
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: A01/1-33/2022. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2022. február 24-i nyilvános 

ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Unger Tamás alpolgármester 

 

Dr. Töreki-Vörös Ibolya, Szabadkai Verita, dr. Vaitsuk Mária, Grőber Attila, dr. 

Guias János Zsolt, Bakos László, Venczel Csaba, Németh Zsolt, Zsegraics Gyula 

Kovács József, Pintér Kálmán, Németh Csaba, Süle Zsolt képviselők, 15 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. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti a Városháza épületének nagytermében megjelenteket és az ülést az interneten 

keresztül követőket. A testület ülését 8.00 órakor megnyitja. 

 

A félreértések elkerülése érdekében tájékoztatásul elmondja, hogy Süle Zsolt önkormányzati 

képviselő egy interpellációnak nevezett dokumentumot juttatott el részére, melyről az Ügyrendi 

és Összeférhetetlenségi Bizottság állásfoglalását kérte. A Bizottság megállapította, hogy a 

beadvány nem interpelláció, hiszen annak megvannak a jogszabályi kellékei alaki és tartalmi 

szempontból is. 

 

Elmondja, hogy az interpelláció tartalmát illetően nem szeretné annak a látszatát kelteni, hogy 

az abban felvetetteket a polgármester vagy a fideszes többségű képviselőtestület el szeretné 

titkolni. Elmondja továbbá, hogy az információhoz Süle Zsolt közérdekű adatigénylés 

formájában hozzájutott. Hangsúlyozza, a pápai polgármester esetében a Pápai Vízmű Zrt. 

Felügyelő Bizottságának elnökeként folytatott tevékenysége idején nem állt fenn 

összeférhetetlenség, illetve a díjazást a jogszabálynak megfelelően 2021. május 1. után nem 

vette fel. Hozzáteszi, miután Süle Zsolt az említett információkat ismerte, és mivel 

magabiztosan tájékozódik a jogszabályok világában, nyilvánvalóan ezt a két tényt saját maga 

is megállapította, ezért különösen nem értette, hogy az interpellációjában felvetett kérdések 

mire vonatkoznak. 
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Megállapítja, hogy a Képviselőtestület ülése határozatképes, 15 fő képviselő jelen van.  

 

Megkérdezi, hogy van-e más napirendi javaslat. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban javaslat nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a fenti napirendről. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, 1 ellenszavazat ellenében és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

11/2022. (II.24.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2022. február 

24-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. Személyi ügy 

I. Kitüntető díjak adományozására vonatkozó javaslatok 

elbírálása  

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

II. Pápa városban működő szavazatszámláló bizottságok 

tagjainak megválasztása 

Előadó: Dr. Nagy Krisztina jegyző 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2022. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város 

Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. 

(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

3. Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési 

Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2021. évi 

tevékenységéről 

Előadó: Bázsa Botond Lehel elnök 

 

4. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztályának tájékoztatója a munkaerő-piaci 

helyzet és a foglalkoztatás alakulásáról Pápán 

Előadó: Feketéné Földi Judit járási hivatalvezető 

 

5. Vegyes ügyek 

  



3 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Napirend előtti hozzászólást jelentett be Süle Zsolt önkormányzati képviselő. 

 

Süle Zsolt önkormányzati képviselő 

„Magyarország jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom…” idézi fel az 

önkormányzati esküben foglaltakat, és elmondja, véleménye szerint talán még ennél is 

fontosabb az a belső morális, erkölcsi késztetés, amellyel egy közszereplőnek példát kell 

mutatnia. Hangsúlyozza, pozitív példát kell, kellene mutatni, hogy még a látszatát is elkerülje 

annak, hogy ő a törvények felett áll vagy a kiskapukat megtalálva ügyeskedik a köz rovására. 

Sajnálatosnak tartja, hogy az elmúlt években számtalan ilyen példát láthattak a hazai 

közéletben. Álláspontja szerint most szeretett városukban kell a jogszabályok betartása és 

alkalmazása felett őrködniük. Elmondja, hogy 2021. tavaszán módosult a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, azaz 2021. május 1-től módosultak a 

3000 főnél nagyobb település polgármestereire vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok. 

Véleményében kifejti, hogy a módosítás értelmében a 3000 fő feletti lakosságszámú település 

főállású polgármestere – néhány a törvényben meghatározott kivételtől eltekintve – egyéb, 

munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet, más kereső foglalkozást nem folytathat, 

egyéb tevékenységéért díjazást nem fogadhat el, nem lehet gazdasági társaság személyesen 

közreműködő tagja. Hangsúlyozza, az említettek alapján ugyan betölthetik a polgármesterek a 

felügyelő bizottsági jogviszonyt, de kizárólag díjazás nélkül, ingyenesen. Elmondja, 

ugyanakkor Pápa város polgármestere Dr. Áldozó Tamás a nyilvánosan elérhető 

dokumentumok alapján nem a jogszabályok szerint járt el. Áldozó Tamás a Pápai Víz- és 

Csatornamű Zrt. Felügyelő Bizottságának tagja, melyet a mai napig tartalmaz a Pápai Víz- és 

Csatornamű honlapja, továbbá saját bevallása szerint is több mint 100 000 forint díjazásban 

részesül havonta. Pápa város polgármesterének 2021-es vagyonnyilatkozata szerint havi 

rendszerességgel jut 106 000 forint juttatáshoz felügyelő bizottsági tagként. Megemlíti, hogy 

Polgármester úr 2022. január 10-én kelt vagyonnyilatkozata, szintén tartalmazza az előbbi 

összeget havi juttatásként, melyet a Pápai Víz és Csatornamű felügyelő bizottsági tagjaként 

vesz fel. Elmondja továbbá, amennyiben a fenti dokumentumok tartalma megfelel a 

valóságnak, az azt jelenti, hogy Áldozó Tamás, mivel egy 3000 főnél nagyobb település főállású 

polgármestere és egyéb tevékenységéért díjazást fogad el, úgy tisztségére méltatlanná vált 

tekintettel arra, hogy 2021. május 1-e óta a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 72.§ (2) bekezdése ezt tiltja. Hangsúlyozza, jó lenne, ha a közélet 

tisztaságának megóvása érdekében Polgármester úr mielőbb tisztázná a helyzetet, és az említett 

dokumentumok alapján joggal gondolt összeférhetetlenség megszüntetéséről azonnal 

gondoskodna és a politikai konzekvenciákat levonná. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a vagyonnyilatkozat pontos kitöltése minden képviselő kötelezettsége, tehát ha 

a polgármester 2021. január 1-je és április 30-a között a jogszabályoknak megfelelően 

tiszteletdíjat kap, akkor azt a 2022. évi vagyonnyilatkozatában jelezni kell, jelenti ezt tette meg. 

Megjegyzi, van olyan önkormányzati képviselő, aki nem adott számot valamennyi 2021. évi 

bevételéről azonban úgy gondolja, ennek ellenére az említett képviselővel szemben nem 

kezdeményez méltatlansági eljárást, inkább felhívja Grőber Attila önkormányzati képviselő 

figyelmét arra, hogy ezt tegye meg, mert a jogszabályok rá is vonatkoznak. Elmondja, 

véleménye szerint, amiről Süle Zsolt beszélt az a valós tájékoztatás kötelezettsége, ez vélhetően 

arra is kiterjed, aki a napirend előtti hozzászólást megtette, bár tudja, hogy ezt nem így szokta 

gondolni. 
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Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

5. Vegyes ügyek 

b) Tapolcafői emlékkő állításáról szóló döntés 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Somogyi Zoltán, a Tapolcafői Kertbarátkör Közhasznú 

Egyesület elnöke. 

 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja azzal, hogy 

kérik a szövegezés pontosítását a helyesírási szabályoknak megfelelően, vagyis a „Település” 

szó kisbetűvel kerüljön a táblára, a mondat végére pedig kerüljön pont; a Gazdasági Bizottság 

a Humánerőforrás Bizottság javaslatával egyetértően egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy tudomása szerint az emlékkő állítás kezdeményezői a bizottsági felhívásban 

foglaltakat tudomásul vették, és ennek értelmében kérik a határozati javaslat elfogadását. 

 

Köszönti Somogyi Zoltánt és megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítése a napirenddel 

kapcsolatosan. 

 

Somogyi Zoltán 

Elmondja, a Gazdasági Bizottság ülésén jelen volt és az elhangzott észrevételeket tudomásul 

vették, azokkal egyetértenek, a táblát kicserélik. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 

12/2022. (II.24.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete engedélyezi 

Tapolcafő település 1276-os első írásos említése emlékére 

emlékkő elhelyezését Pápa Város Önkormányzatának tulajdonát 

képező pápai 9717 hrsz-ú, kivett közterület megjelölésű 

ingatlanra az alábbi szövegezéssel: 

 

Tapolcafő 

település első ismert 

írásos említése 

1276-ban volt. 

2021. 
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A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a 

Tapolcafői Kertbarátkör Közhasznú Egyesület elnökét 

tájékoztassa. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési 

osztályvezető 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Bejelenti, hogy Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi ön-

kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak 

alapján a 7. sorszámú előterjesztés I. pontjának tárgyalására zárt ülést tart. 

 

Bejelenti, hogy a Képviselőtestület zárt ülésen folytatja a napirendek tárgyalását. 

 

A polgármester a képviselőtestület nyilvános ülését 8.20 órakor ismételten megnyitja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti a Képviselőtestület zárt ülésén hozott döntéseit. 

 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2022. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló    

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

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra, a Humánerőforrás Bizottság 6 igen szavazattal, 3 tartózkodással, ellenszavazat 

nélkül, a Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, 3 tartózkodással, ellenszavazat nélkül 

elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a 2021. évi költségvetés jó költségvetésnek mondható minden előzetes baljós 

fenyegető körülmény ellenére szépen kiegyenesedett. Reméli, hogy a városnak sok hasonló 

költségvetése lesz. 

 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett megalkotja 

az alábbi rendeletet: 
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1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa Város 

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

számú önkormányzati rendelet módosításáról 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. Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárd Hulladék 

Kezelési Önkormányzati Társulás tevékenységéről 

Előadó: Bázsa Botond Lehel elnök 

 

A Gazdasági Bizottság a beszámolót egyhangúan elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, Bázsa Botond Lehel elnök azt a tájékoztatást adta, hogy a társulást a 

képviselőtestületi ülésen nem tudja képviselni. 

 

Megkérdezi, hogy van-e a beszámolóban foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 15 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az Észak-Balatoni Térség Regionális 

Települési Szilárd Hulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 

tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

4. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Foglalkoztatási 

Osztályának tájékoztatója a munkaerő-piaci helyzet és a foglalkoztatás 

alakulásáról Pápán 

Előadó: Feketéné Földi Judit járási hivatalvezető 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Feketéné Földi Judit a Pápai Járási Hivatal 

hivatalvezetője, és Pappné Szóka Lilla a Pápai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának 

vezetője. 

 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti Feketéné Földi Judit járási hivatalvezetőt és megkérdezi, hogy van-e szóbeli 

kiegészítése a tájékoztatóval kapcsolatosan. 
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Feketéné Földi Judit járási hivatalvezető 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy a járási adathoz képest a városban nyilvántartott álláskeresők átlagos 

létszáma 2020-ban és 2021-ben hogy alakult. 

 

Feketéné Földi Judit járási hivatalvezető 

Elmondja, hogy mindkét év vonatkozásában a regisztrált munkanélkülieknek az ötven 

százalékát teszi ki a pápai lakosoknak a száma. A járás összlakosságához viszonyítva ugyanaz 

az arány, az összlakosságnak nagyságrendileg ötven százaléka Pápa város lakosságszáma, 

ugyanez mutatkozik meg a regisztrált álláskeresők átlagos létszámában is. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, van-e a tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 

 

Süle Zsolt önkormányzati képviselő 

Megkérdezi, van-e olyan statisztika, ami arra vonatkozik, hogy a foglalkoztatottak hány 

százalékát alkalmazzák részmunkaidőben. 

 

Feketéné Földi Judit járási hivatalvezető 

Elmondja, hogy a Foglalkoztatási Osztály a munkanélkülieket tartja nyilván, a 

foglalkoztatottakról nincs ilyen jellegű információjuk, statisztikájuk. 

 

Unger Tamás alpolgármester 

Elmondja, hogy a tájékoztató minden, a munkaerőpiaccal kapcsolatos változást, helyzetet érint. 

Elmondja továbbá, hogy a Foglalkoztatási Paktum hozzájárult a foglalkoztatottsággal 

kapcsolatos számok pozitív alakulásához. Ebben a projektben az Önkormányzat és a Járási 

Hivatal több száz regisztrált álláskeresőt vont be képzéseken, átképzésen keresztül, 

vállalkozóvá válást segítő támogatások, illetve munkahely megőrző vagy munkahely teremtő 

támogatások útján.  Álláspontja szerint a projekt sokat segített abban, hogy a tíz évvel ezelőtti 

10-11 százalékos regisztrált álláskeresők száma folyamatosan csökkent, és ezen a 

járványhelyzet sem változtatott sokat. Négy évvel ezelőtt következett be az a fordulat, amelynek 

köszönhetően a járásban és a városban is megvalósult a teljes foglalkoztatottság. Elmondja 

továbbá, hogy véleménye szerint a baloldal által sokat vitatott közfoglalkoztatási program 

sikeres. Ennek a programnak az volt a célja, hogy azok, akik letértek a munkaerőpiacról – itt az 

ismert és látható munkaerőpiacra gondol, hiszen 10-11 évvel ezelőtt az óriási munkanélküliség 

mellett nagy volt a „feketén” foglalkoztatottak száma – illetve, akik korábban végzettség, 

kompetencia, motiváció hiánya miatt nem voltak aktív szereplői a munkaerőpiacnak, első 

lépésként legalább bevezessék egy olyan környezetbe, ahol a munkához kapcsolódó rend, a 

munkával kapcsolatos elvárásoknak a láthatósága jelen van. Ezek a személyek a 

közfoglalkoztatás által megszerzett tapasztalataiknak köszönhetően később a versenyszférában 

is el tudtak helyezkedni. Meggyőződése, hogy a közfoglalkoztatás ugyanúgy hozzájárult a 

munkanélküliség kedvező alakulásához, mint a Paktum Projekt. Megköszöni a Járási Hivatal 

munkáját, továbbá elmondja, hogy a projekteknek lesz folytatása megyei koordinációban. Azt 

kívánja, hogy a munkaképes korosztály száma a városban és a járásban történő letelepedések 

által folyamatosan nőjön, megoldva a munkaerőhiány problémáját, valamint a regisztrált üres 

álláshelyek betöltődjenek, és minél többen találjanak munkát a városban, illetve a járásban. 
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Venczel Csaba önkormányzati képviselő 

Álláspontja szerint jelentősen csökkent az álláskeresők száma a régióban, illetve Pápán. Még a 

2000-es években a legfőbb problémát és elégedetlenséget a munkanélküliség jelentette, 

napjainkban az elégedetlenség oka a munkabér mértéke, ami egyébként a vállalkozói szférában 

rendkívül jelentős és vonzó. Örömmel tölti el, hogy a különböző szolgáltatások terén rendkívül 

változatos a kínálat, hiszen a diákmunkások, a fiatal munkavállalók és a nyugdíj előtt állók 

számára is támogatást nyújt ez a rendszer, ami egyrészt európai uniós támogatásokból, másrészt 

hazai forrásokból valósul meg. Örömmel tapasztalja, hogy a közfoglalkoztatottak száma is 

jelentősen csökkent. Míg korábban azt feltételezték, hogy ez a munkavállalási forma elfedi a 

tényleges munkanélküliséget, ma már nem erről szól. Saját intézményvezetői tapasztalatai is 

azt mutatják, hogy elég nehéz fél évre közfoglalkoztatottat találni.  

Véleménye szerint a munkaerőpiac átstrukturálódott, jó irányt vett, annak ellenére, hogy egy 

nehéz időszakon van túl, hiszen a koronavírus járvány alapvetően egy komoly bizonytalanságot 

jelentett a gazdaság számára, így a munkaerőpiac tekintetében is.  

 

Süle Zsolt önkormányzati képviselő 

Elmondja, hogy eljött az a ritka pillanat, amikor sok mindenben egyetért Alpolgármester úrral. 

Felhívja azonban arra a figyelmet, hogy több százezer ember dolgozik nyugaton, a legutóbbi 

statisztika szerint csak Ausztriában háromszor annyi ember dolgozik, mint Pápa 

lakosságszáma. Megerősíti, hogy a tájékoztatóban szereplő számok biztatóak, de felhívja a 

kormánypárti képviselők figyelmét arra, hogy jelenleg már nem a munkanélküliség ellen kell 

harcolni, hanem azért, hogy az itthon dolgozó embereket itthon tudják tartani. Véleménye 

szerint ehhez olyan bérszínvonal emelésre van szükség, ami jóval meghaladja még az elmúlt 

években látottakat is. 

 

Unger Tamás alpolgármester 

Ritka pillanat, hogy Süle Zsolt önkormányzati képviselő egy mondatával részben egyetért. 

Abban viszont nem ért egyet, hogy mi motiválja a külföldi munkavállalókat. Nyilván 

elsősorban a pénz. Az Európai Unióba történő belépést követően a külföldi munkavállalás 

teljesen szabad választás kérdése.  Ezzel a lehetőséggel élnek a lengyelek, sokkal nagyobb 

számban a románok, és sokan mások is. Véleménye szerint ez egy olyan alapjog, amellyel az 

Európai Unió tagállamainak polgárai nem baj, ha élnek. Ugyanakkor a bér egy másik kérdés. 

Azt tapasztalja, hogy nagyon sok esetben, főleg baloldali politikusok értelmezésében a 

minimálbér fogalma úgy szerepel, mintha annak alakulása egy az egyben a Kormány 

kompetenciájába tartozna. Elmondja, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum kialakítása 

egy egyezség kérdése, melybe a munkáltatóknak ugyanúgy van beleszólása. Aki vállalkozást 

vezet, és Süle Zsolt vállalkozást vezet, és alkalmazottja van, az rögtön tudja, hogy egy 50 

százalékos minimálbér-emelés milyen terheket róna egy kisvállalkozóra. Ki meri jelenteni, 

hogy egy ilyen szintű minimálbér emelés esetén a kisvállalatok jelentős része nem folytatná 

tovább a tevékenységét, mert nem tudná kifizetni a minimálbért, illetve a hozzá kapcsolódó 

járulékokat, hiszen a szolgáltatási és egyéb díjaiba nem tudná érvényesíteni az emelkedés 

mértékét. Elmondja, hogy a nagyvállalatokról nem tud nyilatkozni, az ő gazdálkodásuk egy 

teljesen más logikát követ, nyilván a bevételből tudnak ők is bért emelni. A minimálbér a 

minimumot adja meg, az, hogy ki mennyit keres egy vállalkozásnál, megegyezés, képzettség, 

képesség, motiváció kérdése. Álláspontja szerint azok a szakemberek, akik Ausztriában 

vállalnak munkát, vállalkozóként Magyarországon hasonló vagy jobb jövedelemre tehetnek 

szert. Nem látja az összefüggést az ilyen jellegű nyilatkozatokban.  
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Véleménye szerint hazai környezetben egy motivált, jó szakember nagyon komoly bevételre 

tehet szert, nyilván amellett, hogy az életvezetési költségei itt lényegesen alacsonyabbak. 

 

Venczel Csaba önkormányzati képviselő 

Elmondja, hogy általában az Ausztriában munkát vállalók esetében a kereseteket szokták 

összehasonlítani, de az imént említett szolgáltatások költségeit nem. Nem hasonlítják össze az 

itthoni és az ausztriai, németországi élelmiszer árakat. Példaként említi, hogy Ausztriában a 

Billa nevű élelmiszerboltban egy hetvenöt dekagrammos kenyér akciósan 1050,- Ft. 

Álláspontja szerint az a konstrukció működik, hogy valaki külföldön vállal munkát és itthon 

veszi igénybe a szolgáltatásokat.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy ismeri ezeket a „összefüggéseket”, melyek szerint például „ott minden 

olcsóbb” és „Romániában többet keresnek a háziorvosok”. Van olyan GDP mérőeszköz, ami 

pont azt mutatja ki, amiről Venczel Csaba önkormányzati képviselő beszélt, ez a vásárlóerő 

paritáson mért GDP, mely figyelembe veszi a jövedelmeket és a helyi árviszonyokat is.  

 

Németh Zsolt önkormányzati képviselő 

Véleménye szerint azt is fontos megvizsgálni, hogy mire nevelik a fiatalokat, mire készítik fel 

azokat, akik jelen pillanatban még az iskolapadban ülnek. Emiatt is örül a diákmunka 

támogatásának, hiszen ez egy fontos eleme a leendő felnőttek nevelésének, mert így bepillantást 

nyerhetnek a munka világába, illetve megismerhetik az előttük álló feladatokat. 

Megismerhetnek egy munkahelyi kultúrát, láthatják azt, ha dolgoznak, annak eredménye van. 

Láthatják azt is, hogy egy munkahelyen mennyire precízen és pontosan kell teljesíteniük. Ez 

alatt az idő alatt azt is megtanulhatják, hogy az is nagyon fontos, hogy milyen képzettséget 

szereznek. Ebből a tájékoztatóból az is kiderül, hogy minél magasabb képesítéssel, minél több 

tudással rendelkezik egy fiatal, annál több lehetősége van elhelyezkedni a munkaerőpiacon.  

 

Dr. Vaitsuk Mária önkormányzati képviselő 

Elmondja, hogy elég sok fiatal megy más országokba dolgozni, hiszen ennek a lehetősége az 

Európai Unióban adott. Közülük elég sokan rossz körülmények között élik ott az életüket annak 

érdekében, hogy aztán hazatérve az ott összegyűjtött pénzt kedvezően tudják befektetni, mivel 

Magyarország maximálisan támogatja a fiatalokat és a fiatal családokat. Az is megállapítható, 

hogy nagyon sok nyugati országból nyugdíjasok települnek át Magyarországra, Romániába, 

Lengyelországba. Érdemes végiggondolni, mekkora veszteség az, hogy azok az emberek, akik 

az életüket egy adott országban ledolgozták, a nyugdíjukat nem ott költik el, hanem 

Magyarországon.  

 

Grőber Attila önkormányzati képviselő 

Véleménye szerint a munkaerőpiaci adatok mindenképp pozitív tendenciára utalnak, néhány 

dologra azonban érdemes rávilágítani. Számára nincs szinkronban az a megállapítás, hogy a 

külföldön élő magyar munkavállalók kint rossz körülmények között élnek azért, hogy az ott 

megspórolt pénzt itthon befektethessék. Véleménye szerint a külföldön munkát vállalók nagy 

része nem tér haza, mely nem csak foglalkoztatási, hanem demográfiai szempontból is 

problémás, mert ezek a fiatalok nagyon sok szempontból hiányozni fognak a következő 

években. A diákmunkával kapcsolatban eltér a véleménye Németh Zsolt önkormányzati 

képviselőtől, tapasztalata szerint olyan helyeken alkalmaznak diákmunkásokat, ahol komoly 

munkaerőhiány van, és ott nem igazán a képzettség számít.  
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Szomorúan tapasztalja, hogy a diákjai körében sokan, sok esetben a tanulásuk rovására 

hétvégén is munkát vállalnak. Néhány nagyobb üzletben tapasztalható, hogy nagy számban 

dolgoznak a diákok. Nyilván javítja az életkörülményeik színvonalát, bizonyos értelemben 

azonban nem segíti a szakmai fejlődésüket. Véleménye szerint örülni kell a pozitív számoknak, 

reméli, hogy a következő időszakban is ilyenek maradnak, hiszen az elmúlt néhány órában 

átéltek megkérdőjelezik azt, hogy a nyugalmi állapotot mennyi ideig lehet fenntartani, azonban 

törekedni kell arra, hogy a bérszínvonal minden területen növekedjen. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy manapság gyakran képezi vita tárgyát, hogy miért nem lehet levélben szavazni, 

pedig bárkinek lehet levélben szavazni. DK-s megközelítésből nem csak az ukránnak vagy a 

románnak, akik egyébként számára határon túli magyarok, hanem a Londonban élő magyar 

állampolgárnak is. Ennek egy feltétele van, hogy ott, ahol a választópolgár él, állandó lakcímet 

kell létesíteni. Véleménye szerint azért ragaszkodnak sokan ahhoz, hogy megtartsák a 

magyarországi állandó lakcímüket, mert kinti tartózkodásukat ideiglenesnek gondolják. Azt, 

hogy az ottani tartózkodás meddig tart, majd az élet és az adott személy motivációja eldönti. 

Természetesen nem vitatja, hogy a határok szabad átjárhatóságának az eredményeként nagy 

számú magyar munkavállaló fog tartósan külföldön letelepedni, de arra is van példa, hogy a 

Magyarországon munkavállalás céljából letelepedett külföldi magyar állampolgárrá válik. 

Véleménye szerint, amikor a keleti országok csatlakoztak az Európai Unióhoz, akkor a nyugati 

országok számoltak azzal, hogy a kelet európai erőforrásokkal korlátok nélkül fognak tudni 

gazdálkodni, és ezek közül az erőforrások közül a legértékesebb a munkaerő volt. A szabad 

munkavállalás mögött nagyon fontos nyugat-európai gazdasági megfontolás állt. A migrációs 

statisztika egyébként azt mutatja, hogy a munkaerő - áramlás a nyugat-európai országok között 

is megfigyelhető, például Ausztriát is hagyják el fiatalok azért, hogy még annál is nyugatabbra 

vállaljanak munkát, ez a vándorlás egészen az Egyesült Államokig tart. Álláspontja szerint 

fontos, hogy sokan dolgozzanak, és az, hogy még többen keressenek még több pénzt, még 

fontosabb, hiszen ez egy életminőségbeli változást is tud jelenteni. Véleménye szerint ezért 

sokat tudnak tenni olyan programok, amelyeket Alpolgármester úr is említett, és amiben az 

együttműködést ő is köszöni, hiszen a Foglalkoztatási Paktumnak az egyik célja, hogy 

különösen az alacsonyabb iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága javuljon, és a 

munkaerejüket magasabb pénzért tudják értékesíteni a munkaerő-piacon. Emlékszik olyan 

vitákra a régebbi képviselőtestületi üléseken, ahol volt olyan képviselő, aki azon gúnyolódott, 

hogy ezekben a programokban karikákat és pöcköket rajzolgatnak az emberek. Elmondja, hogy 

van, akinek így kezdődik a munkaerő-piacra történő visszatérés, mert kimaradt neki a befejezett 

harmadik osztálytól harminc éves koráig a tanulás. Akkor is meglepődött azon, hogy miért nem 

tisztelettel beszélnek arról az emberről, aki hajlandó karikákat meg pöcköket rajzolgatni, és 

miért lett gúny tárgya ez a jelenség. Ennek a „pöcök rajzolgatásnak” az lett az eredménye, hogy 

ebben az alacsonyabban iskolázott csoportban is nőtt a munkavállalók aránya, aminek sok 

indirekt jele van. Például, ha a képviselők kigyűjtik a város költségvetéséből a pénzbeli 

szociális támogatásokra fordított összegeket, akkor azt lehet tapasztalni, hogy ezeknek a 

mértéke az évek során a töredékére csökkent, és nemcsak a jogszabályi változások miatt, hanem 

azért, mert azok a családok, akik korábban segélyből éltek, a másik alternatívát választották. 

Ami a közfoglalkoztatás és az elsődleges munkaerőpiac kapcsolatát jelenti, azt is elmondja, 

hogy a Városházán dolgozó köztisztviselők egy része közfoglalkoztatottként kezdte, és az évek 

alatt megbecsült, felkészült, gyakorlattal rendelkező közigazgatási szakemberek lettek. 

Véleménye szerint az, hogy közfoglalkoztatottként bekerülhettek ebbe a rendszerbe, olyan 

előrelépési lehetőséget jelentett, amit anélkül nem biztos, hogy megkaptak volna.  
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Elmondja, hogy amennyiben lehetőség lesz ebbe az együttműködésbe bekapcsolódni a jövőben, 

élni fognak vele. A jövedelmek kapcsán elmondja, hogy 2002-ben 50 ezer forint, 2010-ben 

73 500 forint, 2022-ben 200 ezer forint volt a minimálbér. Ezek mögött a tendenciák mögött ott 

van a két eltérő politikai közösségnek az álláspontja is, hiszen vallják azt, hogy az ellenzéki 

miniszterelnök-jelölt minimálbérrel kapcsolatos gondolatai inkább a 2002-2010 közötti 

időszakot tükrözik. Amennyiben ő alakít kormányt, a kiszolgáltatottabbak felkészülhetnek arra, 

hogy ez a világ megismétlődik. A másik pedig a vásárlóerő, erre nézve rendelkezésükre állnak 

kutatások, melyek szerint a pápai vásárlóerő egy főre és egy háztartásra vetítve is meghaladja 

az országos átlagot. Az országos átlag, és ezzel a pápai is folyamatosan nő, amely egy erőteljes 

pozitív folyamatot jelez a háttérben. Természetesen minden kutatást lehet vitatni, de egyelőre 

azokkal tudnak dolgozni, amit az Európai Unió, illetve annak megbízásából különböző 

társaságok végeznek, amelyek nem magyarországi székhelyűek, és nem feltétlenül abban 

érdekeltek, hogy a magyarországi állapotokon torzítsanak. Álláspontja szerint a 2.5 százalék 

körüli pápai álláskeresési ráta egy megbecsülendő eredmény. Hiszi, hogy az országnak abban 

a részében vannak, ahol ez az eredmény elérhető. Sajnos van Magyarországnak olyan területe, 

amely nagyon messze van még ettől, és azon dolgoznak, hogy ugyanebbe az irányba tudjanak 

továbblépni. Elmondja, hogy hamarosan lesz további foglalkoztató a városban, amely további 

munkaerő igénnyel fog jelentkezni. Az is ismert, hogy az autóipari cégek is kezdenek 

fellendülni, amely magával hozza a munkahelybővítést. Véleménye szerint a munkaerő-piaci 

kilátások - még azoknak a körülményeknek a figyelembe vételével is, amelyeket Grőber Attila 

képviselő mondott - előnyösek, hiszen nyilván mindenféle fegyveres konfliktust és bármely 

agressziót bármilyen oldalról is történik az meg, el kell utasítani. Azt gondolja, nem hiszi, hogy 

ebben vita lenne közöttük. Megjegyzi, hogy Ukrajnával nincsenek olyan kereskedelmi 

kapcsolatai Magyarországnak, mint amilyenek lehetnének. Úgy gondolja, hogy Ukrajna 

szempontjából Magyarország játssza el azt a jól megfontolt, kapitalista országot, amit vele 

szemben az osztrákok és az angolok, magyarul Ukrajnából Magyarország egyetlen egy fontos 

erőforrást lát hasznosíthatónak, a munkaerőt. Pont ennek köszönhető, hogy Magyarországon és 

Pápán is jelentős az ukrán munkaerő. Véleménye szerint a megbecsülésükkel lehet a legtöbbet 

tenni értük.  

 

Megkérdezi, van-e a tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a tájékoztatóban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 15 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadja a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának 

tájékoztatóját a munkaerő-piaci helyzet és a foglalkoztatás 

alakulásáról Pápán. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megköszöni Feketéné Földi Juditnak és Pappné Szóka Lillának a tájékoztató összeállítását. 
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5. Vegyes ügyek 

a) Jelentés a Képviselőtestület nyílt lejárt határozatainak végrehajtásáról 

 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 

21/2022. (II.24.) határozat 

I. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

148/2021. (XI.25.) határozat, a 159/2021. (XII.16.) határozat 

és a 9/2022. (I.27.) határozat 1. pontjának végrehajtására 

adott jelentést elfogadja. 

 

II. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

133/2021. (X.14.) határozat végrehajtására adott jelentést 

elfogadja, ezzel egyidejűleg a határozatot az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

„Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

Önkormányzat tulajdonát képező bükfürdői 1217 hrsz.-ú, 

természetben a 9737 Bükfürdő, Muskátli sor 2. szám alatti, 

591 m² területű, kivett hétvégi ház, udvar ingatlan-

nyilvántartási megnevezésű, belterületi, forgalomképes 

ingatlant Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

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

önkormányzati rendelet 8.§ (1) bekezdése és 11.§ (3) 

bekezdése alapján, bruttó 33.200.000,- Ft alapáron, pályázat 

útján értékesíti.” 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 
 

c) Csatlakozás a Fellner Jakab Emlékévhez 

 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy Michl József polgármester emlékévbeli együttműködést kezdeményező levele 

az előterjesztés mellékletét képezi, azóta Rigó Balázs alpolgármesterrel további egyeztetést 

folytatott. 
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Tata Város Önkormányzata a Miniszterelnökséghez benyújtott pályázat eredményére vár, 

amennyiben a Miniszterelnökség a Fellner Jakab emlékévet támogatja, akkor egy gazdagabb 

programmal kezdeményezik annak megszervezését, ha ilyen támogatás nem érkezik, akkor egy 

szerényebbel. Hangsúlyozza, az egyeztetés során azt nyilatkozta, hogy az Önkormányzat 

mindkét változatban örömmel részt vesz az emlékév lebonyolításában. Tudomása szerint 

Veszprém, Vác, Eger, Tata és Pápa a helyszíne az emlékév programjainak, tehát ott ahol Fellner 

Jakab működését kifejtette. Megemlíti, hogy a közösségi oldalon van Fellner Jakab néven 

csoport, mely az emlékév hivatalos kommunikációs csatornája, ezért javasolja, hogy aki 

szeretne, csatlakozzon. A csoport tartalmazza az eddig megtörtént eseményeket, előadásokat, 

illetve képviselőtársai figyelemmel kísérhetik a városi sétákat. 

 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 

22/2022. (II.24.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa város 

vonatkozásában a 2022. évet Fellner Jakab emlékévvé 

nyilvánítja. 

 

A Képviselőtestület az emlékévhez kötődő arculati elemek 

megtervezésével, a rendezvénysorozat lebonyolításával 

kapcsolatban felmerülő költségeket az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésében biztosítja. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert az emlékév 

lebonyolításával kapcsolatban a szükséges intézkedések és 

jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési 

osztályvezető 

 

d) Gyermekétkeztetési feladatok ellátása tárgyában létrejött vállalkozási 

szerződés módosítása 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Takács Zsolt, az Eatrend Arrabona Zrt. vezérigazgatója. 

 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás 

mellett elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti Takács Zsolt vezérigazgatót az Eatrend Arrabona Zrt. képviseletében és megkérdezi, 

hogy van-e szóbeli kiegészítése a tájékoztatóval kapcsolatosan.  
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Takács Zsolt vezérigazgató 

Elmondja, hogy a Gazdasági Bizottság ülésén elmélyültek a felmerült kérdések, észrevételek 

megválaszolásában, az ott elhangzottakhoz képest nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megemlíti, hogy a tegnapi napon a társaság nyílt napot rendezett a Nátus Konyhán, ahol az 

intézményvezetők tájékozódhattak a beruházásokról, és azokról a rendszerekről melyek alapján 

a gyermekétkeztetés szerveződik a városban. Elmondja, miután látta a Nátus Konyha konyha 

részét átadás előtt és átadás után, véleménye szerint a változás szembetűnő, a beruházások 

szemmel láthatóak. Az előterjesztés a szolgáltató 18 %-os árindexálási kérelmét tartalmazza. 

 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 5 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozza: 

 

23/2022. (II.24.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a vásárolt 

élelmezés szolgáltatási díjára vonatkozóan az Eatrend Arrabona 

Zrt., mint Szolgáltató +18 % árindexálási kérelmét elfogadja, 

ezzel egyidejűleg hozzájárul a Pápa Város Önkormányzata, Pápa 

Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye, a 

Pápai Városi Óvodák és az Eatrend Arrabona Zrt. között 2020. 

december 8-án Gyermekétkeztetési feladatok ellátása tárgyban 

létrejött Vállalkozási szerződés ennek megfelelő módosításához. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, Pápa Város 

Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye és a Pápa 

Városi Óvodák intézményvezetőjét a módosított szerződés 

aláírására. 

 

Határidő: azonnal, de legkésőbb 2022. március 1. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

 Csákvári Judit intézményvezető 

 Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

1. Személyi ügy  

II. Pápa városban működő szavazatszámláló bizottságok tagjainak 

megválasztása 

Előadó: Dr. Nagy Krisztina jegyző 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a kiosztott előterjesztői módosítás a jelölt lemondásából eredően történt.  
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Elmondja továbbá, hogy olyan szavazatszámláló bizottsági tagokat választanak, akiknek a 

jelentős része már a korábbi választásokon is közreműködött. Az újraválasztott tagok 

feladataikat nagy tapasztalattal látják el, és hozzájuk olyanokat választanak, akik időközben 

jelezték a munkába való részvételi szándékukat. A döntéshozatal során kellő számú tagot 

választanak, hogy a szavazatszámláló bizottságok betegség, lemondás vagy más váratlan 

helyzet esetén is teljes létszámmal és felkészültséggel tudják ellátni a 2022. április 3-i 

feladataikat, mely a korábbiakhoz képest lényegesen több munka lesz, hiszen egy népszavazás 

szavazatait is meg kell számolni. 

 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 

24/2022. (II.24.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése 

értelmében a Pápa városban működő szavazatszámláló 

bizottságok tagjait települési szinten, az előterjesztés 

mellékletében foglaltak szerint választja meg. 

 

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy 

szavazatszámláló bizottságok tagjainak eskü vagy 

fogadalomtételéről gondoskodjon. 

 

Határidő: folyamatos, illetve legkésőbb 2022. április 1. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester  

 Dr. Nagy Krisztina jegyző 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megköszöni képviselőtársai a munkáját és elmondja, hogy a következő képviselőtestületi ülés 

tervezett időpontja 2022. március 10. 

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 9.05 órakor bezárja. 

 

 

K. m. f. 

  

 

 Dr. Áldozó Tamás Dr. Nagy Krisztina 

 polgármester jegyző 


