
 

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: A01/138-329/2021. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2021. december 16-i 

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

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Unger Tamás alpolgármester 

 

Dr. Töreki-Vörös Ibolya, Szabadkai Verita, dr. Vaitsuk Mária, dr. Guias János 

Zsolt, Bakos László, Venczel Csaba, Németh Zsolt, Kovács József, Pintér 

Kálmán, Németh Csaba, Süle Zsolt képviselők, 13 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, 

Takács Krisztina köztisztviselő, 

 Kun Attila köztisztviselő. 

 

Grőber Attila és Zsegraics Gyula önkormányzati képviselők távolmaradásukat bejelentették. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti a Városháza épületének nagytermében megjelenteket és az ülést az interneten 

keresztül követőket, a testület ülését 14 órakor megnyitja. Elmondja, hogy a Képviselőtestület 

16 órától közmeghallgatást tart, és felhívja a képviselők figyelmét, hogy a közmeghallgatás 

akkor érvényes, ha a Képviselőtestület határozatképes, ezért kéri a képviselők részvételét. 

Megállapítja, hogy a Képviselőtestület ülése határozatképes, jelen van 13 fő önkormányzati 

képviselő. Elmondja, hogy Grőber Attila és Zsegraics Gyula önkormányzati képviselők 

távolmaradásukat bejelentették. 

 

Megkérdezi, hogy van-e más napirendi javaslat. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban javaslat nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a meghívóban szereplő napirendekről. 
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A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozza: 

 

150/2021. (XII.16.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2021. 

december 16-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza 

meg: 

 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2021. 

(...) önkormányzati rendelet-tervezete a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2021. 

(...) önkormányzati rendelet-tervezete a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

kötelező helyi közszolgáltatásról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2021. 

(...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa város 

településképének védelméről szóló 36/2017. (XII.22.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Mezei László városi főépítész 

 

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2021. 

(...) önkormányzati rendelet-tervezete a köztisztviselőket 

megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 21/2012. 

(X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

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

(...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város 

Önkormányzata 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

6. Beszámoló Pápa Város Önkormányzatának Egyesített 

Szociális Intézménye tevékenységéről 

Előadó: Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

 

7. Pápa Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési 

Koncepciójának felülvizsgálata 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

8. Beszámoló a Pápai Polgármesteri Hivatal tevékenységéről   

Előadó: Dr. Nagy Krisztina jegyző 

 

9. 2022. évi ellenőrzési ütemterv jóváhagyása 

Előadó: Dr. Nagy Krisztina jegyző 



3 

 

10. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2022. évi 

munkaterve 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

11. Beszámoló Pápa Város Infrastruktúrájának Fejlesztéséért 

Közalapítvány tevékenységéről 

Előadó: Dr. Lukács Endre kuratóriumi elnök 

 

12. Beszámoló Pápa Város Önkormányzatának Települési 

Értéktár Bizottsága 2021. évi tevékenységéről 

Előadó: Dr. Hermann István elnök 

 

13. Vegyes ügyek 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a 152.; a 153.; a 154.; a 155.; a 

156. sorszámú előterjesztéseket egyhangúlag megtárgyalásra, a 159. sorszámú előterjesztést 

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

11. Beszámoló Pápa Város Infrastruktúrájának Fejlesztéséért Közalapítvány 

tevékenységéről 

Előadó: Dr. Lukács Endre kuratóriumi elnök 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van dr. Lukács Endre, a Pápa Város Infrastruktúrájának 

Fejlesztéséért Közalapítvány kuratóriumi elnöke. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti dr. Lukács Endre elnököt és megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Lukács Endre kuratóriumi elnök 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, szeretné reklámozni, hogy az alapítványt az szja 1%-os felajánlásával lehet 

támogatni, melyből legutoljára az alapítványnak bevétele nem keletkezett. Az alapítvány 

jelenlegi bankszámla egyenlege 3,5 millió forintot meghaladó összeg. 

 

Megkérdezi, 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 13 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a Pápa Város Infrastruktúrájának 

Fejlesztéséért Közalapítvány tevékenységéről szóló beszámolót 

elfogadja. 
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13. Vegyes ügyek 
 

e) 2. számú fogorvosi körzet betöltése 
 

A napirend tárgyalásánál jelen van dr. Oravecz Paula fogorvos, Csörnyi-Hegyi Mónika a 

Dental Centrum Pápa Kft. ügyvezetője és Ujvári Hajnalka, Pápa Város Önkormányzatának 

Egészségügyi Alapellátási Intézete vezetője. 
 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti dr. Oravecz Paula fogorvost. Elmondja nagy öröm, hogy a Képviselőtestület második 

alkalommal tud alapellátási körzet betöltéséről tárgyalni és reményei szerint támogatást 

nyújtani. Bízik abban, hogy a fogorvosi körzeteken túl a jövőben erre a háziorvosi körzetek 

esetében is lesz lehetőség. Elmondja továbbá, hogy dr. Oravecz Paula fogorvos nem kérte a zárt 

ülésen való tárgyalás lehetőségét, ezért nyilvános ülésen tárgyalják az előterjesztést. 

Megkérdezi dr. Oravecz Paulát kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. 
 

Dr. Oravecz Paula fogorvos 

Elmondja, nincs szóbeli kiegészítése, de kérdés esetén szívesen áll a képviselők rendelkezésére. 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, úgy ítéli meg, hogy a legutóbbi ülésen ebben a műfajban az első vitát lefolytatták és 

ahhoz képest újat hozzátenni nem tudnak. Hangsúlyozza, örül, ha egy körzetet sikerül betölteni. 
 

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: 
 

151/2021. (XII.16.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért 

azzal, hogy Pápa város egészségügyi alapellátási körzeteiről 

szóló 22/2012. (X.25.) önkormányzati rendelet 20. 

mellékletében meghatározott 2. számú fogorvosi körzetben a 

fogorvosi feladatokat dr. Oravecz Paula lássa el a praxisjogot 

engedélyező határozat véglegessé válását követően. 
 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert az 1. melléklet 

szerinti előszerződés megkötésére és a szükséges 

intézkedések megtételére. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Benecz Rita szociális és közigazgatási 

osztályvezető 

Ujváry Hajnalka Egészségügyi Alapellátási 

Intézet intézményvezetője 
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2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja a 

Polgármestert, hogy a praxisjogot engedélyező határozat 

véglegessé válását követően a Dental Centrum Pápa Kft-vel 

(egészségügyi szolgáltató) a feladat-ellátási szerződést kösse 

meg. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

szerződéssel kapcsolatosan a szükséges intézkedéseket 

megtegye. 
 

Határidő: folyamatos, de legkésőbb a praxisjogot 

engedélyező határozat véglegessé válását követő 

30 napon belül 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Benecz Rita szociális és közigazgatási 

osztályvezető 

Ujváry Hajnalka Egészségügyi Alapellátási 

Intézet intézményvezetője 
 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2021. (...) 

önkormányzati rendelet-tervezete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 
 

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

 

A rendelet-tervezetet a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. A Veszprém 

Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi, Területfejlesztési és Területrendezési Bizottsága 

a rendelet-tervezetben foglaltakkal egyetért, azt jóváhagyásra javasolja. 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti Bordás Ferenc ügyvezetőt és megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítése. 
 

Bordás Ferenc ügyvezető 

Nincs szóbeli kiegészítése. 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a rendelet összeállításában Bordás Ferenc ügyvezető részt vett, annak tartalmát 

ismeri. 
 

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

Németh Csaba önkormányzati képviselő 

Elmondja, véleménye szerint a rendelet-tervezet megfelel minden igénynek. Megemlíti, 

tapasztalatai alapján a hulladékudvar nyitvatartási ideje kényes pont. Az elmúlt évben többször 

is igénybe vette a hulladékudvar szolgáltatását, és a hétköznapokon 14 óráig tartó és a 

kéthetente szombat délelőtti nyitvatartás a nappali munkarendben dolgozó emberek számára 

nehezen igénybe vehető. Több ismerőse kereste meg azzal, hogy a hulladékudvar nyitvartását 

meg lehetne-e változtatni. Megjegyzi, tudja, hogy ez munkaidő és munkarend módosítást 

jelentene, mely nem egyszerű feladat, de megkérdezi, hogy heti két napban nyújtott 

munkarendben gondolkodva a hulladékudvar nyitvatartását 16-17 óráig meg lehet-e 

hosszabbítani. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megjegyzi, a rendelet-tervezet nem tartalmazza a hulladékudvar nyitvatartását. A feltett kérdés 

a Kft. beszámolójának idejére vonatkozó, de megadja a szót Bordás Ferenc ügyvezetőnek a 

válaszadásra. 

 

Bordás Ferenc ügyvezető 

Elmondja, a hulladékudvar nyitvatartását a közszolgáltató ÉBH Nonprofit Kft-vel közösen 

végzi alvállalkozói tevékenységben a Pápai Közszolg Nonprofit Kft., ahogyan Pápa városban 

az egész közszolgáltatást is. A hulladékudvar nyitvatartásával kapcsolatos finanszírozás kötött, 

ezért csak a jelenlegi, hétköznapokon 8-14 órai és kéthetente szombaton 8-12 órai nyitvatartást 

tudják biztosítani. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, 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 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

 

32/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 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 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2021. (...) 

önkormányzati rendelet-tervezete a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A rendelet-tervezetet a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. A Veszprém 

Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi, Területfejlesztési és Területrendezési Bizottsága 

a rendelet-tervezetben foglaltakkal egyetért, azt jóváhagyásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a rendelet-tervezet annyiban kapcsolódik az előzőhöz, hogy ugyanazt a területet 

szabályozza csak nem a szilárd, hanem a folyékony hulladék tekintetében. Megjegyzi, hogy a 

folyékony hulladék kezelésével kapcsolatban még sokkal megengedőbb a társadalom, hiszen 

nagy számban vannak olyanok, akik nem kötnek rá a közcsatornára, illetve nem feltétlenül 

kezelik úgy a szennyvizet, ahogyan azt kellene.  
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Azok, akiknek a közcsatornára való rákötés lehetséges lenne, de azt nem teszik meg, 

talajterhelési díj fizetésére kötelezettek. Az adórendeletek kapcsán elmondott ellenőrzésekre 

utalva elmondja, hogy a jelenlegi kommunális adóellenőrzés lefolytatását követően a 

talajterhelési díj fizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése kezdődik, hiszen igen nagy 

összeget is kitehet a talajterhelési díj úgy is, hogy azt az Önkormányzat kedvezményesen 

állapította meg. Az új szolgáltató, ahogy a rendelet-tervezetből is kiderül a Pápai Víz- és 

Csatornamű Zrt., mely azt jelenti, hogy az Önkormányzat saját tulajdonában lévő gazdasági 

társasággal fogja ezt a tevékenységet végezni. Megjegyzi, azért érdemes a kört zárni, és a 

szolgáltatás igénybevételére kötelezettektől elvárni a szolgáltatás igénybevételét, mert másik 

oldalról a gazdasági társaság számára ez a rentábilis működtetés feltétele. Egy korábbi évben 

elhangzott adat szerint 18 szippantás történt egy éven belül, melynek álláspontja szerint több 

száznak kellene lennie, a 18 és a több száz közötti különbség a rendszeren kívül van. 

 

Megkérdezi, 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 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

 

33/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról 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 

 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2021. (...) 

önkormányzati rendelet-tervezete Pápa város településképének védelméről 

szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Mezei László városi főépítész 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Mezei László városi főépítész. 

 

A rendelet-tervezetet a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti Mezei László városi főépítészt és megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítése. 

 

Mezei László városi főépítész 

Nincs szóbeli kiegészítése. 
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Megkérdezi, van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a következő határozati javaslatról:  

„Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa város településképének védelméről 

szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelete módosításának véleményezési 

dokumentációjára beérkezett államigazgatási szervi és a partnerségi egyeztetés során 

megfogalmazott véleményeket megismerte és elfogadja.” 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül Pápa város településképének védelméről szóló 

36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelete módosításának 

véleményezési dokumentációjára beérkezett államigazgatási 

szervi és a partnerségi egyeztetés során megfogalmazott 

véleményeket megismerte és elfogadja. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

 

34/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa város 

településképének védelméről szóló 36/2017. (XII.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 a köztisztviselőket megillető juttatásokról 

és támogatásokról szóló 21/2012. (X.25.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A rendelet-tervezetet a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozó 

illetményalapot a Képviselőtestület állapítja meg. A törvényi minimum a 38 650 Ft, mely 2008 

óta változatlan, és ehhez képest az eltérésről dönt a Képviselőtestület, mely a mostani 

előterjesztés szerint 55 000 forintról 66 000 forintra változzon. Az illetmény összege a 

megemelt illetményalap és a besorolási fokozat szorzata, mely végzettségtől és beosztástól 

függ. 
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Megkérdezi, 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 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

 

 

35/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 

21/2012. (X.25.) 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 Pápa Város Önkormányzata 2022. évi 

átmeneti gazdálkodásáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A rendelet-tervezetet a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a 2022. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet arra az időszakra vonatkozóan 

szabályozza az Önkormányzat gazdálkodását, amíg a 2022. évi költségvetést nem fogadják el, 

mely vélhetően 2022 februárjában megtörténik, hiszen a költségvetési javaslatot 2022. február 

15-ig kell beterjeszteni a Képviselőtestület elé. A költségvetési javaslat beterjesztésével az 

utolsó pillanatig szeretne várni tekintettel arra, hogy 4 milliárd forint alatti árbevétellel 

rendelkező adózók helyi iparűzési adójának 1 %-ra való csökkentésével kapcsolatos 

kompenzáció mértékét szeretné ismerni a költségvetési rendelet megalkotásának pillanatában 

és reméli, hogy az említett időpontra ismertté válik majd.  

 

Megkérdezi, 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. 

 

 



10 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

 

36/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról 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. Beszámoló Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 

tevékenységéről 

Előadó: Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Szalainé Tihanyi Andrea, az Egyesített Szociális Intézmény 

intézményvezetője. 

 

A beszámolót a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezetőt és megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítése. 

 

Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Venczel Csaba önkormányzati képviselő 

Megköszöni Intézményvezető asszony és kollégái sokoldalú és odaadó munkáját. Látható, hogy 

a pandémiás helyzet mekkora terhet ró az intézményre a családok, a társadalom és elsősorban 

az időskorúak ellátása tekintetében. Itt elsősorban a házi segítségnyújtásra, valamint a 

bentlakásos intézményhálózat biztonságos működtetésére gondol. A beszámolóból kiderül, 

hogy az intézmény dolgozói a munkájukat megfelelő színvonalon és lelkiismeretesen végzik. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megköszöni az intézmény valamennyi dolgozójának a kiváló teljesítményét. Elmondja, hogy 

idén a Szociális Munka napja alkalmából erre nem volt lehetőség, de bízik abban, hogy a 

korlátozások feloldásával ismét lesz alkalom az ilyen jeles napokon is találkozni. Tájékoztatja 

a képviselőtestületet annak lehetőségéről, hogy az Önkormányzat önkormányzati 

szolgáltatásokat egyházi szolgáltatókkal kötött megállapodás alapján lásson el. Elmondja, van 

érdeklődés arra nézve, hogy a pápai szociális ellátórendszert egyházi szolgáltató működtesse.  
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Hozzáteszi, hogy az ezzel kapcsolatos előzetes egyeztetésekbe az intézmény vezetőségét 

bevonták. Amennyiben az egyeztetés olyan fázisba ér, hogy arról a képviselőtestületet és a 

nyilvánosságot tájékoztatni kell, természetesen meg fogja tenni.  

 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a Pápa Város Önkormányzatának 

Egyesített Szociális Intézménye tevékenységéről szóló 

beszámolót. 

 

7. Pápa Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési Koncepciójának 

felülvizsgálata 

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester  

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Szalainé Tihanyi Andrea, az Egyesített Szociális Intézmény 

intézményvezetője. 

 

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és a Pápai Német Nemzetiségi 

Önkormányzat a felülvizsgált Szolgáltatástervezési koncepciót megtárgyalta, és véleményezési 

jogkörében eljárva a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. A Szociálpolitikai Kerekasztal 

Pápa Város Önkormányzatának felülvizsgált Szolgáltatástervezési koncepcióját egyhangúlag 

elfogadásra javasolja. Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság és a Gazdasági Bizottság 

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a Koncepció bevezető része egy kiváló összefoglaló, melyben a releváns 

statisztikai adatok egy jelentős része összegyűjtve megtalálhatóak, és változásában is 

vizsgálhatók.  

Megkérdezi Benecz Rita osztályvezető asszonyt, van-e szóbeli kiegészítése. 

 

Benecz Rita szociális és közigazgatási osztályvezető 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Süle Zsolt önkormányzati képviselő 

Elmondja, hogy a Koncepciót mindenképpen támogatja, mivel az egyrészt a valós helyzetet 

tárja fel, másrészt olyan célokat tűz ki, amelyekkel csak egyetérteni lehet. Amennyiben a 

Koncepció keretein túl tekint, és megvizsgálja azokat a statisztikai adatokat, amelyeket az imént 

Polgármester úr is említett, látható, hogy Pápa városára is jellemzőek azok a negatív tendenciák, 

melyeket évek óta nem lehet megállítani, sőt még tovább romlottak. Úgy gondolja, hogy 

miközben ez a Koncepció jó, további lépések kellenének annak megakadályozására, hogy a 

tragikus demográfiai adatok tovább romoljanak, hiszen mindenki tudja, hogy a város népessége 

egy drámai csökkenésen megy keresztül, ami már évtizedek óta tart.  
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Elmondja, hogy a két utolsó polgármester regnálása alatt több mint négyezer fővel csökkent a 

város lakossága. Kifejti, hogy az öregedési index, amely nagyon jelentős mutatója egy város 

életképességének, jelentősen romlott. Ennek alapján megállapítható, hogy szépen lassan 

elöregszik a város, hiszen a fiatal- és középkorúak nagyon szívesen hagyják el a várost, 

valamint sokkal kevesebb gyermek születik annál, mint ami kívánatos lenne. Ez egy komplex 

problémakör, melynek megoldásában nemcsak az Önkormányzatnak van szerepe, hanem az 

államnak is. Nem látja, hogy ebben jelentős előre lépések lennének, pedig az Önkormányzatnak 

is vannak bizonyos eszközei, hogy ezeken a mutatókon javítsanak. Véleménye szerint bőven 

van mit tenni még az időskorúak esetében is. A fiataloknál a lakhatás nagyon fontos probléma 

manapság, melyre az Önkormányzatnak nincsen pillanatnyilag válasza. Álláspontja szerint 

tenni kéne azért, hogy ezeket a negatív tendenciákat meg lehessen fordítani. Elmondja, nekik 

voltak javaslataik erre a 2019-es programban, gondol itt a „Gondoskodó Város Programra”, 

amely a szépkorúaknak nyújtana sokkal több segítséget a mostaninál. Ezeknek a 

programpontoknak a megvalósulását sajnos nem látja. Reménykedik, hogy a következő 

években bekövetkezik a változás, és ezeket a negatív demográfiai adatokat meg lehet fordítani. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a népességszám csökkenésnek két tényezője van, egyrészt a 14 év felettiek 

számának csökkenése a 65 év felettiekhez képest, másrészt tovább élnek a 65 év felettiek. 

Utóbbit kifejezetten örvendetes demográfiai változásnak tekinti. A legutóbbi két év városi 

lakosságszám változásait illetően kiemeli, hogy a falusi CSOK-nak köszönhetően sok pápai 

család állandó lakcíme valamelyik környékbeli településre került át. Ez utolérhető olyan 

indikátoroknál, mint a bölcsődei férőhelyek számának a bővítése, hiszen azok száma a 

környéken már megközelíti a 70-et. Akik ezeket igénybe veszik, a város bölcsődei 

ellátórendszerében már nem jelentkeznek. Van még egy tényező, ami változott, ez a 

halálozások száma, illetve a természetes fogyás mértékének a növekedése. Amíg a gyerekek 

születésszámában lényegi változás nem állt be, addig a halálozások száma 2020-ban jelentősen 

megnőtt, olyannyira, hogy a születések és a halálozások közötti különbség meghaladta a 

kétszázat, ebben nyilván benne vannak a COVID-dal összefüggő többlethalálozási adatok is. 

Egy város népességének változását álláspontja szerint lehet ugyan önmagában szemlélni, de 

meg kell nézni a kistérség adatait. Érdemes összehasonlítani Pápát olyan településekkel, 

amelyek lélekszámban ugyanakkorák, vagy ugyanabba a kategóriába esnek, esetleg ugyanolyan 

földrajzi elhelyezkedésük van. Célszerű megnézni Ajkát, melynek lakossága a rendszerváltás 

idején még ugyanakkora volt, mint Pápáé, mára viszont lényegesen kevesebben élnek ott. Nem 

tudja a polgármestereknek ehhez mi köze, Schwartz Béla 1980 óta irányítja Ajkát. Véleménye 

szerint az Önkormányzatnak vannak eszközei arra, hogy ezt a trendet megváltoztassa. 

Elmondja, hogy Pápa hamarosan a győri agglomeráció településeihez fog tartozni, ezáltal egy 

olyan településcsoporttal kerül a város egy kategóriába, ahol a népességszám növekszik, hiszen 

az ország egyik legfejlettebb régiójába folyamatosan érkeznek a betelepülők. Az Önkormányzat 

feladata az, hogy ezen az agglomeráción belül a többi településhez képest sokkal jobb 

életminőséget tudjon garantálni, és ezáltal reális lehetőségként kínálja fel a pápai letelepedést 

és a pápai lakhatást. Véleménye szerint ezekkel a képességekkel rendelkezik az Önkormányzat, 

és az a tudatos városfejlesztő politika, ami az eddigi polgármesterekre jellemző volt, az mind 

ebbe az irányba halad. Hiszi, hogy az önkormányzati rekreációs lehetőségek, szolgáltatások, a 

kialakult és kialakulandó zöldterületek mind abba az irányba mutatnak, hogy Pápa 

versenyképesebb település legyen ebben az agglomerációban, mint bármely másik. Elmondja, 

hogy az életkori változások csak egyoldalról írják le ezt a közösséget, vannak még mások is, 

amelyek a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióval közvetett vagy közvetlen kapcsolatban 

vannak. Miközben megszűnt a munkanélküliség, nőtt az egy főre jutó pápai vásárlóerő is.  
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Ezek mind olyan további körülmények, amelyek az Önkormányzat további tervezőmunkáját 

kell, hogy befolyásolják. Kiegészítésként elmondja, hogy a Koncepció 14. oldalán annak 

elkészültekor egy teljesen helyénvaló adat szerepel, mely szerint a Teuton Lovagrend 2021-ben 

nem szállított adományt. Ez mostanra módosult, hiszen a Lovagrend 60 millió forint értékben 

szállított adományt. Ez nem csak a pápai Önkormányzatot segíti, hanem 20-30 másik 

önkormányzat is támogatást tudott belőle kapni. 

 

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

 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

határozatot hozza: 

 

152/2021. (XII.16.) határozat  

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzatának felülvizsgált Szolgáltatástervezési 

Koncepcióját elfogadja. 

 

Utasítja a Polgármestert, hogy a koncepció végrehajtásáról, 

illetve a soron következő felülvizsgálatról gondoskodjon. 

 

Határidő: folyamatos, illetve 2023. december 31. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Benecz Rita szociális és közigazgatási osztályvezető 

 

 

8. Beszámoló a Pápai Polgármesteri Hivatal tevékenységéről   

Előadó: Dr. Nagy Krisztina jegyző 

 

A beszámolót a Humánerőforrás Bizottság és a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi dr. Nagy Krisztina jegyzőt, hogy van-e szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Nagy Krisztina jegyző 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy ennek az anyagnak az ismerete rengeteg segítséget nyújt a képviselői 

munkához és az Önkormányzat ügyeiben való tájékozódáshoz. Megköszöni Jegyző asszonynak 

és valamennyi munkatársának azt a munkát, amit a polgármesteri és képviselői munkája során 

támogatásként nyújtanak. Elmondja, hogy ez a közösség jól tudott alkalmazkodni a 

változásokhoz, és folyamatosan meg tud felelni az elvárásoknak. Megköszöni minden 

köztisztviselő és munkajogviszonyban foglalkoztatott kollégájának a 2021. évi teljesítményét. 

 

Megkérdezi, hogy van-e a beszámolóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 
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Megállapítja, hogy a beszámolóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóval kapcsolatban. 

 

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

határozatot hozza: 

 

153/2021. (XII.16.) határozat  

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai 

Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően 

elfogadja.  

 

 

9. 2022. évi ellenőrzési ütemterv jóváhagyása 

Előadó: Dr. Nagy Krisztina jegyző 

 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi dr. Nagy Krisztina jegyzőt, hogy van-e szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Nagy Krisztina jegyző 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

határozatot hozza: 

 

154/2021. (XII.16.) határozat  

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 119. §-ában foglaltak alapján a 2022. évi 

ellenőrzési munkatervet az előterjesztés 1. számú melléklete 

szerint jóváhagyja. 

 

2.  A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy az ellenőrzések 

végrehajtásáról külső szakértő megbízása útján gondoskodjon. 

 

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyző 
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10. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2022. évi munkaterve 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a munkatervhez a későbbiekben is lehet indítványt tenni. 

 

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

 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

határozatot hozza: 

 

155/2021. (XII.16.) határozat  

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2022. évi 

munkatervét az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint 

jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármester, hogy a munkaterv 

végrehajtásával kapcsolatban szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

Határidő: 2022. december 31-ig folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Nagy Krisztina jegyző 

 

 

13. 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. 

 

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

határozatot hozza: 

 

156/2021. (XII.16.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 118/2021. 

(IX.2.) határozat, a 134/2021. (X.14.) határozat, a 141/2021. 

(XI.25.) határozat 1. pontjának és a 146/2021. (XI.25.) határozat 

végrehajtására adott jelentést elfogadja. 
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12. Beszámoló Pápa Város Önkormányzatának Települési Értéktár Bizottsága 

tevékenységéről 

Előadó: Dr. Hermann István elnök 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van dr. Hermann István, Pápa Város Önkormányzata 

Települési Értéktár Bizottságának elnöke. 

 

A beszámolót a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti dr. Hermann Istvánt, és megkérdezi van-e szóbeli kiegészítése a beszámolóval 

kapcsolatban. 

 

Dr. Hermann István elnök 

Elmondja, hogy a pápai sonka felvételét javasolták az értékek sorába, és nemcsak a pápai, 

hanem a nemzeti értéktárba is. Amennyiben a nemzeti értéktárban megfelelő támogatókra talál 

ez a termék, akkor kis szerencsével akár a hungarikumok közé is kerülhet. Kifejti, hogy ennek 

a sonkának a gyártása a 30-as években kezdődött, és nem csak Európában, hanem Amerikában 

is egy jelentős piac szegmenssel rendelkezett. Nagyon örülne, ha a sonka jóvoltából lenne egy 

hungarikuma a városnak. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a nyilvánosság előtt is szeretné biztatni a pápaiakat, szervezeteket, 

képviselőtársait és az intézményeket arra, hogy fogalmazzanak meg javaslatokat az értéktárba 

beilleszthető értékekről, hiszen a bizottság akkor tud jól dolgozni, ha sok ilyen javaslat kerül 

elé.  

 

Megkérdezi, 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 13 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadja Pápa Város Önkormányzatának 

Települési Értéktár Bizottsága tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

13. Vegyes ügyek 

 

b) Vis maior támogatási igény benyújtása (Vásár u.) 

 

Az előterjesztést 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. 
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A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 

157/2021. (XII.16.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete vis maior 

támogatás címen támogatási igényt nyújt be a 

Belügyminisztériumhoz. 

A káresemény megnevezése: a helyi önkormányzat 

tulajdonában lévő utat sújtó, előre nem látható természeti vagy 

más eredetű erők által okozott károk helyreállításának részbeni 

támogatása. 

Helye: Pápa, Vásár utca 4088/3 hrsz-ú ingatlan 

 

A káresemény forrásösszetétele: 

Megnevezés 2022. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 284 226 Ft 30% 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0% 

Egyéb forrás 0 Ft 0% 

Vis maior támogatási igény 663 194 Ft 70% 

Források összesen 947 420 Ft 100% 

 

▪ A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett 

vagyonelem a tulajdonát képezi. 

 

▪ A károsodott épület(ek) az önkormányzat alábbi kötelező 

feladatának ellátását szolgálja: 

 

A Pápa, Vásár utca Na 300 ivóvíz célvezeték a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 

§ 21. pontjában foglalt, víziközmű-szolgáltatás kötelező feladat 

ellátását szolgálja. 

▪ A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az 

Önkormányzat biztosítással rendelkezik / nem rendelkezik* 

 

▪ Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem 

igényelt 

 

▪ A Képviselőtestület határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra 

az 5. § (11) bekezdése szerinti értékkövető határozatlan 

időtartamú biztosítást köt. 

 

▪ Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a 

megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő 

helyreállítását. 

 

▪ Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal 

a feladatát nem tudja ellátni. 
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▪ A Képviselőtestület a saját forrás összegét Pápa Város 

Önkormányzata 2022. évi költségvetése terhére a szükséges 

saját forrást, 284 226 Ft-ot biztosítja. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 

benyújtására, valamint a szükséges jognyilatkozatok, 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: bejelentéstől számított 40. nap a pályázat benyújtására 

(2022. január 5.) 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

c) Pápai 01164/1 és 8191/1 hrsz-ú kivett járda ingyenes tulajdonba vétele 

 

Az előterjesztést 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: 

 

158/2021. (XII.16.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az állami 

vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) 

pontjában foglaltak szerint - figyelemmel Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 2. pontjában a települési önkormányzatok feladataként 

meghatározott településüzemeltetés, helyi közutak és tartozékai 

kialakításának és fenntartásának biztosítása érdekében - 

kezdeményezi a Magyar Állam tulajdonában álló pápai 01164/1 

hrsz-ú, 101 m2 területű, „Kivett járda” ingatlan-nyilvántartási 

megnevezésű, valamint a pápai 8191/1 hrsz-ú, 166 m2 területű, 

„Kivett járda” ingatlan-nyilvántartási megnevezésű ingatlanok 

(továbbiakban: Ingatlanok) ingyenes önkormányzati tulajdonba 

adását. 

 

A Képviselőtestület a térítésmentes önkormányzati tulajdonba 

adást követően az Ingatlanokat a forgalomképtelen 

törzsvagyonba sorolja be. 

 

A Képviselőtestülete vállalja a tulajdonba adás érdekében 

felmerülő költségek - ideértve a művelési ág szükséges 

megváltoztatásának költségét - megtérítését. 
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Az igényelt Ingatlanok nem állnak örökségvédelmi / 

természetvédelmi / helyi / Natura 2000 védettség alatt. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az Ingatlanok 

ingyenes tulajdonba adásával/vételével kapcsolatos szerződések 

megkötésére, továbbá valamennyi szükséges jognyilatkozat, 

intézkedés megtételére. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

 

d) Készfizető kezesség vállalása a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. hitelére 

 

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

vezérigazgatója. 

 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi Nagy Zsolt vezérigazgatót, hogy számít-e a kezes közreműködésére. 

 

Nagy Zsolt vezérigazgató 

Nem számít rá. 

 

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: 

 

 

159/2021. (XII.16.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete készfizető 

kezességet vállal a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. ERSTE Bank 

Hungary Zrt.-vel kötendő, 2022. január 1. napjától 2022. 

december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozó, 80 000 000 Ft 

összegű folyószámla hitelkeret szerződés alapján a Pápai 

Termálvízhasznosító Zrt.-t terhelő bármely fizetési kötelezettség 

teljesítéséért.  
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A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert és az Jegyzőt 

az 1. és 2. számú mellékletek szerinti szerződések, valamint a 3. 

számú melléklet Nyilatkozat (Pénzforgalmi) Bankszámlákról a 

készfizető kezességvállalási szerződéshez nyomtatvány 

aláírására. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

f) Általános iskolai körzetek véleményezése 

 

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 további kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozza: 

 

160/2021. (XII.16.) határozat 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) 

bekezdésében foglaltak alapján a Pápai Tankerületi Központ 

2022/2023. tanévre vonatkozó kötelező felvételt biztosító 

általános iskolák körzethatárairól szóló - az előterjesztés 

melléklete szerinti - tervezetében foglaltakkal egyetért. 

 

A Képviselőtestület utasítja a polgármester, hogy a véleményt a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI 

rendelet 24. § (1a) bekezdésében meghatározottak szerint, a 

jogszabályban megjelölt határidőig a Pápai Tankerületi Központ 

részére küldje meg. 

 

Határidő: 2022. február 15. 

Felelős: Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési 

osztályvezető 

 

 

g) Tájékoztatás a 2021. november 30-ig történt ingatlanok értékesítéséről 

 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 
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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 2021. november 30-ig történt 

ingatlanok értékesítéséről szóló tájékoztatót. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megköszöni önkormányzati képviselőtársai munkáját.  

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 14 óra 50 perckor bezárja.  

 

K. m. f. 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás Dr. Nagy Krisztina 

 polgármester jegyző 


