
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: A01/1-45/2022. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2022. március 10-i 

nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Unger Tamás alpolgármester 

 

Szabadkai Verita, dr. Vaitsuk Mária, Grőber Attila, Bakos László, Venczel 

Csaba, Németh Zsolt, Zsegraics Gyula, 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, 

dr. Bán Zsófia köztisztviselő, 

Kun Attila köztisztviselő. 

 

Dr. Töreki-Vörös Ibolya és dr. Guias János Zsolt önkormányzati képviselők a 

távolmaradásukat bejelentették. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti a Városháza épületének nagytermében megjelenteket és az ülést az interneten 

keresztül követőket. A testület ülését 8.00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a 

Képviselőtestület ülése határozatképes, 13 fő képviselő jelen van.  

 

Tolmácsolja a képviselőknek szóló meghívást a Pápa és Környéke Zsidó Kulturális 

Hagyományőrző Egyesület „Purim a Zsinagógában” című rendezvényére, melyre 2022. 

március 16-án, 17.30 órakor kerül sor.  

 

Megkérdezi, hogy van-e más napirendi javaslat. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban javaslat nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a fenti napirendről. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozza: 

 

25/2022. (III.10.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2022. 

március 10-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza 

meg: 
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1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2022. 

(...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város 

Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről 

 Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2022. 

(...) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 

vagyonáról szóló 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

3. Vegyes ügyek 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a 6. és a 15. sorszámú 

előterjesztéseket egyhangúlag megtárgyalásra javasolja. 

 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

3. Vegyes ügyek 

b) Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos döntés 

 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az adósságot keletkeztető ügyeletekkel kapcsolatos döntésről szóló 

előterjesztés kellő óvatossággal számba veszi a következő évekre kitekintve a város 

bevételeit, és az adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásait.  

 

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 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 

26/2022. (III.10.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ban 

foglaltak figyelembevételével Pápa Város Önkormányzatának 

saját bevételeit, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 

évekre várható összegét az előterjesztés mellékletében foglaltak 

szerint állapítja meg. 
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1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2022. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A napirend tárgyalásán jelen vannak az intézményvezetők és a gazdasági társaságok vezetői a 

jelenléti ív szerint. 

 

A rendelet-tervezetet a Gazdasági Bizottság a 2022. február 9-i ülésén 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett, a Humánerőforrás Bizottság 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a rendelet-tervezetet az annak beterjesztésére vonatkozó jogszabályi 

előírásoknak megfelelően megkapták a képviselők, a Gazdasági Bizottság előzetesen 

megtárgyalta. Kiemeli, hogy az önkormányzati költségvetés egy dinamikusan változó 

rendszer, amelynek állása hónapról hónapra változik. A mostani költségvetési rendelet-

tervezet egy pillanatképet ad a jelenlegi állásról, az év előttük álló részében -még békeidőben 

is- a bevételi és a kiadási előirányzatoknak a lényeges változása várható, mely 2022-ben 

különösen igaz, tekintettel arra, hogy a Fenntartható városfejlesztés keretében a TOP Plusz 

forrásokból tudomása szerint 10 milliárd forint fejlesztési forrásból gazdálkodhat majd a 

város. Az előleg megérkezése az Önkormányzat számlájára lényegesen módosítani fogja a 

2022. évi költségvetés fejlesztési fejezeteit.  

 

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

 

Grőber Attila önkormányzati képviselő 

Először a helyi adók közül az építményadóval, a kommunális adóval és a helyi iparűzési 

adóval kapcsolatban szeretne kérdéseket megfogalmazni, mert ezeknél lát a 2021. évhez 

képest jelentős eltérést. Az építményadónál tavaly 640 millió forint volt a tervezett bevétel, 

ebből 585 millió forint folyt be. Erre az évre 570 millió forint a terv, ez több mint tíz 

százalékos csökkenést jelent, ennek okára kérdez rá. Elmondja, hogy ellenkező irányú mozgás 

tapasztalható a kommunális adónál, melyben jelentős tartalék van. A tavalyi tervhez képest 

nagyobb volt a december 31-i teljesítés, ha jól számolja, jelenleg több mint harminc 

százalékkal többet tervez az Önkormányzat. Az iparűzési adónál a legnagyobb az eltérés, ahol 

a decemberi teljesítéshez képest is majdnem 240 millió forinttal többet tervez az 

Önkormányzat. A tervezés alapjára kérdez rá. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az első kérdéssel kapcsolatban arról tájékoztatja Grőber Attila képviselő urat, hogy a 

képviselőtestület eltörölte a garázsadót. Tekintettel arra, hogy a pápai garázstulajdonosoknak 

nem kell garázsadót fizetni, az építményadó is kevesebb lesz. A költségvetés tervezésekor 

számoltak ennek az adóbevételnek a csökkenésével. Elmondja továbbá, hogy a kommunális 

adó bevételek azért nőttek, mert az adóellenőrzés a kommunális adó ellenőrzésére helyezte a 

hangsúlyt a 2021-es évben, és az ellenőrzés eredményeképpen, aminek az alapja két adatbázis 

összehasonlítása volt, kiderült, hogy sokan elfelejtették bevallani az ingatlanjukat. Ezek az 

ingatlanok most az önkormányzati adóhatóság látókörébe kerültek, melynek következtében az 

adóhiányt elő tudták írni. Az iparűzési adónál nincs lényeges eltérés, 106 millió forint 2021-

hez képest. Ez az összeg az 1694 ezer millió forinton teljesült iparűzési adóhoz képest 8 

százalék. Véleménye szerint az 1.8 milliárd magasan felül fog majd teljesülni, persze 2022-

ben, az ismert helyzetben kockázatos ilyet kijelenteni. 

 

Megkérdezi Szalai Krisztina gazdasági osztályvezetőt, kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést. 
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Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

Nem kíván kiegészítést tenni. 

 

Grőber Attila önkormányzati képviselő 

Elmondja, nyilván léteznek olyan számítások, hogy a hitelkamatok emelkedésével hogyan 

változnak a kiadások. Megnézte a tavalyi költségvetési rendeletet, melyet annak idején 

elfogadott Polgármester úr, abban a 2018. évi tervezett kamat 18 millió forint volt, ehhez 

képest ez az idén 51 millió forint. A 2019-ben felvett hitelnél 28 millió forintot terveztek, 

most ez 43 millió forint. Megkérdezi, hogy az előterjesztés kiküldését követően mennyire 

változtak a kamatterhek. Az első esetben háromszoros a növekedés, és nem lehet tudni, ez hol 

áll meg. 

 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

Elmondja, hogy az adósság keletkeztető ügyleteknél bemutatott kamatszámításnál 5.3 

százalékos kamattal számoltak, ami a december 31-i kamat. A jelenlegi kamat 7.15 százalék, 

de az adósságot keletkeztető ügyleteknél bemutatott kamat annyiban is változni fog, hogy a 

tőketörlesztés csökken, mert most a számításoknál a hitelszerződés köti az Önkormányzatot, 

de március 31. után, amikor a rendelkezésre tartás lezárul, módosítani szeretnék azt, mert nem 

merítették ki a teljes hitelkeretet. A 115 millió forintos 2019. évi tőketörlesztés felére fog 

csökkeni. Hozzáteszi, hogy a kamat növekszik, a bemutatott összeg módosulni fog. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az Önkormányzat kamatváltozása a három havi BUBOR-hoz kötött, ami azt 

jelenti, hogy a budapesti bankközi piacon érvényesített, aktuális kamatlábnak a függvénye.  

Ez a kamatláb racionális és irracionális okokból változik, vélhetően egy nyugodtabb 

környezetben majd stabilizálódni fog, bár lehet, hogy nem a hitel felvételekor aktuális 

értéken. A forintban felvett, változó kamatozású hiteleknek ez a kockázata tagadhatatlanul 

megvan, ez a kockázat mégis lényegesen kisebb annál, amit 2005-ben vagy 2006-ban volt 

kénytelen vállalni az Önkormányzat. Az akkor felvett devizahitel esetében az 

árfolyamváltozás lényegesen eltérítette a visszafizetendő tőke nagyságát, 2 milliárd forintról 

3.6 milliárd forintra változott az árfolyamváltozás miatt. Ezt a forinthitel ki tudja váltani, de a 

forint értéke a bankközi piacon változik.  

 

Grőber Attila önkormányzati képviselő 

Az Önkormányzat kiadási előirányzatai oldalon lévő adatokra szeretne rákérdezni, ezen belül 

a települési segélyekre fordított összeg változására, mely 58 millióról 41 millióra változott. 

Megkérdezi továbbá, mi indokolja a parkoló üzemeltetési sornál szereplő jelentős tételt, 

amely majdnem 100 millió forint. Megemlíti, hogy a Pápa Plusz önkormányzati 

ösztöndíjrendszer keretében nyújtott támogatás több mint a felére csökkent. Ezzel 

kapcsolatban felveti, nem lenne-e érdemes a jogosultak körét kibővíteni, hiszen úgy tűnik, 

egyre több hiányszakma van. Elmondja, hogy megnézte a költségvetési létszámkeretet, a 

Pápai Városi Óvodáknál a pedagógus létszám 13 fővel csökkent, jelenleg 65.8 fő. 

Megkérdezi, mi az oka annak, hogy az óvónők létszáma ilyen jelentősen csökkent. 

Megkérdezi továbbá, nem lenne-e érdemes a Pápa Plusz önkormányzati ösztöndíjrendszert 

ezzel összefüggésben kiszélesíteni. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Tájékoztatja képviselő urat, hogy a képviselőtestület döntött arról, hogy a Vajda Péter 

lakótelepi Tagóvodát az Evangélikus Egyház fenntartásába adja át. Ez megtörtént, ezzel 

együtt a gyermeklétszám és a pedagógus létszám arányosan csökkent. Elmondja, hogy nem 

szeretnék az óvónői létszámot emelni, hiszen annak a gyermeklétszámhoz kell igazodnia. 

Elmondja továbbá, hogy a feladatfinanszírozás keretében biztosított létszámkereten felül 

önkormányzati saját forrásból további létszámot biztosítanak az intézmény számára. A Pápa 
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Plusz önkormányzati ösztönző rendszer kapcsán elmondja, hogy arra nincs akkora érdeklődés, 

mint amire korábban számítottak. A pályázó kollégák közül egy esetet leszámítva a 

támogatást mindenki megkapta, és azóta is igénybe veszi. Mindenkit arra biztat, hogy 

pályázzon az ösztöndíjra. Véleménye szerint azért kisebb az érdeklődés, mert az ötéves 

támogatásért tíz éves szolgálatot vár el az Önkormányzat, és vannak, akik úgy gondolják, 

hogy tíz évre előre nem szeretnének elköteleződni. Elmondja továbbá, hogy a parkolási 

bevételek lényegesen változnak, ennek legalább két oka van. Az egyik ok, hogy az elmúlt év 

egy jelentős részében a veszélyhelyzetre való tekintettel az Önkormányzat nem szedhetett 

parkolási díjat, míg idén ezzel egész évre lehetett tervezni. A tervezésnél figyelembe vették a 

következetes ellenőrzések eredményeként jelentkező többletet, valamint azt, hogy a parkolási 

rendszert az Önkormányzat az év második felében át kívánja alakítani, ami a bevételek 

emelkedését fogja magával hozni. A települési segélyek változása a tényadatokat követi, 

felesleges előirányzatot az Önkormányzat nem szeretne tervezni, annyit terveztek, 

amennyinek az igénybe vétele megtörtént tavaly, és amennyi 2022-re is indokoltnak látszik. 

Elmondja, hogy a vita megkezdésekor egy előterjesztői módosító indítványt szeretett volna 

tenni, melyről nem kell külön szavazni, azt az előterjesztés eredeti szövegeként kell 

értelmezni. A módosító indítványt az alábbiak szerint fogalmazza meg. A Városgondnokság 

felújítási keretéből, ami a 4. mellékletben található, a lakások bérbeadása, üzemeltetése soron 

tervezett 63 3560 000 forintból 10 millió forint átkerül az 5. melléklet önkormányzati önként 

vállalt dologi kiadások közé. Elmondja, hogy a Városgondnokságnak ezt a 10 millió forintot 

majd később visszapótolják. Ezt az összeget az önként vállalt feladatok közül azokra kell 

elkülöníteni, amelyek a menekültválsággal kapcsolatban az önkormányzatnál jelentkezhetnek. 

Megjegyzi, hogy az előzetes információk szerint az ilyen típusú kiadásokat a Kormány meg 

fogja téríteni.  

 

Grőber Attila önkormányzati képviselő 

Három javaslatot szeretne megfogalmazni. Elmondja, hogy tavaly júniusban ezekről volt már 

szó. Úgy emlékszik, hogy Polgármester úr a javaslatok tekintetében befogadó volt, és jelezte, 

hogy ezekre érdemes visszatérni. Az első kettő javaslat a Huszár, illetve a Fáy lakóteleppel 

kapcsolatos zöld terület rehabilitációs tervének kidolgozása. Elmondja, hogy Jegyző 

asszonnyal és Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezetővel nemrég bejárták a lakótelepet, és 

egyetértettek abban, hogy az említett területeken a zöldterületek és a parkolók megújítására 

egy tervezetet kellene kidolgozni, nyilván szakemberek bevonásával. Hozzáteszi, hogy a 

Huszár lakótelepen található egy olyan nagyobb terület, ahol garázsépítésre is lenne lehetőség. 

Kéri Polgármester úrtól, hogy egy ilyen tervezet kidolgozását támogassa, mert azt gondolja, 

hogy a környezet megkímélése fontos lenne. A harmadik javaslat a Huszár lakótelepi orvosi 

rendelő előtti terület szilárd burkolattal történő ellátására vonatkozik. Látható, hogy a területet 

rendben próbálják tartani, azonban végleges megoldást csak a szilárd burkolattal történő 

ellátás jelenthet. Örömmel venné, ha a fenti három javaslatát Polgármester úr és a 

képviselőtestület támogatná. Elmondja továbbá, hogy emlékszik még arra az időre, amikor a 

képviselőtestületnek feladata volt a költségvetési koncepció összeállítása. Talán november 

végén, december elején voltak erről polémiák, amelyek, -miután mindenki rájött arra, hogy a 

szükséges adatok hiányos volta miatt nagyon nehéz a koncepciót elkészíteni- elcsendesedtek. 

Amikor a jelen költségvetést elolvasta, hasonló volt az érzése, hiszen most is számos olyan 

bizonytalan tényező van, amely nem teszi könnyűvé a költségvetés tervezését és elfogadását, 

nem beszélve arról a helyzetről, amiről három vagy négy hete még nem lehetett tudni. 

Őszintén el kell ismernie, hogy a tervezés során igyekeztek átgondolni, hogy mit lehet 

valóban végrehajtani. Az első ilyen a hitelkamatok emelkedése. Álláspontja szerint egy 

százalék kamatláb emelkedés a hitelek kamatait tíz százalékkal drágítja meg ilyen futamidő 

esetében. Ez azt jelenti, ha a kamat 5.31 százalék volt és most 7.15 százalék, a két 

százalékpontos emelkedés az majdnem tíz százalékot jelent ahhoz képest, ami a 

költségvetésben szerepel. Nyilván ez nincs kőbe vésve, de mégis egy veszélyforrás. A veszély 

mindig benn van a hosszabb távú hitelek felvételében. Ami még problémát jelent, az inflációs 
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nyomás, melyet a közgazdaságtan úgy nevez, inflációs jövedelemharc, vagyis, hogy mindenki 

próbál az infláció feletti jövedelemhez jutni. Ez munkavállalóra és beruházóra is vonatkozik, 

és ez egy öngerjesztő folyamat, ami nyilván növelni fogja a kiadásokat, különösen olyan 

intézmények esetében, amelynek jelentős a dologi kiadása, mint például az Egyesített 

Szociális Intézmény tekintetében az élelmiszerárak. Elmondja továbbá, hogy érdemes 

megnézni a tavalyi és az idei költségvetésnél is, hogy azok elfogadásánál milyen arány volt a 

működési és fejlesztési kiadások között. Miközben tavaly működésre 55 százalékot tudott az 

Önkormányzat fordítani, fejlesztésre 45 százalékot. Jelen helyzetben az induló költségvetés 

ettől lényegesen eltér, ami természetesen változhat, hiszen most működésre 68 százalékot, 

fejlesztésre 32 százalékot fordít az Önkormányzat, ami kétharmad-egyharmad arányra 

módosította a körülbelül fele-fele arányt. Bízik abban, hogy a külső körülmények is lehetővé 

teszik majd, hogy a költségvetés további forrásokat is fel tudjon használni. Megkérdezi 

Polgármester urat, hogy lehet-e valamit tudni a Türr István Gimnázium és Kollégium 

felújításáról, illetve az ahhoz érkező pályázatokról, és esetleg a forrásokról.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy szívesen válaszolna a Türr István Gimnáziummal és Kollégiummal 

kapcsolatban feltett kérdésre, azonban nem tud annál többet, hogy a kivitelező kiválasztására 

irányuló közbeszerzési eljárás folyamatban van. A határidőkről nincs információja, 

hivatalosan a kérdést a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és 

Közbeszerzési Zrt-nek fel lehet tenni, amit szívesen meg is tesz. A forrás biztosításáról a 

Kormány annak felmerülésekor fog dönteni a gyakorlat szerint. Grőber Attila önkormányzati 

képviselő hozzászólásával kapcsolatban elmondja, hogy a Huszár és Fáy lakótelep 

területfelhasználásával kapcsolatos koncepción alapuló munkát ebben az évben meg fogják 

rendelni. Az orvosi rendelő előtti parkolót az Erkel Ferenc utcának a tervezési koncepciójával 

együtt készítik el. Nem állítja, hogy fel fog kerülni a projektlistára, de azok között a projektek 

között, amelyek közül választani kell a 10 milliárd forintos támogatás elköltésekor, ott lesz. 

Elmondja továbbá, hogy a hitelek minden esetben kockázatot jelentenek, a hosszútávú hitel 

hosszútávú kockázatot jelent, ezért drágább a kamata, mert a kihelyező bank számára is 

nagyobb kockázatot kell tudni finanszírozni. Véleménye szerint ennek ellenére van olyan 

állapotban a magyar bankrendszer, a magyar gazdaság és a magyar önkormányzati szféra, 

hogy amennyiben ez a három oldal együttműködik, akkor ez a kockázat ésszerű keretek 

között tartható. A bankközi kamatnak a változását lényegesen befolyásolja a jegybanki 

alapkamat változása. Igyekezett folyamatosan tájékozódni a szakirodalomból. Amit a sajtóból 

olvasni lehetett, abból egyértelmű volt, hogy a forint árfolyamának a változását ebben az 

esetben még nagy jegybanki alapkamat változással sem lehet módosítani, mert nem azzal 

összefüggésben változik a forint árfolyama. Ez abból is látszik, hogy körülbelül 20-25 forint 

eltérés volt a legmagasabb és a legalacsonyabb forint árfolyam között, ez a hektikusság a 

jövőben is megmaradhat. Ez nem csak a forint esetében, hanem a cseh korona és a lengyel 

zlotyi esetében is így volt. Látszik, hogy nem belső piaci folyamatok hatására változik 

ezeknek a devizáknak az árfolyama, ennek megfelelően a jegybankok sem avatkoztak be. 

Mivel nem várható nagy jegybanki alapkamat emelés, így vélhetően nem várható a 

mostanihoz hasonló bankközi kamatváltozás. Reméli, a világ megnyugszik, és visszatér az a 

boldog békeidő, amikor az infláció nem jelentett problémát. Az inflációs várakozásokkal 

szintén nehéz mit kezdeni, lehet ezt inflációharcnak is nevezni. Egyik baloldali közgazdász, 

Pogácsa Zoltán szerint az inflációnak az az oka, hogy a sok pénz kergeti a kevés terméket, és 

a kevés szolgáltatást. Ha körbenéz a piacon, azt látja, hogy az ukrán-orosz gabonaexport 

kiesésével olyan mértékű gabonaár emelkedés következett be, amelyik arra kényszerítette az 

országot, hogy export tilalmat vezessen be, hiszen a piacon kevés a gabona, sokan 

szeretnének vásárolni, drágán lehet értékesíteni, és ez nyilván a külső piacokról a belső 

piacokra is begyűrűzik, és innentől kezdve mindennek emelkedhet az ára, amiben gabona van. 

Ez nemcsak a kenyér árának változását jelenti, hanem a hús árának változását is, hiszen a 

drága gabonából csak drága hús keletkezhet. Amikor hitelkamatokról van szó, ezek a 
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reálgazdasági folyamatok ott vannak a háttérben. Ami a működési és a fejlesztési kiadások 

arányát illeti, elmondja, hogy 2021 egy rendkívüli év volt abból a szempontból, hogy a 

korábban elnyert TOP-os források felhasználásának nagy része 2021-re koncentrálódott. Ez 

egy rendkívüli helyzetet eredményez, ami nem feltétlenül szerencsés, jobb lenne, ha ilyen 

nagy csúcsok helyett folyamatosan évi 3-4 milliárd forintot költene el a város, hiszen az a 

kivitelezői kapacitásokat is nyugodtabbá tenné, nem beszélve arról, hogy 6-8 milliárd forint 

fejlesztést koordinálni emberfeletti munkát kíván. Nem lehet létrehozni átmenetileg akkora 

kapacitást, ami ennek a menedzselésére kényelmesen képes lenne, mert akkor utána nem lehet 

mit kezdeni a feleslegessé váló állománnyal. A 2022-es évre látszó fejlesztési feladatsor egy 

nyugodtabb évet jelenthet, egyébként a 2020-2021-et leszámítva bármelyik korábbi évben ezt 

az arányt és akár reálértéken számítva ezt a beruházási összeget véleménye szerint nagy 

köszönettel fogadta volna az Önkormányzat. Ha a 10 milliárd forintnyi forrás megérkezik az 

Önkormányzat számlájára, vagy ha már a finanszírozási szerződést megköti az Önkormányzat 

és rendelkezési joga lesz felette, akkor sem várható sajnos, hogy abból 2022-ben nagyon sokat 

el lehet költeni, hiszen a projektek előkészítési időt igényelnek. Lehetőség szerint 2023-ban 

sok beruházást hajthat majd végre az Önkormányzat, mert ha csak 5 százalékos inflációval 

számol, akkor az azt jelenti, hogy egy év alatt a 10 milliárd forint 500 millió forintot veszt az 

értékéből, és az Önkormányzat nincs abban a helyzetben, hogy 500 millió forintot elengedjen. 

A Türr István Gimnázium és Kollégium felújítása, habár nem az Önkormányzat 

költségvetésében tervezett kiadás, de mégiscsak az önkormányzati vagyont gyarapító 

beruházás lenne. Elmondja továbbá, hogy azok a gazdasági társaságok, amelyekben az 

önkormányzat többségi tulajdonrésszel rendelkezik, szintén fejlesztéseket terveznek erre az 

évre, még a Pápai Vízmű Zrt-nél is lesznek beruházások a nehezebb körülmények ellenére. 

Megemlíti, hogy mind a Pápai Vízmű Zrt., mind a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. 

kiszolgáltatott az energiapiaci árváltozásoknak, a legnagyobb kockázatot talán az elektromos 

áram díjának a változása jelenti, mert mind a két cég nagy felhasználója ennek az energiának. 

Véleménye szerint, amikor majd a beruházási projektekről dönt a képviselőtestület, akkor a 

Pápai Termálvízhasznosító Zrt. esetében ezt érdemes lesz figyelembe venni, hiszen ott 

megvan arra a lehetőség, hogy nagy mennyiségű megújuló energia előállítására alkalmas 

beruházást hajtsanak végre. Megkérdezi Vörös Dániel vezérigazgatót, hogy a Pápai Vízmű 

Zrt. esetében mennyi felületet kellene ahhoz létrehozni, hogy az áramszükségletet biztosítani 

lehessen. 

 

Vörös Dániel vezérigazgató 

Elmondja, hogy 30 ezer napelemre lenne szükség ehhez.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ennek sok realitása jelenleg nincsen. Elmondja továbbá, hogy a 2022. évi költségvetés 

tervezésekor a fejlesztési feladatok végrehajtásán és az intézményi működtetés biztonságának 

a fenntartásán túl, ami mindig prioritása volt a költségvetésnek, különös hangsúlyt fektetett az 

Önkormányzat a város szolgálatában dolgozók munkájának az elismerésére. Ennek a 

költségvetésnek a harmadik számú prioritása volt a béremelések fedezetének a biztosítása. Az 

ágazati béremelések sokasága azt jelentette, hogy több hivatásrend is volt az 

Önkormányzatnál dolgozók között, akiknek lényegesen változott a jövedelme, míg voltak 

olyan csoportok, akiket ez a változás mérsékelten vagy egyáltalán nem érintett. Leginkább 

azért nem, mert a minimálbér, illetve a garantált bérminimum emelése őket nem érintette, 

hiszen a munkabérük már a korábbi években elérte ezt a színvonalat. Éppen ezért az 

Önkormányzat a költségvetésben biztosított fedezetet ezekben az ágazatokban, hogy 

mindazok, akik az Önkormányzat szolgálatában állnak, egyirányba mutató béremeléssel 

tudjanak 2022-ben számolni. A 9. számú táblázatban szerepelnek az Önkormányzat bérjellegű 

kiadásai, melyek 15 százalékkal emelkednek. Ez a táblázat foglalja magába a Pápai Városi 

Óvodák, a Pápai Egyesített Bölcsődék, Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága és 

Közterület-felügyelete, az Egyesített Szociális Intézmény és az Egészségügyi Alapellátási 
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Intézet kiadásait. Hangsúlyozza, úgy emelkednek ezek a bérkiadások 15 százalékkal, hogy 

közben a létszámkeret 15 százalékkal csökkent. A létszámcsökkenésnek a már említett 

óvodaátadáson túl még az volt az oka, hogy a gyermekétkeztetést már nem 

közalkalmazottakkal oldja meg az Önkormányzat, hanem azt egy vállalkozás biztosítja a 

városban. Véleménye szerint ez egy jelentős lépés volt a város részéről. Reméli, hogy a 

béremelés kifejezi azt az elismerést is, amit az Önkormányzat szolgálatában dolgozóknak 

nyújtanak. Ennek ellenére igaz, hogy továbbra is vannak hiányszakmák, vannak hiányzó 

szakemberek. Reméli, hogy ezeket az álláshelyeket majd be tudják tölteni.  

 

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

hozzászólás. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett megalkotja 

az alábbi rendeletet: 

 

2/2022. (III.10.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa Város 

Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről 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 .../2022. (...) önkormányzati 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 
 

A Gazdasági Bizottság a beszámolót egyhangúan elfogadásra javasolja. 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a rendelet-tervezetben néhány helyen pontosították a jogszabály szövegét, 

valamint a vagyonleltárban időközben bekövetkezett változások indokolttá tették a 

mellékletek módosítását.  

 

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 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 
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3/2022. (III.10.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. (III.28.) 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. Vegyes ügyek 

a) Jelentés a Képviselőtestület nyílt lejárt határozatainak végrehajtásáról 
 

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 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 
 

27/2022. (III.10.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 23/2022. 

(II.24.) határozat végrehajtására adott jelentést elfogadja. 
 

c) Rákóczi Szövetség támogatásával kapcsolatos döntés 
 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság és a Gazdasági Bizottság egyhangúlag 

elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Venczel Csaba önkormányzati képviselő 

A hetényi Tarczy Lajos Alapiskola, a pápai Tarczy Lajos Általános Iskola testvériskolája 

nevében köszönetet mond az elmúlt időszakban hozott hasonló döntésekért. Elmondja, hogy a 

legutóbbi támogatás átadására szeptember 28-án került sor, amelyet az első osztályos tanulók 

vehettek át. A tanulók egy kis műsorral köszönték meg a támogatást a Rákóczi Szövetségnek 

és Szily Katalin miniszterelnöki megbízott asszonynak. Elmondja továbbá, hogy az iskola 

rendkívül jelentős tevékenységet végez a hagyományápolás terén, ami egyrészről a 

magyarságtudat, másrészről Tarczy Lajos professzor úr emlékének kifejezését szolgálja.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Indítványozza a határozati javaslat akként történő elfogadását, hogy abból a „25-25” 

szövegrész kerüljön ki, tekintettel arra, hogy pontosan nem ismert, hány losonci és hetényi 

gyermek ösztöndíját tudja támogatni a Képviselőtestület. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a fentiek szerint módosított előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

határozatot hozza: 
 

28/2022. (III.10.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Rákóczi 

Szövetség Magyar Iskolaválasztási Programjához – Losonc és 

Hetény településen élő gyermekek beiratkozási ösztöndíjához – 

250.000-250.000 Ft, mindösszesen 500.000 Ft összegű 

támogatást biztosít Pápa Város Önkormányzata 2022. évi 

költségvetése terhére. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a Rákóczi 

Szövetséggel kötendő támogatási szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési 

osztályvezető 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

 

d) EUCF – Városokkal a városokért – helyi fenntartható energetikai 

beruházások támogatása program pályázat 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Dr. Lendvay Endre, a Responsum Kft. ügyvezetője. 

 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti Dr. Lendvay Endre ügyvezetőt a Responsum Kft. képviseletében és megkérdezi, 

hogy van-e szóbeli kiegészítése a napirenddel kapcsolatosan.  

 

Dr. Lendvay Endre ügyvezető 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az Önkormányzat egy beruházási koncepcióról tárgyal, mely mögött egyelőre 

az Önkormányzat által felhasználható források nincsenek. Hiszi, hogy a koncepcióban 

megfogalmazott megállapítások, javaslatok nagy jelentőséggel bírhatnak a város életében, 

akár már a közeljövőben is.  

 

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

 

Unger Tamás alpolgármester 

Elmondja, hogy a jelen előterjesztés szerint folytatják azt a munkát, amelyet korábban a 

megyei önkormányzat kezdeményezésére egy dokumentumban rögzítettek. Az abban leírtak 

alapján a cél az, hogy egy olyan hosszútávú és fenntartható településfejlesztés induljon be, 
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amely figyelembe vesz többek között olyan elveket, mint a klímabarát politikáknak az elve. 

Elmondja továbbá, hogy igyekeznek a megújuló energiaforrásokat maximálisan kiaknázni, és 

ezzel összefüggésben a programban résztvevő önkormányzatok költségvetésében egyre 

nagyobb arányban igyekeznek érvényesíteni ezeket a forrásokat. Az előterjesztés az 

Önkormányzat számára megteremti azt a jogosultságot, hogy olyan projektekben vegyen 

részt, amelyek az előbbi elveket célozzák. Optimista abban a tekintetben, hogy megnyílhatnak 

olyan pályázati lehetőségek az Önkormányzat számára, amelyek ezt a klíma -és energiabarát 

politikát tudják érvényesíteni. Ezeknek az elveknek hosszú távon kell beépülniük a 

gondolkodásba. Ebben az a jó, ha egyfajta szemléletformálódás is megvalósul. Tudomása 

szerint a jelenlegi pályázati keretek erre is lehetőséget adnak, hiszen nemcsak a felhasználás 

és a működés, hanem akár a tájékoztatás, mint önkormányzati feladat, vagy figyelemfelhívás 

és ezeknek az irányvonalaknak az elterjesztése a lakosság és a gazdasági társaságok körében 

is lehet egy tevékenység. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a TOP Pluszos forrásokban, ha jól emlékszik, 886 millió forint kifejezetten 

energetikai beruházásokra fordítható. Ilyen beruházások már a közeljövőben is várhatók, 

ezeknek az érintettje elképzeléseik szerint az óvoda lesz. Ebben az előterjesztésben 

foglaltakon túl is vannak teendői az Önkormányzatnak, hiszen, ha azt akarják támogatni, hogy 

a lakossági energiafelhasználás is megújuló energián alapuljon, akkor újra kell gondolni 

néhány olyan korlátozást, ami jelenleg még a városban fennáll, ilyen például a napelemek 

telepíthetőségére vonatkozó korlátozás, hiszen nem lehet szembe menni olyan trendekkel, 

amelyek kifejezetten arra ösztönzik a lakosságot, hogy napelemet helyezzen el a tetőn. A 

helyi szabályozás nem jelenthet nehézséget ezen célok megvalósításában, emiatt számítani 

kell annak változására. 

 

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

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban további 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: 

 

29/2022. (III.10.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért az 

„EUCF – European City Facility – Városokkal a városokért – 

helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása” című 

pályázatra összeállított Fenntartható energetikai fejlesztések 

Pápán beruházási koncepciónak, az előterjesztésben foglalt 

tartalommal történő benyújtásával. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges nyilatkozatok, 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal, illetve 2022. március 16. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető 
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e) Pápai 3906/21 hrsz-ú, Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlan ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adása  

 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, az Önkormányzat célja, hogy a területen lévő épület lebontását követően 

megnöveljék azoknak a tereknek a számát, ahol közlekedni és parkolni lehet. Korábban két 

másik épület önkormányzati tulajdonba adását is kezdeményezték, azonban ezt a két épületet 

a tulajdonos Magyar Állam időközben értékesítette, ahol társasházi lakások épülnek éppen. 

Elmondja, hogy az Önkormányzat ezeken a területeken is parkolóhelyet akart létesíteni, 

azonban a társasházak létesítése által csak a parkolni akaró autók száma fog növekedni. 
 

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 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 

30/2022. (III.10.) 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, gépjárművek parkolásának 

céljára, a Huszár lakótelep közlekedési feltételeinek javításának 

érdekében - kezdeményezi a Magyar Állam tulajdonában álló 

pápai 3906/21 hrsz-ú, 771 m2 nagyságú, „kivett vendéglő” 

ingatlan-nyilvántartási megnevezésű ingatlan ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adását. 

 

A Képviselőtestület a térítésmentes önkormányzati tulajdonba 

adást követően az Ingatlant a forgalomképtelen törzsvagyonba 

sorolja be. 

 

A Képviselőtestület vállalja a tulajdonba adás érdekében 

felmerülő költségek megtérítését. 

 

Az igényelt Ingatlan nem áll örökségvédelmi / természetvédelmi 

/ helyi / Natura 2000 védettség alatt. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az Ingatlan 

ingyenes tulajdonba adásával/vételével kapcsolatos szerződések 

megkötésére, továbbá valamennyi szükséges jognyilatkozat, 

intézkedés megtételére. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 
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f) Személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díja önköltségének 

megállapítása 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető és Orbán 

András gazdasági vezető. 

 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúan, a Gazdasági Bizottság 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezetőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést 

tenni.  

 

Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy jelen előterjesztés nagy változást a szolgáltatást igénybe vevők számára nem 

jelent, azt a különbséget, amely a korábbi térítési díjhoz képest megvan, az Önkormányzat 

költségvetése fedezi. 

 

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 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 

31/2022. (III.10.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások 

és szakosított ellátások, valamint a gyermekjóléti ellátások 

önköltségét és a vásárolt gyermekétkeztetés 

nyersanyagköltségét az alábbiak szerint állapítja meg: 

Szolgáltatások és ellátások önköltség mérték-egység 

étkeztetés (normál) 1 544 forint/nap 

étkeztetés (diétás) 1 564 forint/nap 

étkeztetés (normál) szállítással 1 824 forint/nap 

étkeztetés (diétás) szállítással 1 844 forint/nap 

házi segítségnyújtás szociális segítés 3 451 forint/óra 

házi segítségnyújtás személyi gondozás 3 451 forint/óra 

Idősek Klubja - étkezés (normál) 1 888 forint/nap 

Idősek Klubja - étkezés (diétás) 1 912 forint/nap 

Idősek Klubja - nappali ellátás étkezés nélkül 26 572 forint/nap 

Idősek Klubja - demens betegek nappali ellátása normál 

étkezéssel 

27 472 forint/nap 

Idősek Klubja - demens betegek nappali ellátása diétás 

étkezéssel 

27 499 forint/nap 

Idősek Otthona 9 074 forint/nap 

Idősek Otthona - demens betegek ellátása 9 074 forint/nap 
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Időskorúak Gondozóháza 9 074 forint/nap 

Időskorúak Gondozóháza – demens betegek ellátása 9 074 forint/nap 

Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása 4 826 forint/nap 

Fogyatékosok Nappali Intézménye - nappali ellátás 

normál étkezéssel 

6 526 forint/nap 

Fogyatékosok Nappali Intézménye - nappali ellátás 

diétás étkezéssel 

6 553 forint/nap 

Fogyatékosok Nappali Intézménye - nappali ellátás 

étkezés nélkül 

5 626 forint/nap 

Bölcsődei ellátás - gondozás 7 494 forint/nap 

Bóbita Bölcsőde - időszakos gyermekfelügyelet 625 forint/óra 

 

 

 

2. A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a 

határozattal kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 

meg.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Áldozó Tamás polgármester 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

Benecz Rita szociális és közigazgatási 

osztályvezető 

 

 

 

Gyermekétkeztetés Nyersanyagköltség áfa nélkül forint/nap 

Bölcsőde ellátás, idős gyermekfelügyelet 

 - normál étkezés 428 

 - diétás étkezés 557 

Napköziotthonos óvodai ellátás 

 - ellátottak normál étkezés 498 

 - ellátottak diétás étkezés 650 

Általános iskolai ellátás 

Normál étkezés összesen, ebből: 561 

 - tízórai  86 

 - ebéd normál 389 

 - uzsonna 86 

Diétás étkezés összesen, ebből 730 

 - tízórai diétás 112 

 - ebéd diétás 506 

 - uzsonna diétás 112 

Középfokú oktatás 

Normál étkezés összesen, ebből: 985 

 - reggeli normál 218 

 - ebéd normál 450 

 - vacsora normál 317 

Diétás étkezés összesen, ebből: 1281 

 - reggeli diétás 284 

 - ebéd diétás 584 

 - vacsora diétás 413 
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g) Óvodai beíratás időpontjának meghatározása 

 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy hamarosan egy új óvoda is be fog lépni a pápai szolgáltatási körbe, melyet a 

Református Gyülekezet épít. Véleménye szerint az egész közösség számára hasznos, ha egy 

ilyen típusú szolgáltatásnál az infrastruktúra fejlődik, még akkor is, ha a fenntartó nem az 

Önkormányzat. 

 

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 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 

32/2022. (III.10.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés 

b) pontjában, valamint a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdésében 

foglaltak alapján a 2022/2023. nevelési évre az óvodáskorú 

gyermekek óvodába történő beíratásának időpontját az 

előterjesztés mellékletében foglaltak figyelembe vételével az 

alábbiak szerint határozza meg: 

 

2022. május 9-én, 10-én, 11-én és 12-én 7,00 órától 18,00 óráig. 

 

Felkéri a polgármestert és az óvodavezetőt, hogy az óvodai 

beiratkozással kapcsolatos hirdetmény - a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

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

meghatározottak szerinti - közzétételéről gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési 

osztályvezető 

 Csákvári Judit óvodavezető 

 

 

h) Kovásznai Csoma-Napokra utazó delegáció kijelölése 

 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság és a Gazdasági Bizottság egyhangúlag 

elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy ez a rendezvény is megérezte a pandémia hatását, de a szervezők idén teljes 

értékű rendezvénysorozatot terveznek. Ez mindig két részből áll, egyrészt az egyesület által 
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szervezett tudományos konferenciából és megemlékezésből, másrészt a Kovászna város által 

biztosított rendezvényekből, ahová pápai fellépőket is meg szoktak hívni. Kéri, hogy az 

érdeklődők jelezzék részvételi szándékukat. 

 

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 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

33/2022. (III.10.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2022. április 28. és április 

30. közötti időszakban a kovásznai Csoma-Napokra Pápa város 

képviseletében utazó delegációban résztvevőket felkérje és 

kijelölje. 

 

Az utazás felmerülő költségeinek fedezetét Pápa Város 

Önkormányzata 2022. évi költségvetése terhére biztosítja. 

 

Határidő: azonnal, illetve 2022. április 28-30. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megköszöni képviselőtársai munkáját és elmondja, hogy a képviselőket várja a március 15-i 

ünnepségre, illetve az azt követő fogadásra, melyet a Városházán, a kitüntetettek tiszteletére 

tartanak. 

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 9.02 órakor bezárja. 

 

 

K. m. f. 

  

 

 Dr. Áldozó Tamás Dr. Nagy Krisztina 

 polgármester jegyző 


