
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: A01/1-87/2022. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2022. május 26-i nyilvános 

ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Unger Tamás alpolgármester 

 

Szabadkai Verita, Dr. Vaitsuk Mária, Bakos László, Venczel Csaba, dr. Guias 

János Zsolt, Zsegraics Gyula, Kovács József, Pintér Kálmán, Süle Zsolt, 

képviselők, 11 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, Grőber Attila, Németh Zsolt és Németh Csaba önkormányzati 

képviselők távolmaradásukat bejelentették. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti a Városháza épületének nagytermében megjelenteket és az ülést az interneten 

keresztül követőket. A testület ülését 10.30 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a 

Képviselőtestület ülése határozatképes, 11 fő képviselő jelen van.  

 

Tájékoztatásul elmondja, hogy a képviselőtestületi ülést egy bejárással kezdték, ahol a         

külső-várkerti beruházásokat, illetve a felújított Fenyveserdő Bölcsődét tekintették meg. A 

bejárás egyben a külső-várkerti Zöld Város II. elnevezésű projekt záró rendezvénye is volt. 

Megköszöni a bejáráson jelen lévők részvételét. 

 

Bejelenti, hogy tudomása szerint az Önkormányzat a 4 milliárd forint árbevétel alatt adózók 

iparűzési adókedvezményének kompenzálására 222 millió forint támogatásban részesül. 

Elmondja, amint az erről szóló dokumentum megérkezik, beépítik a költségvetési rendeletbe. 

 

Megkérdezi, hogy van-e más napirendi javaslat. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban javaslat nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a fenti napirendről. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozza: 
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39/2022. (V.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2022. május 

26-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. I. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

…/2022. (…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város 

Önkormányzata 2021. évi költségvetése végrehajtásáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

II. A 2021. évi ellenőrzések tapasztalatai 

Előadó: Dr. Nagy Krisztina jegyző 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …./2022. 

(…) önkormányzati rendelete-tervezete Pápa város 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

   Mezei László főépítész 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2022. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a közterületi 

térfigyelő rendszerről szóló 17/2021. (VI.30.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

4. Városüzemeltetési- és fenntartási feladatok jövőbeni 

ellátásával kapcsolatos intézmény-átszervezés 

 Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

5. A Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. 

2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve 

 Előadó: Boros Katalin ügyvezető 

6. A Pápai Sport Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolója és 2022. 

évi üzleti terve 

 Előadó: Tóth Péter ügyvezető 

7. A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2021. évi beszámolója 

 Előadó: Mészáros Csaba ügyvezető 

8. Volánbusz Zrt. Pápa városban autóbusszal végzett helyi 

személyszállítás közszolgáltatási tevékenység ellátásáról 

szóló 2021. évi beszámolója 

 Előadó: Kameniczky Ákos Péter forgalmi és kereskedelmi 

főigazgató 

  Baranyai Gergely forgalmi működéstámogatás 

vezető 

9. Tájékoztató a Pápára érkezett ukrajnai menekültek 

helyzetéről 

 Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

10. Vegyes ügyek 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a 30./I, 31, 32, 33. sorszámú 

előterjesztéseket egyhangúlag megtárgyalásra javasolja. 

 

 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

 

8. Volánbusz Zrt. Pápa városban autóbusszal végzett helyi személyszállítás 

közszolgáltatási tevékenység ellátásáról szóló 2021. évi beszámolója 

 Előadó: Kameniczky Ákos Péter forgalmi és kereskedelmi főigazgató 

Baranyai Gergely forgalmi működéstámogatás vezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Derdák Miklós Szombathely város helyi közszolgáltatási 

szakértője és Berta Péter pápai forgalmi telephelyvezető. 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti Derdák Miklóst és Berta Pétert a Volánbusz Zrt. képviseletében, és megkérdezi 

Derdák Miklóst, van-e szóbeli kiegészítése. 

 

Derdák Miklós helyi közszolgáltatási szakértő 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az Önkormányzatnak a mindenkori volán szervezeti egységei jelentették az 

együttműködő partnert. Az első idők beszámolóit élénk viták jellemezték, melyek témája főként 

a buszjegy árát és a szolgáltatás teljeskörűségét, hiányosságait érintették. Az Önkormányzatnak 

körülbelül a 2000-es évek végéig nem kellett üzemeltetési támogatást fizetnie a Volán számára, 

azóta viszont egyre többet kell fizetni. Az üzemeltetési támogatás drasztikusan kezdett 

emelkedni annak ellenére, hogy a Volán költségeit csökkentette a bértámogatás, ugyanakkor 

hangsúlyozza, hogy ezek között a legjelentősebb az üzemanyag költség, melynek a jelenlegi 

helyzetben borús jövőképe van. Véleménye szerint el kell gondolkodnia a 

Képviselőtestületnek, hogy hol van az a határ ameddig a jelenlegi közszolgáltatást képesek 

finanszírozni, illetve hány 100 millió az a határ, amikor a közszolgáltatás finanszírozása 

ésszerű. Megemlíti, a támogatás összege meghaladja a 100 milliót, és ütemesen közeledik a 200 

millióhoz. Álláspontja szerint, a fenntartható helyi közlekedés kialakítása több oldalról 

közelíthető meg, de kijelenthető, hogy a mai formájában nem fog működni. Elmondja, hogy az 

utasok száma nem emelkedik, mely segítene a rendszeren, sőt a költségek sem lesznek 

kisebbek. Van ugyan remény pályázatnak köszönhetően elektromos buszok használatára, de az 

üzemanyag költség mérséklődése esetén is megjelenhetnek egyéb költségek. Elmondja 

továbbá, hogy a Képviselőtestületnek a 2021. évről szóló beszámolóról kell állást foglalnia, de 

ami a 2021. évi beszámoló minden mozzanatában kitapintható, az szól a jövőről is, mert ezt 

indirekt módon mindig szem előtt kell tartani. 

 

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

 

Derdák Miklós helyi közszolgáltatási szakértő 

Elmondja, hogy a Polgármester által felvetett, helyi közszolgáltatást érintő aggályokat látják, 

nemcsak helyi, lokális szinten, hanem országos szinten is.  
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Elmondja továbbá, hogy jelenleg 67 városban végeznek közszolgáltatást, és az elmúlt 

időszakban voltak sikeres pályázataik, ami után közvetlen megbízást kaptak, de voltak olyan 

pályázataik is, amit más szolgáltató nyert el. Polgármester úrral egyetértésben megemlíti, hogy 

a jövőt illetően a három költségelemből kettőre ráhatásuk nincs, mely az üzemanyagköltség és 

a bérköltség. A 2022. évi üzemanyagköltségekre nincs rálátásuk, a 2021. évi adatokat pedig a 

beszámoló tartalmazza. A bérköltség esetén tekintettel arra, hogy állami szektor, van egy 

központi iránymutatás, egy érdekképviselet által elvárt bérfejlesztés, mely 2022. évben 

10 %- ot, 2023-ban pedig további 5 %-ot jelent. Hangsúlyozza, ettől függetlenül a 

nemzetgazdasági átlag közelében vannak a bruttó átlagkeresetek. Pápán nincs, de számos 

helyen, Nyugat-Magyarország területén, például Dunaújváros, Tatabánya és Győr térségében 

feszültség van és létszámhiánnyal küzdenek. Véleménye szerint a bérek és az 

üzemanyagköltségek alakulása független a közszolgáltatótól, és ezzel számolni kell. Elmondja, 

az önkormányzatok lehetősége a jelenlegi hálózatok optimalizálása és a menetrendek 

felülvizsgálata, melyhez természetesen ismerni kell a közösségi közlekedés folyamatos 

térvesztését és a városi közlekedés-politikában kell meghatározni, hogy megtartják-e az 

úgynevezett modell-split-et, valamint hogyan engedik tovább az egyéni közlekedés térnyerését. 

Hangsúlyozza, amennyiben tovább szűkítik a lehetőségeket és a kapacitásokat, véleménye 

szerint számolni kell további utas vesztéssel. A bérekkel kapcsolatban megemlíti, hogy a 2021. 

évhez hasonlóan a 2022. évben is várható az állami bérkompenzáció megjelenése, mely Pápa 

esetében 50 millió forint nagyságrendű összeget jelent. Amennyiben az Önkormányzat a 

közszolgáltatási szerződés 2022. december 31-i lejártára tekintettel pályázat kiírása mellett 

dönt, felajánlja szakmai kompetenciájukat a közös álláspont kialakítása érdekében az esetleges 

menetrend-módosítás, vagy a hálózatok optimalizálása tekintetében. A jövőt illetően közös cél, 

hogy az utazási keresletnek megfelelő utazási kínálat legyen Pápa városában is. 

 

Bakos László önkormányzati képviselő 

Megkérdezi a Volánbusz képviselőjét, hogy végeztek-e 2021. évben felmérést a városban a 

járatok gazdaságosságára, kihasználtságára vagy esetleg az új utazási szokásokat felmérve új 

járati útvonalak iránti igényekre nézve. 

 

Derdák Miklós helyi közszolgáltatási szakértő 

Elmondja, hogy 2021. évben átfogó keresztmetszetű utasszámlálást nem végeztek, azonban 

mind a forgalomirányításban résztvevő, mind az autóbuszvezető kollégák folyamatosan 

figyelemmel kísérik az utas áramlásokat, így ahol zsúfoltságot tapasztalnak, megpróbálnak 

kapacitásátcsoportosításokkal beavatkozni, a kihasználatlan járatok esetében pedig megteszik 

a szükséges intézkedéseket. Megemlíti, hogy átfogó, a teljes volánhálózatra vonatkozó 

javaslatcsomaggal nem készültek, jelenleg ennek elkészítése nincs is tervben. Hangsúlyozza, 

amennyiben ilyen igény felmerül, a helyi kollégákkal rendelkezésükre állnak. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megemlíti, hogy 58 millió forint volt az éves menetdíjbevétel az utasokból Pápán, melyet az 

Önkormányzat 142 millió forinttal egészít ki. Ez durva számítással azt jelenti, hogy a költségek 

fedezetét tekintve körülbelül minden negyedik forintot kellett megfizetni az utasoknak és 

minden 4 forintból az Önkormányzat 3 forintot fizet az utazáshoz. Ha az Önkormányzat az 58 

millió forintot is befizetné, mindenki ingyen utazna a városban. Véleménye szerint oly 

mértékben torzul el a piaci bevétel és az önkormányzati támogatási arány, amely hosszútávon 

több kérdést fog felvetni annak ellenére, hogy tudja, a közösségi közlekedés mindenhol 

támogatott. 
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Derdák Miklós helyi közszolgáltatási szakértő 

Egyetért a Polgármester úr által ismertetett számadatokkal. Megerősítésként elmondja, hogy az 

elmúlt egy évtizedben nem volt tarifaemelés a városban, és a 67 városból 60-65 városban 2012 

óta nem történt érdemi tarifaemelés. Megjegyzi, nem készült adatokkal az infláció alakulásáról, 

de lehetett volna úgy kalkulálni, hogy a pápai polgárok 10-20, esetleg 50 %-kal magasabb áron 

vásárolnak jegyet, bérletet. Kiegészítésként elmondja, hogy 2006 óta nem történt a 

szociálpolitikai menetdíj támogatásban emelés, amihez 15 %-os ÁFA társult. Ha ezt a 

valorizációt áttekintenék a 2022. évre vonatkozóan, a bruttó 1740 forintos tétel, mely jelen 

pillanatban megjelenik a kedvezményes nyugdíjas és tanuló bérletek után, látható lenne, hogy 

amennyiben ezek emelése folyamatosan történt volna, az mind a szolgáltató, mind a 

megrendelő részére könnyebbséget jelentene. Példaként elmondja, hogy az állami normatív 

támogatás összege a BKV esetében 25 milliárd forint, ezzel szemben minden egyéb városban 

Miskolctól Szentgotthárdig 3 milliárd forint. Véleménye szerint, ha az említett három egyéb 

bevételi forrást megvizsgálnák, kezelhető állapotot alakíthatnának ki a városban. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, tudomása szerint, amikor még kapott az Önkormányzat állami normatív támogatást 

annak az összege 2-5 millió forint volt. Megjegyzi ez az összeg még a pápai költségvetés 

méretéhez képest is láthatatlan, de természetesen azt is megbecsülték. Elmondja, eddig még 

csak a problémák finanszírozási oldaláról beszéltek, de arról nem, ami Európában általános 

jelenség, hogy visszaszorul a tömegközlekedés az autós közlekedés javára. Megjegyzi, nem 

tudja, hogy a tömegközlekedés aránya eléri-e a 20 %-ot az országban vagy egy Pápa nagyságú 

városban. A tömegközlekedés növelésére projektet indítottak, és a Volán képviselőjével 

tanulmányoztak egy Worcester nevű angol várost, ahol óriási nagyságrendű összegeket 

költöttek el a kerékpáros-, gyalogos- és tömegközlekedés népszerűsítésére. Az utókövetés azt 

igazolta vissza, hogy csak egy-egy százalékponttal sikerült visszaszorítani az autós közlekedést, 

de nagy áttörést nem értek el még úgy sem, hogy nagy értékű infrastruktúrát építettek ki többek 

között a kerékpáros közlekedés javára, például a folyón átívelő önálló kerékpáros híd 

építésével. Úgy gondolja, nem számolhatnak más tendenciával, hiszen jelentős részt azok a 

korosztályok használják tömegközlekedésre a buszokat, akik az autózáshoz nem szoktak 

annyira hozzá, nincs jogosítványuk, vagy idős korukra tekintettel nem akarják használni. 

Hangsúlyozza, az utazó közönség jelentős része azok köréből kerül ki, akik nem fizetnek a 

tömegközlekedésért, ugyanakkor a fogyasztási igényük korlátlan és ez mellett az általuk 

használt tömegközlekedési eszközök közlekedési idejére is igényeik vannak. Megjegyzi, 

természetesen erre is tekintettel kell lenni, de mindenképp a józan kompromisszumok között 

kell megoldást találni, a kérdés az, hogy a jövőben hol lesz ez a 142 millió forinthoz képest. 

Álláspontjában kifejti, a 2022. évet illetően kicsit fél, hogy a jövő évi beszámoló 

megtárgyalására hogyan alakul az említett összeg. Bízik annak megvalósulásában, amit Derdák 

Miklós a bevételi források növelésével, azaz a központi költségvetési támogatások emelésével 

kapcsolatban említett. 

 

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

hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás 

nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozza: 
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40/2022. (V.26.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi 

személyszállításra a VOLÁNBUSZ Zrt. 2021. évre vonatkozó 

beszámolójában feltüntetett ellentételezési igény összegét - 

142.902.282 Ft-ot – elfogadja, melynek fedezetét Pápa Város 

Önkormányzata 2022. évi költségvetésében biztosítja. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert a határozat 

végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: szerződés szerint 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető 

  Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi 

személyszállítással kapcsolatos közfeladatot ellátó 

VOLÁNBUSZ Zrt. azon igényét, mely szerint az 

Önkormányzatnak a 2019. és 2020. évekre mindösszesen még 

33 634 772 Ft veszteségtérítési igény szükséges megfizetnie, 

elfogadja. A Képviselőtestület az összeg fedezetét Pápa Város 

Önkormányzata 2022. évi költségvetésében biztosítja. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert a határozat 

végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető 

  Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

 

 

1. I.  Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2022. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése 

végrehajtásáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A napirend tárgyalásán jelen vannak az intézményvezetők a jelenléti ív szerint.  

 

A rendelet-tervezetet a Gazdasági Bizottság és a Humánerőforrás Bizottság 5 igen szavazattal, 

3 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi Szalai Krisztina osztályvezetőt van-e szóbeli kiegészítése. 

 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

Nincs szóbeli kiegészítése. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Véleménye szerint a 2021-es költségvetési év és annak végrehajtása megérdemel annyit, hogy 

elmondja, szeretné, ha a városnak a 2021 évinél rosszabb költségvetése nem lenne. Ez igaz a 

költségvetés egészére, a működtetés és a fejlesztési források arányára, illetve a működtetésen 

belül azokra az intézkedésekre, melyeket meg tudtak tenni. 2021-ben sok, a város szolgálatában 

dolgozó foglalkozási csoportnak tudtak a törvény által kötelezővé tett béreken felüli juttatásokat 

biztosítani, illetve sok fejlesztés kezdődhetett meg mind saját forrásból, mind pályázati 

forrásoknak köszönhetően. Elmondja, a 2022. év kicsit más a 2021. évvel összevetve, hiszen 

most a fejlesztési források abban a bőségben még nem állnak rendelkezésre. Hangsúlyozza, a 

2021. év egy jó év volt. 

 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett megalkotja 

az alábbi rendeletet: 

 

 

5/2022. (V.26.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata 2021. évi költségvetése végrehajtásáról 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 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megköszöni a közreműködést minden kollégájának, intézményvezetőknek és gazdasági 

társasági vezetőnek, akik a költségvetés végrehajtásában részt vettek. 

 

 

II. A 2021. évi ellenőrzések tapasztalatai 

Előadó: Dr. Nagy Krisztina jegyző 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

határozatot hozza: 
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41/2022. (V.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2021. évi 

ellenőrzések tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

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

rendelete-tervezete Pápa város településképének védelméről szóló 36/2017. (XII.22.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Mezei László főépítész 

A napirend tárgyalásán jelen van Mezei László főépítész.  

 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, képviselőtársai a kiosztott anyagban olvashatják a Nemzeti Média és Hírközlési 

Hatóság Hivatalának nyilatkozatát. Megkérdezi Mezei László főépítészt, hogy van-e szóbeli 

kiegészítése. 

 

Mezei László főépítész 

Elmondja, hogy kötelessége ismertetni a Képviselőtestület előtt a beérkező véleményeket, az 1 

államigazgatási szerv véleménye ismeretében kéri a testületet a rendelet elfogadására. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a véleményt a kiosztott anyagban a Képviselőtestülettel ismertették. 

 

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

 

Venczel Csaba önkormányzati képviselő 

Álláspontja szerint ez egy rendkívül fontos rendelet, melynek megalkotásakor a 

képviselőtestület különös figyelmet fordított arra az egyedi városképre, amely jellemzi a 

települést a történelmi belváros, illetve azok peremterületei vonatkozásában. Megkérdezi 

Főépítész urat, hogy a rendeletnek mennyire sikerül érvényt szerezni a gyakorlatban.  

 

Mezei László főépítész 

Jogosnak tartja a kérdést, hiszen rengeteg olyan változás volt az építésügyben az elmúlt 

időszakban, amely különválasztotta a hatósági és az önkormányzati ügyeket. Elmondja, hogy 

az építésügy Kormányhivatalhoz tartozó ügykör lett, az összes településképpel, 

anyaghasználattal, utcaképpel összefüggő dolog meghatározása pedig a helyi önkormányzatok 

hatáskörévé vált. Ezt a helyi önkormányzati hatáskört szabályozza tulajdonképpen a 

településképi rendelet. Elmondja, hogy vannak a rendeletben olyan fejezetek, amelyek a 

jogérvényesítést segítik, az építésügyben azonban általánossá vált az a szemlélet, ha nem építési 

engedélyköteles egy tevékenység, akkor azzal mindenki azt tesz, amit szeretne. Ennek 

orvoslására a rendelet elég sok szabályt alkotott, átemelve a korábbi szabályokat, amelyek az 

építési engedélyezések sorába tartoztak. Minden olyan dologra, amely az épületek teljes 

megjelenését befolyásolja a város teljes területén, de kiemelten a védett területeken, külön 

eljárásrend vonatkozik. Ha építési engedélyt kell kérni egy meglévő épületen történő 

beavatkozásra, vagy új épület építésére, akkor az egy településképi véleményezési eljárásban a 

polgármester részvételével történik, tehát a polgármester ad az eljárás során a hatóságnak egy 

településképi véleményt. Ha nem kell építési engedélyt kérni, akkor van egy településképi 

bejelentési eljárás, amely minden városképet, épületmegjelenést befolyásoló dologra 
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vonatkozik, ideértve a klímaberendezések, napelemek elhelyezését. Ezt egy kérelem 

benyújtásával lehet megtenni, melyhez mellékelni kell az adott műszaki dokumentációt. 

Vannak olyan esetek, amelyeknél fennáll a konzultáció lehetősége, ilyen például a lakóházak 

egyszerű bejelentése, ami nem tartozik településképi bejelentési kötelezettség alá. Ezekben az 

esetekben egy jogszabályok által megalapozott konzultációt folytatnak le az az építtetővel. Ez 

arra szolgál, hogy ismertessék a tervezővel a településképvédelmi rendeletben foglaltakat. 

Elmondja továbbá, hogy nagy változás a jogalkalmazási gyakorlatban a tervezői felelősség 

intézményének létrehozása. Ha a tervező előzetesen nem konzultál az Önkormányzattal, akkor 

minden az ő felelőssége lesz. Elmondja, ha valaki engedély nélkül helyez fel egy 

klímaberendezést, akkor ugyan benne van a rendeletben, hogy ezt utólag az Önkormányzat 

kötelezés formájában eltávolíttathatja, ez azonban egy nagyon bonyolult folyamat, ezek 

ellenőrzéséhez egy teljes apparátusra lenne szükség. A bejelentéseket minden esetben 

kivizsgálják, de az utcák rendszeres ellenőrzésére az Önkormányzatnak nincs lehetősége. 

Álláspontja szerint a jogszabálykövetés mindenki számára állampolgári kötelezettség, a 

rendeletnek megfelelően kell bármilyen építési tevékenységet folytatni, még akkor is, ha az egy 

egyszerű napelem építése, klímaberendezés, vagy reklámtábla felhelyezése lenne. 

 

Venczel Csaba önkormányzati képviselő 

A választ elfogadja, azonban sajnálattal állapítja meg, hogy a tulajdonosok egy része vagy nem 

ismeri, vagy nem akar tudomást venni erről a rendeletről. Javasolja, hogy a rendelet 

megismertetése szélesebb körben valósuljon meg, a média is foglalkozzon vele. Jelenleg is 

tudomása van több olyan esetről, amely nem felel meg a rendeletben foglaltaknak. Javasolja, 

hogy bizonyos időközönként készüljön fotódokumentáció a H1, H2 és H3 védettségi 

területeken lévő ingatlanok homlokzatáról, előkertjéről, továbbá javasolja, hogy a közterület-

felügyelet is járjon közbe, amennyiben a védettségi területeken a homlokzatok esetében lát 

olyan felújítást, elváltozást, amely nem felel meg a rendeletnek. Bízik abban, hogy a jövőben 

nagyobb hangsúlyt tudnak fektetni a rendeletben foglaltak érvényre juttatására. 

 

Unger Tamás alpolgármester 

Véleménye szerint a településképi rendelet jelen módosítása már eddig is ismert problémát vet 

fel. Az energiaárak növekedését, az energiaellátás költségeit is figyelembe kell venni, olyan 

gondolkodás kell, amely egyfajta egyensúlyt teremt. Tekintettel kell lenni a városkép 

védelmére, de az embereket nem lehet elzárni olyan lehetőségektől, amelyekhez esetleg 

pályázatok útján vagy más módon jutnak hozzá, és amelyek az ő energiaáraik csökkenéséhez 

vagy megszűnéséhez vezetnek. Álláspontja szerint a klímatelepítés lehetőségét sem szabad az 

emberek elől elzárni. Volt már ebből korábban probléma társasház esetében is, amikor a 

pályázat feltétele volt a napelem létesítése, de problémát okozott az elhelyezése. Elmondja, 

hogy a belváros területének megvédése különösen fontos, és ismét hangsúlyozza, egyensúlyt 

kell teremteni a jogszabályban megfogalmazott kötelezettségek és az emberek számára 

megnyíló lehetőségek között. 

 

Mezei László főépítész 

Elmondja, elég érzékeny terület a településképi szabályozás, mert Pápának van egy olyan épített 

öröksége, amely országos, illetve nemzetközi szinten is egyedülálló. Jó néhány évtized eltelt 

úgy, hogy településképi szempontból nem okozott problémát a napelem, valamint a klíma. 

Kiemeli, hogy a védett területek esetében a napelem elhelyezésének elég sok korlátja van. A 

jelenlegi módosítás szerint a védett területeken nincs lehetőség arra, hogy napelemet a 

közterületekről látható felületeken helyezzenek el. Sokan nem ismerik az egyéb megoldásokat. 

Kifejti továbbá, hogy napelemet sokféle módon el lehet helyezni parkolóterületek lefedésére, 

árnyékolására. Nem biztos, hogy az a legegyszerűbb megoldás, ami a közösség szempontjából 

is tolerálható. Pápa minden lakosának kötelessége ezt az értéket valamilyen módon védeni, 

hiszen elég nehéz ennek a szabályozása. Elmondja, hogy szívesen biztosítanak konzultációs 



10 

lehetőséget a lakosság számára annak érdekében, hogy megfelelő módon helyezzék el a 

napelemeket. 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az épített kulturális örökség védelme érdekében egyetért Főépítész úrral. A parkolóterületek 

lefedése, árnyékolása kapcsán elmondja, hogy ez egy olyan eszköz, amivel Pápán eddig nem 

éltek, de a következő uniós ciklusban a Termálfürdő energiaigényének a részbeni napelemes 

kiváltásánál azt készítik elő, hogy az uszoda előtti parkolóterület napelemekkel lefedett 

parkolóterületté alakuljon át, ahol így megfelelően nagy felület keletkezik a napenergia 

összegyűjtésére, az autók számára pedig egy leárnyékolt beállási lehetőség jön létre. Ugyanezt 

a módszert érdemes lenne végig gondolni lakótelepek esetében is, de ott a kérdés az, hogy a 

megtermelt energiát hol lehet felhasználni. Elmondja, hogy az Önkormányzatnak a kitermelt 

energiát el kell használnia, mert a különbözetet a szolgáltató nem téríti meg. 

 

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 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 véleményt megismerte és elfogadja.” 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül 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 

véleményt megismerte és elfogadja. 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

 

6/2022. (V.26.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa város 

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

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

rendelet-tervezete a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 17/2021. (VI.30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A rendelet-tervezetet a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a módosítással a kamerarendszer elkészült elemeit emelik be a rendeletbe. 

Hozzáteszi, hogy harminckilenc új kamerát helyeztek üzembe. 

 

Megkérdezi Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezetőt, hogy a közeljövőben milyen ütemben 

várható további kamerák hálózatba történő beépítése.  

 

Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető 

Elmondja, hogy jelen rendelet-tervezet megalkotása óta is készültek el kamerák, emiatt újabb 

rendeletmódosítás válik majd indokolttá. Hozzáteszi, a készültségi fokot illetően a kivitelező 

arról tájékoztatta, hogy július végéig el fognak készülni a beruházás jelentős részével. A 

diszpécserközpontba történő jeltovábbítással és a kamerák beállításával lesz még teendő. A 

kamerák nagy része elkészült, a kivitelező a szerződésben foglaltaknak megfelelően 

folyamatosan dolgozik. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a kamerák közül kilenc az Erzsébet ligetben, tizenhárom a Várkertben, tizenhat 

a Külső-Várkertben fog szolgálni. Megismétli a bejáráson általa elmondottakat, miszerint ezek 

a kamerák virtuális kapukat hoznak létre például behajtási tilalom alá eső területeken. A 

virtuális kapun behajtó autóról fotó készül és a fájl automatikusan az eljáró hatósághoz kerül, 

aki a rendszámadatok alapján a megfelelő személynek kiküldi a csekket. A Külső-Várkert 

kapcsán elmondja, hogy sokan nem ismerik a mindkét oldalról behajtani tilos táblát. Szombaton 

és vasárnap, a megnyitót követően negyvennyolc tilos behajtás történt, ők azért nem kaptak 

büntetést, mert a területet figyelő kamera most kerül be a rendeletbe, így a rögzített adatokat 

csak ezt követően tudják jogszerűen felhasználni. Az a hatóság, aki egy ilyen jogsértés esetén 

nem jár el, hivatali visszaélést követ el, hiszen eljárási kötelezettsége van. Nyomatékosan 

megkéri az autósokat, hogy a KRESZ táblákat vegyék figyelembe, amikor közlekednek. 

Elmondja továbbá, hogy a Bástya lakótelepen sokan nem vették figyelembe az ott kihelyezett 

táblát, mely szerint a parkolás csak az engedéllyel rendelkezőknek volt megengedett. Miután 

következménye lett a szabályok be nem tartásának, a médiában szitkozódtak. Szeretné továbbá, 

ha azok a tömeges jogsértések is véget érnének, amelyek a pápai nagy rendezvényeket kísérik. 

Példaként említi, hogy a Vasas pályán rendezett hétvégi nagy rendezvény idején a Várkert úton 

tömegével álltak be a zöldterületre az autók. Hozzáteszi, ezen a területen csak nagyon magas 

díjtétel mellett lehetséges megállni, hiszen a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 

megsértésének jogkövetkezményeiről szóló rendelet értelmében 200 ezer forintig büntethető 

az, aki ilyen helyen megáll. Elmondja továbbá, hogy a rendezvény ideje alatt a Sportcsarnok 

parkolója teljesen üres volt. Ebben a parkolóban szabályosan meg lehet állni. A rendezvénynek 

volt saját belső parkolója is, amit azért nem vettek igénybe, mert fizetős volt. Elmondja továbbá, 

hogy az Önkormányzat nem azért hoz létre zöld várost, nem azért alakít ki zöldfelületeket, hogy 

azt nem törődöm, lusta, a szabályokra fittyet hányó emberek tönkre tegyék. Álláspontja szerint 

a közérdek ebben az esetben erősebb. Megjegyzi, nagyon sok jogkövető autós van, akinek a 

magatartása példaértékű, és akiknek a kamerafelvételtől, a közterület-felügyelettől, és a 

rendőröktől sem kell tartania. A szabályszegőknek rossz hír, hogy ez a rendszer ütemesen 

bővül. Hamarosan tárgyalja a Képviselőtestület a belváros közlekedéséről szóló rendeletet, 

amelyben számos behajtással kapcsolatos szabály lesz, melyeket az Önkormányzat be fog 

tartatni. Jelenleg sokan engedély nélkül hajtanak be a forgalomtól elzárt területekre. Az 
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Önkormányzat nemcsak a Kossuth utcát kívánja megvédeni, hanem a többi utcát is. A behajtási 

korlátozások azért vannak, mert az épített környezet ott akkora forgalmat bír el. 

 

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 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

 

7/2022. (V.26.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestüle a közterületi 

térfigyelő rendszerről szóló 17/2021. (VI.30.) 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 

 

 

4. Városüzemeltetési- és fenntartási feladatok jövőbeni ellátásával kapcsolatos 

intézmény-átszervezés 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Bakó István intézményvezető, valamint Boros Katalin, 

Mészáros Csaba és Tóth Péter ügyvezetők. 

 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag, a Gazdasági Bizottság 6 igen 

szavazattal, 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti Bakó István intézményvezetőt, valamint Boros Katalin, Mészáros Csaba és Tóth Péter 

ügyvezetőket.  

 

Elmondja, Pápa Város Önkormányzata Városgondnokságának- és Közterület-felügyeletének 

átszervezése része annak a folyamatosan végzett tevékenységnek, aminek az a célja, hogy 

vizsgálja az önkormányzati feladatellátás hatékonyságát, valamint azokat a szervezeti 

kereteket, amelyek a feladatellátás során működnek. Az ilyen típusú vizsgálatok vezették el az 

Önkormányzatot az elmúlt időszak szervezeti átalakításaihoz, melynek részesei voltak a 

közművelődési és közgyűjteményi intézmények, a három bölcsőde, illetve a GAESZ, melynek 

nemcsak a pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó része, hanem a konyhák is érintettek voltak. 

Hangsúlyozza, a szervezetátalakítás célja a hatékonyság növelése. Az előterjesztés szerint a 

Városgondnokság gazdasági társasági formában működne tovább az eddigi intézményi 

struktúra helyett. Ezt a döntést a nagyobb települések Veszprém megyében már régen 

meghozták, a gazdasági társaságban való működés tekinthető elterjedtebb formának. Elmondja, 

hogy nincs más alternatívája a korszerű városfejlesztésnek, mint a fejlesztés, mely magába 

foglalja az egyre nagyobb értékű, teljesítményű gépek vásárlását, a gépeket üzemeltető 

szakemberek kiválasztását, számukra vonzó munkahely biztosítását. Elmondja, nincs szabad 
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munkaerő a városban sem a szakmunkások, sem a betanított munkások között, valamint a 

közfoglalkoztatás lehetőségei is kimerültek. Véleménye szerint csak a jól felkészült, jól 

gépesített, korszerű városüzemeltetés feltételeinek a megteremtése lehet a jövő. Meggyőződése, 

hogy ez a szervezeti átalakítás ebbe az irányba tesz egy határozott lépést. 

 

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

 

Süle Zsolt önkormányzati képviselő 

Elmondja, hogy a Gazdasági Bizottság ülésén egy viszonylag hosszú vita és egy korrekt 

tájékoztatás volt az intézményátszervezéssel kapcsolatban, azonban őt nem tudták meggyőzni 

arról, hogy ebben a formában kell végrehajtani az átszervezést. Álláspontja szerint ezáltal nem 

lesz hatékonyabb a munka. A bizottsági ülésen többször hangsúlyozták a kormánypárti 

képviselők, hogy mennyire meg vannak elégedve a Városgondnokság működésével, személy 

szerint Bakó István intézményvezetővel is, de ezt követően elkezdték hangsúlyozni azt is, hogy 

mégis hatékonyabb munkát kellene folytatni. Emiatt érez egyfajta ellentmondást az átszervezés 

szükségességét illetően. Azt, hogy mitől lesz hatékonyabb a munka, senki nem tudta kellőképp 

megindokolni, mint ahogy azt sem, hogy a Városfejlesztő Társaság Kft. munkatársai miért 

tudják hatékonyabban elvégezni a munkájukat. Amikor rákérdezett arra, hogy a Városfejlesztő 

Társaság Kft. nagyobb költségvetéssel látja-e majd el a városüzemeltetési feladatokat, azt a 

választ kapta Unger Tamás alpolgármester úrtól, hogy nem terveznek többet költeni erre a 

feladatra. Elmondja továbbá, hogy a technikai fejlesztésekről és a géppark fejlesztéséről 

folyamatosan szó esik, viszont a bizottsági ülésen lefolytatott vita során az derült ki számára, 

hogy az új keretek között sem terveznek gyorsabb fejlesztéseket, mint a Városgondnokság 

keretein belül. Elmondja, hogy számára nem elhanyagolható szempont azoknak a dolgozóknak 

a sorsa, akik eddig a Városgondnokságnál dolgoztak, hiszen az ő boldogulásukat is figyelemmel 

kell kísérni. Álláspontja szerint ezzel az átszervezéssel a dolgozók nagyrésze, akárcsak a 

közművelődési feladatokat ellátók, veszt, de előnyökhöz biztos nem jut. Elmondja, ő nem lát 

egyetlen egy érvet sem arra nézve, hogy miért lesz így hatékonyabb a munka. Van egy olyan 

félelme, mely szerint az, hogy a Városfejlesztő Társaság Kft. piaci alapon fogja ellátni a 

tevékenységet, jelenthet olyan veszélyt, hogy az Önkormányzat vagy annak vezetője 

nyomására a piaci munkavállalásokat erőltetik, hiszen akkor a működéshez az 

Önkormányzatnak nem kell akkora forrást biztosítani, ami álláspontja szerint a közfeladatok 

ellátásának a rovására mehet. Véleménye szerint átszervezésre szükség van, de azt a 

Városgondnokságon belül is meg lehetne oldani. Elmondja, hogy a szavazásnál azért fog 

tartózkodni, mert nem lát semmilyen koncepciót arra vonatkozóan, hogy a feladatok ellátása 

így hatékonyabb lesz, valamint, hogy a pápai emberek számára is érzékelhetően jobb, gyorsabb 

lesz a munka. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a Városgondnokság munkatársaival lefolytatott egyeztetésen a Pápai Platán 

Nonprofit Kft. példáját hozta fel, ugyanis a Kft-hez kerülő munkavállalóknak két dolgot ígértek, 

munkát és magasabb jövedelmet. Ezt nem mindenki akarta vállalni, az viszont tény, hogy a 

diplomás szakembereknek 80-100 százalékkal több a fizetése, mint két évvel ezelőtt, tehát a 

vállaltakat tudták teljesíteni. Ugyanezt ígérték a Városgondnokság dolgozóinak is, munkát és a 

magasabb jövedelem lehetőségét. Hangsúlyozza, hogy az átalakítás semmilyen 

létszámleépítéssel nem jár. Abban az értelemben lesz kevesebb a Városgondnokság létszáma, 

hogy vannak olyan tevékenységek, amelyek más szervezethez kerülnek, például a közterület-

felügyelet. Véleménye szerint, ha az ígéretet tudják tartani, sok győztese lesz az átalakításnak. 

A gépesítés kapcsán elmondja, hogy a napokban fognak aláírni egy 75 millió forintos 

gépbeszerzést. Álláspontja szerint Veszprém megyében nem sok olyan városüzemeltető cég 

van, ami egy 75 millió forintos új technikát fog üzembe helyezni 2022-ben. A piaci alapú 

működéshez kapcsolódóan elmondja, hogy ennek a gépnek a kapacitása elegendő ahhoz, hogy 

Pápán kívül más településen is szolgáltatást nyújtson ellenérték fejében. A piaci alapú működés 
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alatt azt érti, hogy az olyan kapacitásokat, amiből még máshová is jut, tudja úgy menedzselni a 

társaság, hogy abból bevétel származzon, és az a bevétel szolgálhassa a költségeinek az 

ellentételezését, vagy akár többletkiadásokra nyújtson fedezetet, Egy ilyen intézmény-

átszervezés esetében lehetőség nyílik arra, hogy új folyamatokat, rendszereket alakítsanak ki 

azok helyett az eljárásmódok helyett, amelyek ad hoc jelleggel alakultak ki az elmúlt 

évtizedekben. Elmondja továbbá, hogy a Városgondnokság életét két szakaszra tudja bontani, 

a Bakó István előttire, illetve a Bakó István utánira. Hozzáteszi, hogy ezt elismerésnek szánja. 

Annak köszönhetően, hogy Bakó István átvette a Városgondnokság vezetését, az akkor 50 

százalékos teljesítmény 150 százalékosra emelkedett. Tagadhatatlanul másfajta szemlélettel 

igyekezett a korábbi megszokásokat áttörni. Elmondja, hogy a korábban kialakult szokásokat 

nehéz megváltoztatni. Az átszervezéssel egy olyan szervezeti kultúra kialakulását reméli, 

amelyben képesek mindent az alapjaitól újra gondolni, a legkézenfekvőbb folyamatokat is felül 

tudják vizsgálni, és szükség esetén bátran tesznek javaslatot a változtatásra. Nyilván ez ezerféle 

konfliktushoz fog vezetni, hiszen az embereknek a komfortzónájukból ki kell mozdulniuk, és 

azt senki nem szereti. Emiatt sok erőt és kitartást kíván a munkához és felajánlja a támogatását. 

Hangsúlyozza, hogy Bakó István intézményvezető munkájával meg van elégedve, jól tudtak 

eddig is együtt dolgozni, reméli, hogy közösen kitalálják azokat a kereteket, hogy a jövőben is 

együtt tudnak működni. Bakó István intézményvezető munkáját becsüli annyira, hogy ezt nagy 

nyilvánosság előtt is elmondja. Leszögezi, hogy az átalakulás folyamatát figyelemmel kell 

kísérni, a vezetőt pedig meghatározott időn keresztül támogatni kell, megadva neki a döntési 

szabadságot. 

 

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

hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás 

nincs. 

 

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

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következő 

határozatot hozza: 

 

 

42/2022. (V.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzatának Városgondnoksága és Közterület-felügyelete 

A01/185-2/2022. számú megszüntető okiratát - amely az 

előterjesztés 1. számú mellékletét képezi - jóváhagyja. 

A Képviselőtestület döntése 2022. június 30. napjával lép 

hatályba. 

A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 

végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 
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A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a megszüntető 

okirat aláírására, illetve hiánypótlás esetén a megszüntető okirat 

ismételt benyújtásához szükséges intézkedések és 

jognyilatkozatok megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Nagy Krisztina jegyző 

 Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési 

osztályvezető 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következő 

határozatot hozza: 

 

43/2022. (V.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzatának Városgondnoksága és Közterület-

felügyelete, mint önkormányzati költségvetési szerv útján ellátott 

egyes feladatait - az előterjesztésben meghatározottak szerint - 

2022. július 1. napjától a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 

részére adja át közfeladat-ellátási kötelezettséggel. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

közfeladatok ellátásához szükséges feltételeket a Pápai 

Városfejlesztő Társaság Kft-vel kötendő közfeladat-ellátási 

(közszolgáltatási) szerződésben foglaltak szerint biztosítja, a 

feladat ellátásához szükséges ingó és ingatlan vagyont – az 

előterjesztésben foglaltak szerint – a gazdasági társaság 

rendelkezésére bocsátja. 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a közfeladat 

ellátása érdekében 2022. július 1-jei hatályba lépéssel a Pápai 

Városfejlesztő Társaság Kft-vel közfeladat-ellátási 

(közszolgáltatási) szerződést, valamint a feladatok ellátásához 

szükséges ingó és ingatlan vagyon használatára üzemeltetési 

szerződést kössön. 

Határidő: 2022. június 30. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési 

osztályvezető 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

Mészáros Csaba ügyvezető 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következő 

határozatot hozza: 

 

 

44/2022. (V.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai 

Városfejlesztő Társaság Kft. alapító okiratában, 2022. július 1-jei 

hatállyal, telephelyeit, tevékenységi körét és ezáltal alapító 

okiratát az alábbiak szerinti módosítja: 

A Kft. telephelyei közé a következő címek kerülnek be: 

- 8500 Pápa, Szent István út 12. 

- 8500 Pápa, Téglagyári út 21. 

- 8500 Pápa, Szabó Dezső utca 49. 

- 8500 Pápa, Szabadság utca 5. 

- 8500 Pápa, Ady sétány 

- 8500 Pápa, Március 15. tér 

- 8500 Pápa, Fő tér 23. 

 

A Kft. új főtevékenysége: 8130’08 Zöldterület-kezelés 

 

A Kft. tevékenységi körébe bekerülnek az alábbi tevékenységek: 

- 3811’08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése, 

- 3821’08 Nem veszélyes hulladék kezelése, 

ártalmatlanítása, 

- 3832’08 Hulladék újrahasznosítása, 

- 3900’08 Szennyeződésmentesítés, egyéb 

hulladékkezelés, 

- 4110’08 Épületépítési projekt szervezése, 

- 4520’08 Gépjárműjavítás, -karbantartás, 

- 5520’08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás, 

- 8121’08 Általános épülettakarítás, 

- 8122’08 Egyéb épület-, ipari takarítás, 

- 8129’08 Egyéb takarítás. 

-  

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert a módosított alapító 

okirat aláírására, a szükséges jognyilatkozatok, intézkedések 

megtételére, egyidejűleg utasítja Mészáros Csaba ügyvezetőt a 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Mészáros Csaba ügyvezető 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következő 

határozatot hozza: 

 

45/2022. (V.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai 

Polgármesteri Hivatal A01/365/2022. számú módosító okiratát, 

valamint A01/365-2/2022. számú módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratát - melyek az előterjesztés 2. és 

3. számú mellékletét képezik - jóváhagyja. 

A Képviselőtestület döntése 2022. július 1. napjával lép hatályba. 

A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 

végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a módosító 

okirat aláírására, illetve hiánypótlás esetén a módosító okirat 

ismételt benyújtásához szükséges intézkedések és 

jognyilatkozatok megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Nagy Krisztina jegyző 

Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési 

osztályvezető 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következő 

határozatot hozza: 

 

46/2022. (V.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzatának Városgondnoksága és Közterület-

felügyelete, mint önkormányzati költségvetési szerv útján 

ellátott, a településrészek művelődési házainak üzemeltetésével 

kapcsolatos feladatot 2022. július 1. napjától a Pápai Platán 

Nonprofit Kft. részére adja át közfeladat-ellátási kötelezettséggel. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közfeladat 

ellátásához szükséges feltételeket a Pápai Platán Nonprofit Kft. 

számára biztosítja, a feladat ellátásához szükséges ingó és 

ingatlan vagyont ingyenesen a gazdasági társaság rendelkezésére 

bocsátja. 
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A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy gondoskodjon 

a Pápai Platán Nonprofit Kft-vel megkötött, 2021. január 1-jén 

hatályba lépett Üzemeltetési szerződés 2022. július 1-jei hatályba 

lépéssel történő módosításáról. 

Határidő: 2022. június 30. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési 

osztályvezető 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

Boros Katalin ügyvezető 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozza: 

47/2022. (V.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai Platán 

Nonprofit Kft. alapító okiratában, 2022. július 1-jei hatállyal, a 

cég telephelyeit és ezáltal alapító okiratát az alábbiak szerinti 

módosítja: 

A Kft. telephelyei közé a következő címek kerülnek be: 

- 8500 Pápa, Borsosgyőri út 25. 

- 8500 Pápa, Kéttornyúlaki utca 11. 

- 8500 Pápa, Tapolcafői utca 77. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert a módosított alapító 

okirat aláírására, a szükséges jognyilatkozatok, intézkedések 

megtételére, egyidejűleg utasítja Boros Katalin ügyvezetőt a 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Boros Katalin ügyvezető 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozza: 

48/2022. (V.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzatának Városgondnoksága és Közterület-

felügyelete, mint önkormányzati költségvetési szerv útján ellátott 

további sportpályák üzemeltetésével kapcsolatos feladatát 2022. 

július 1. napjától a Pápai Sport Nonprofit Kft. részére adja át 

közfeladat-ellátási kötelezettséggel. 
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Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

közfeladatok ellátásához szükséges feltételeket a Pápai Sport 

Nonprofit Kft-vel - már korábban megkötött - Közszolgáltatási 

szerződésben foglaltak szerint biztosítja, a feladat ellátásához 

szükséges ingó és ingatlan vagyont a gazdasági társaság 

rendelkezésére bocsátja. 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy gondoskodjon 

a Pápa Sport Nonprofit Kft-vel megkötött, 2021. január 1-jén 

hatályba lépett Üzemeltetési szerződés 2022. július 1-jei hatályba 

lépéssel történő módosításáról. 

Határidő: 2022. június 30. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

Tóth Péter ügyvezető 

 

 

 

5. A Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolója 

és 2022. évi üzleti terve 

Előadó: Boros Katalin ügyvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Boros Katalin ügyvezető. 

 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság 5 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett, 

ellenszavazat nélkül, a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy itt megvan az a kettősség, hogy az üzleti terv alapján a költségvetési 

támogatásról már februárban döntenek, de a jogszabály erejénél fogva ezeket a 

dokumentumokat ilyenkor kell megtárgyalnia a Képviselőtestületnek. 

 

Megkérdezi Boros Katalin ügyvezetőt, van-e szóbeli kiegészítése. 

 

Boros Katalin ügyvezető 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Venczel Csaba önkormányzati képviselő 

Megköszöni Ügyvezető asszony 2021. évi tevékenységét. Elmondja, hogy különleges év volt 

ez, hiszen az intézmény-egységek ettől az évtől kezdve látták el jelenlegi formában a 

közfeladatot. Köszönetet mond azoknak a dolgozóknak, akik vállalták a továbbfoglalkoztatást, 

illetve azoknak, akik ebben az évben kezdtek el dolgozni a társaságnál. Elmondja továbbá, hogy 

a koronavírus járvány idején bejelentett korlátozások nagymértékben befolyásolták a 

szolgáltatások igénybevételének lehetőségét, és ehhez igazodva kellett a szolgáltatásokat 

megszervezni. Véleménye szerint a társaság megfelelően igazította az ellátandó feladatokhoz a 

munkaerő nagyságát. Hozzáteszi, hogy a társaság tevékenységi köre bővült, hiszen elindult a 

pápai rádió. Álláspontja szerint a társaság nem csak szinten tartotta, hanem jelentősen növelte 
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is a szolgáltatások színvonalát. Az üzleti tervet az idei évre megalapozottnak tartja, bár nyilván 

számos bizonytalanságot hordoz magában, nemcsak az üzemanyagárak emelkedésére, hanem 

bármilyen inflációt növelő tényezőre, a szolgáltatások igénybevételének színvonalára, a 

bevételi forrásokra, illetve a bérek szinten tartására gondol itt. Jó egészséget és sok erőt kíván 

a feladatok ellátásához, valamit támogatja a beszámoló és az üzleti terv elfogadását. 

 

Boros Katalin ügyvezető 

Elmondja, hogy a társaság a 2021. évi költségvetését a 2020. évi költségvetési adatokra alapozta 

mind az intézmények, mind a Pápai Platán Nonprofit Kft. esetében is, méghozzá azért, mert 

köztudomású, hogy a 2020-as év egy rendkívüli év volt, sokáig sem az intézmények, sem a 

társaság nem tudta a megszokott módon végezni a munkáját, ami nyilván sokkal kevesebbe 

került az Önkormányzatnak, így ezt az évet nem lehet kiindulási alapnak tekinteni. Elmondja, 

figyelembe vették azt is, hogy voltak olyanok, akik már 2020 novemberétől nem fogadták el 

azt az ajánlatot, mely szerint közalkalmazottból a Munka Törvénykönyve alá tartozó 

munkavállalóvá váltak volna, valamint tekintettel voltak Polgármester úr arra vonatkozó 

ígéretére, hogy az ebből adódó létszámcsökkenéshez kapcsolódó bért nem fogják elvonni, 

hanem azt a társaság béremelésre fordíthatja. Ez azt jelenti, hogy 2021. január 1-jétől nem volt 

olyan munkavállaló, akinek ne emelkedett volna a bére. A közalkalmazotti bértáblával 

ellentétben egységesítették a béreket, ez azt jelentette, hogy egységes bért kapott az, aki 

felsőfokú végzettséggel rendelkezett és a munkája ellátásához szüksége volt ezen felsőfokú 

végzettségre, ugyanígy egységes bért kapott az a kolléga, akinek a munkájához szakirányú 

középfokú végzettség kellett, és ezzel a végzettséggel rendelkezett, és meghatároztak olyan 

kategóriákat, hogy nem rendelkezik valaki végzettséggel, de ugyanazt, vagy hasonló munkát 

végez. Nekik felajánlották a beiskolázási lehetőséget, és többen éltek is ezzel, akik abban a 

pillanatban, ahogy elvégezték a szükséges képzést, automatikusan megkapták a magasabb bért. 

Elmondja, hogy félévkor 40 millió forint támogatást visszaadtak, mert látták, hogy nem lesz rá 

szükségük, továbbá év végén további 10 millió forintot visszautaltak az Önkormányzatnak az 

átvett intézmények esetében. Ez 50 millió forint megtakarítás volt úgy, hogy emelkedtek a 

bérek, és a 2019-es költségvetést vették alapul, tehát ahhoz képest az árak emelkedtek. 

Elmondja továbbá, hogy a pápai Esterházy Kastély annak köszönhetően, hogy 2020-ban a 

belföldi turizmus került előtérbe, olyan bevételeket produkált, amelyeket a korábbiakban még 

soha, így a Kastélyra vonatkozóan az utolsó kéthavi üzemeltetési díjat le sem hívták, ami 

további nettó 26 millió forintot jelentett. Kiemeli, hogy minimum 76 millió forinttal többet 

tudtak megtakarítani a tervezetthez képest, ami álláspontja szerint egy mérőszám a hatékonyság 

tekintetében. Közismert, hogy az idei évtől a kulturális szektorban dolgozók 20 százalékos 

béremelésben részesülnek, melyhez az állam adta a fedezetet, de nem szabad elfelejteni azt, 

hogy Pápán a közművelődésben, valamint a múzeumi és könyvtári területen dolgozók esetében 

ez az emelés már egy magasabb alapbérre tevődött rá, megjegyzi, nem mindegy ugyanis, hogy 

a minimálbérre vagy 350 ezer forintra kerül rá 20 százalék. Elmondja, hogy van olyan 

dolgozójuk, aki az elmúlt két évben 80-100 százalékos béremelésben részesült, amelyhez a 

forrást az Önkormányzat biztosította, melyet ezúton is megköszön. Ezáltal anyagilag is meg 

tudják becsülni a munkavállalókat.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A béremeléssel kapcsolatban reméli, hogy ez nem csak egy évre szólt. Elmondja továbbá, hogy 

ennek a béremelésnek nem volt mindenki a címzettje. Aki nem részesült benne, annak a város 

biztosította az emelést, hogy ne legyen bérfeszültség a szervezeten belül. Hozzáteszi, hogy 

mindegyik intézmény-egységnek erre és a következő évre nézve is újabb kihívásokkal kell 

szembenéznie. Elmondja, hogy a Jókai Mór Művelődési Központ esetében jó lenne olyan fajta 

kölcsönös együttműködést kialakítani az ott helyet találó kisebb-nagyobb közösségekkel, mely 

által ezek a szervezetek, akár egyesületté alakulás útján, külső erőforrásokat tudnának bevonni, 

ezáltal tehermentesíteni tudnák az Önkormányzatot. Ehhez az Önkormányzat csak módszertani 

segítséget tud nyújtani, a döntést ezeknek a közösségeknek kell meghoznia. A Jókai Mór Városi 
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Könyvtár esetében nagy feladatnak tartja a digitális kompetenciafejlesztést, hiszen olyan 

korosztályok vannak a városban, akiknek nagy igénye lehet az internet és a számítógép 

használatra, viszont nem szereztek jártasságot benne, mert nem tanulták, de az 

életminőségükben nagy javulást jelentene, ha a számítógép segítségével tudnák tartani a 

kapcsolatot a gyerekeikkel, unokáikkal. Véleménye szerint a pápai nyugdíjasok körében erre 

van igény, és reméli, hogy minél több képzést sikerül majd szervezni. A Gróf Esteházy Károly 

Múzeumnál a Kubinyi Ágoston Programhoz kötődő pályázat végrehajtása a következő fontos 

állomás, amely azt jelenti, hogy egy korábban elnyert pályázati forrásnak köszönhetően egy 

helytörténeti típusú gyűjtemény fog megjelenni a Kastélyban. Hozzáteszi, hogy ez még nem az 

a helytörténeti kiállítás, amit szeretnének megvalósítani, de egy jelentős lépés afelé, hogy meg 

tudjanak mutatni valamit a raktárakban felhalmozódó értékekből. Az Esterházy Kastély 

esetében elmondja, hogy a verseny nagy, de véleménye szerint az együttműködéseknek 

köszönhetően lehet új piacokat keresni, ilyennek tekinti a formálódó Haydn Fesztivált. 

Álláspontja szerint ezek az együttműködések kiterjedhetnek határon túlra is, gondol itt az 

Esterházy Alapítvánnyal való együttműködésre. Tekintettel arra, hogy idén Fellner évforduló 

van, Tatával tervezik az együttműködést. Elmondja továbbá, hogy a Médiacentrumban van egy 

kiváló minta, a rádió, amely betört a helyi médiapiacra. A közösség nagyon jól fogadta a rádiót, 

melyet interneten keresztül is lehet hallgatni. Véleménye szerint a rádió működtetésére olyan 

szakmai együttműködő partnert sikerült találni, aki megmutatta azt, hogy egy ilyen helyi 

médiában rengeteg a lehetőség akkor, ha szakmailag megalapozottan nyúlnak hozzá. Jelenleg 

a 2022. évre vonatkozó szakmai programban viszont nyomát sem látja annak, hogy ilyen 

elképzelésnek akárcsak a csírája is meglenne a Pápai Városi Televízióra vagy más felületekre 

kiterjedően. 

 

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

hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás 

nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozza: 

 

49/2022. (V.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai Platán 

Nonprofit Kft. 2021. évi éves beszámolóját a kiegészítő 

melléklettel együtt az előterjesztés szerinti tartalommal 284 445 

E Ft mérlegfőösszeggel, 218 251 E Ft jegyzett tőkével, 196 871 

E Ft saját tőkével, 231 250 E Ft nettó árbevétellel, 803 E Ft 

adózott eredménnyel - a felügyelő bizottság véleményét is 

figyelembe véve - elfogadja. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai Platán 

Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. adózott eredményét 

teljes mértékben eredménytartalékba helyezi. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai Platán 

Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét az előterjesztés szerinti 

tartalommal elfogadja. 
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A Képviselőtestület utasítja az ügyvezetőt a szükséges 

intézkedések és jognyilatkozatok megtételére.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Boros Katalin ügyvezető 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

 

6. A Pápai Sport Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve 

Előadó: Tóth Péter ügyvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Tóth Péter ügyvezető. 

 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság 5 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett, 

ellenszavazat nélkül, a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi Tóth Péter ügyvezetőt, hogy van-e szóbeli kiegészítése. 

 

Tóth Péter ügyvezető 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy 2021 az ismerkedés éve volt, hiszen egy teljesen ismeretlen szituációba lépett 

be az Önkormányzat egy ilyen nagyértékű beruházással, illetve a beruházáshoz kapcsolódóan 

egy új szervezettel, amely magába olvasztott sok más létesítményt is. Ráadásul ezek közül a 

létesítmények közül több esetében is beruházások valósultak meg. Példaként említi a Városi 

Sportcsarnokot. Jelenleg is folyamatban van két beruházás, az egyik a Perutz Stadionban lévő 

füves edzőpálya építése, ezt a társasági adóból a Pápai Egyesített Labdarúgó Klub 

finanszírozza, illetve egy gyakorló kézilabda pályának az építése, amely nem túl nagy összeggel 

érinti az Önkormányzatot, ez a Sportcsarnok mögötti területen kezdődött meg, mely a Magyar 

Kézilabda Szövetség létesítmény fejlesztési programjának köszönhetően épül Pápán. Elmondja 

továbbá, hogy a figyelem középpontjában tagadhatatlanul a Sportcentrum működése állt. 

Véleménye szerint a Sportcentrum környezetében zajló folyamatok alapvetően jók, ha nem is 

áttörés jelleggel, de folyamatosan növekvő igény van az ottani szolgáltatásokra. Vannak olyan 

szolgáltatásaik, amelyek nem örvendenek még akkora népszerűségnek, ilyen az extrémpálya, 

hiszen az ifjúság a Fő térről még nem költözött át a Sportcentrumba, nyilván ez azért van, mert 

itt szigorúbb szabályok vannak. Elmondja továbbá, hogy a Sportcentrum lehetőségeire 

támaszkodva szeretnék megalapozni 2022-ben a Mini Olimpia jövőjét, melyet korábban a 

Játékfesztivál kísérő rendezvényeként tartottak, ez idén nem így fog megvalósulni. Főleg a 

Kárpát-medencei testvértelepülések képviselői lesznek a város vendégei a Játékfesztivál idején, 

és a Sportcentrumban fogják megbeszélni, hogy milyen sportágban, milyen korosztályban és 

milyen időpontban lenne a legszerencsésebb ezt a sporttalálkozót úgy megszervezni, hogy arra 

a lehető legtöbben el tudjanak jönni, és annak egy valódi találkozó hangulata legyen. 

Véleménye szerint olyan sportágakat kellene választani, amelyek a Sportcentrum területén 

űzhetőek. Megemlíti, hogy valószínűleg a lendvaiakkal egy ilyen fajta kapcsolatépítés 

megkezdhető, ráadásul pont olyan sportágakban erősek, amelyeket Pápán is űznek, például a 

tollaslabda. 

 

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

 

Megkéri Ügyvezető urat, mondjon pár szót a lehetséges pápai felnőtt pályaatlétikai versenyről. 
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Tóth Péter ügyvezető 

Mielőtt a kérdésre válaszolna, szeretné megköszönni az elmúlt évben nyújtott segítséget. 

Elmondja, azon túl, hogy a szervezeti működést próbálták kialakítani, jelentős 

eszközfejlesztésre is lehetőséget kaptak. A pandémia nyilván ezt a gazdasági társaságot is 

érintette, egyrészt a korlátozások miatt, másrészt a versenysport nem állt le, ezért eredményes 

évet zárt a társaság. A rendelkezésre álló keretből 20 millió forintot tudtak megtakarítani, amit 

az új szervezet dolgozóinak is megköszön. Elmondja, hogy rengeteg ingyenes sportolási 

lehetőség van, de a Sportcentrumban biztosított egy magasabb színvonalú sportolási lehetőség 

is, aminek nyilván az árát is elkérik. Nagy öröm volt, hogy az említett, esetleg várható atlétikai 

esemény mellett mindjárt egy nemzetközi versennyel indult az idei év, melynek keretében 

Európa legjobb négy tekecsapata itt mérte össze az erejét. Polgármester úr kérdésére elmondja, 

folyamatban vannak a tárgyalások arra vonatkozóan, hogy a Nemzetközi Atlétikai Szövetség 

egyik bronz minősítésű nemzetközi versenyét Pápán rendezzék meg. Ez egy olyan színvonalas 

verseny, amiről a versenyzők kvalifikálhatnak a budapesti világbajnokságra. Elmondja, hogy a 

létesítmény alkalmas ilyen szintű verseny megrendezésére. Megjegyzi, ilyen magasszintű 

versenyeknél a bemelegítő pálya igény már szinte elengedhetetlen. Ennek megvalósulása esetén 

a Magyar Atlétikai Szövetség vezetői szerint abszolút alkalmas lesz a pálya nemzetközi 

versenyek megrendezésére, és szeretnének is Pápán versenyeket rendezni, hiszen véleménye 

szerint az atlétika felszálló ágban van, nap mint nap egyre több gyerek megy a Sportcentrumba, 

és ez ilyen szempontból is áttörés lehet. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy egy Türr István Gimnáziumba járó fiú a diákolimpián második helyezést ért 

el, aki fél éve kezdett el tekével foglalkozni.   

 

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

hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás 

nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozza: 

 

50/2022. (V.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai Sport 

Nonprofit Kft. 2021. évi éves beszámolóját az előterjesztés 

szerinti tartalommal 47 280 E Ft mérlegfőösszeggel, 3 000 E Ft 

jegyzett tőkével, 26 533 E Ft saját tőkével, 81 673 E Ft nettó 

árbevétellel, 24 216 E Ft adózott eredménnyel - a felügyelő 

bizottság véleményét is figyelembe véve – elfogadja. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai Sport 

Nonprofit Kft. adózott eredményét teljes mértékben 

eredménytartalékba helyezi. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai Sport 

Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét az előterjesztés szerinti 

tartalommal elfogadja. 
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Képviselőtestület utasítja az ügyvezetőt a szükséges intézkedések 

és jognyilatkozatok megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóth Péter ügyvezető  

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

7. A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2021. évi beszámolója 

Előadó: Mészáros Csaba ügyvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Mészáros Csaba ügyvezető. 

 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi Mészáros Csaba ügyvezetőt, hogy van-e szóbeli kiegészítése. 

 

Mészáros Csaba ügyvezető 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a gazdasági társaság az elmúlt egy-másfél évben több átalakuláson is 

keresztülment. A Városgondnokságról való napirend megtárgyalásánál tulajdonképpen ennek 

a társaságnak a jövőjéről tárgyalt a Képviselőtestület.  

 

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

 

Megállapítja, hogy az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Ezt követően a Patakmalom Vendégház üzemeltetésével kapcsolatosan lebonyolított pályázat 

részleteire kérdez rá Mészáros Csaba ügyvezetőtől. 

 

Mészáros Csaba ügyvezető 

Elmondja, hogy a Patakmalom Vendégházat a Pápai Platán Nonprofit Kft. üzemelteti. Ezt a 

szerződést június 30. napon közös megegyezéssel megszüntetik. A vagyonrendeletben 

foglaltaknak megfelelően az üzemeltetésre kiírták a pályázatot. Ez a pályázat sikeres volt, a 

beadási határidő lejárt, három pályázat érkezett be, mind a három pályázó meg is jelent a 

versenytárgyaláson. A versenytárgyaláson kiválasztották azt a pályázót, akivel meg fogják 

kötni a bérleti szerződét. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az Önkormányzat árverésen sikeresen megvásárolta a Vendégház melletti 

területet, így annak a falu felőli részen is van telekrésze.  

 

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

hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás 

nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 
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A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozza: 

 

51/2022. (V.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai 

Városfejlesztő Társaság Kft. 2021. évi éves beszámolóját a 

kiegészítő melléklettel együtt az előterjesztés szerinti 

tartalommal     291 360 E Ft mérlegfőösszeggel, 186 510 E Ft 

jegyzett tőkével, 284 796 E Ft saját tőkével, 91 303 E Ft nettó 

árbevétellel, - 19 889 E Ft adózott eredménnyel - a felügyelő 

bizottság véleményét is figyelembe véve - elfogadja. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai 

Városfejlesztő Társaság Kft. adózott eredményét teljes mértékben 

eredménytartalékba helyezi. 

A Képviselőtestület utasítja az ügyvezetőt a szükséges 

intézkedések és jognyilatkozatok megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Mészáros Csaba ügyvezető 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

9. Tájékoztató a Pápára érkezett ukrajnai menekültek helyzetéről  

 Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Müller Bernadett mb. intézményegység-vezető, Béres István 

családsegítő, Volstrommer Henriett a Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője, Csákvári 

Judit intézményvezető, valamint Ujváry Hajnalka intézményvezető 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az előző képviselőtestületi ülésen szóba került az orosz-ukrán háború 

következtében Magyarországra érkező menekültekkel kapcsolatos problémakör, és akkor tettek 

ígéretet egy ezzel kapcsolatos tájékoztató összeállítására.  

 

Köszönti a napirend tárgyalásánál megjelent meghívottakat. 

 

Bemutatja Béres István családsegítőt, akit, bár ilyen poszt nincs, „menekültügyi külön 

megbízottnak” nevezett ki, és azt kérte, ő koordinálja az ukrán menekültekkel kapcsolatos 

dolgokat, hiszen Kárpátaljáról származik, ismeri az orosz és az ukrán nyelvet, valamint a 

kulturális különbségeket.  

 

Megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés. 

 

Müller Bernadett mb. intézményegységvezető-helyettes 

Nincs szóbeli kiegészítés. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 
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Süle Zsolt önkormányzati képviselő 

Megköszöni azon pápaiak munkáját, akik akár az ukrán menekülteknek, akár a kárpátaljai 

magyaroknak segítséget nyújtottak az elmúlt időszakban. Elismerését fejezi ki az 

Önkormányzat részére a helyzetre való gyors reagálásért. Köztudott, hogy sok ukrán 

vendégmunkás tartózkodott már a háborút megelőzően is Magyarországon, így Pápán is, a 

háborút követően is sokan érkeztek a városba. A tájékoztatóban olvasható, hogy érzékelhető 

némi súrlódás a menekültek, illetve a pápaiak között, ennek okaira kérdez rá. Reméli, hogy ez 

a feszültség kezelhető. 

 

Kovács József önkormányzati képviselő 

Megköszöni a város munkáját a menekülthullám kezelésével kapcsolatban. Megkérdezi, hogy 

jelenleg hány menekült család tartózkodik Pápán. Megkérdezi továbbá, hogy a háború délkeleti 

irányba történő elmozdulása miatt döntenek-e úgy a családok, hogy visszaköltöznek a 

lakóhelyükre. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Hangsúlyozza, hogy csak azokról a menekültekről van az Önkormányzatnak információja, akik 

felveszik a kapcsolatot vele. Minden adat erre a körre vonatkozik.  

 

Béres István családsegítő 

Süle Zsolt önkormányzati képviselő kérdésére válaszul elmondja, hogy a súrlódások elsősorban 

a társadalmi és kulturális különbözőségekből fakadnak, önmagában szembetűnő problémával 

nem találkoztak ebben az időszakban. Elmondja, hogy a menekülteket minden esetben 

tájékoztatták a hatályos jogszabályokról, illetve felhívták a figyelmüket arra, hogy ez egy 

teljesen más környezet, teljesen más nép, és még a nyelv sem hasonlít. Nem volt mindig 

zökkenőmentes a tájékoztatás, példaként említi, nem minden esetben fogadták jól a menekültek, 

hogy a menedékes státuszt elnyerő gyermekek az oktatási törvényben foglaltaknak megfelelően 

ugyanúgy tankötelesek. Az adományok tekintetében sem volt mindig zökkenőmentes a 

kapcsolat, hiszen ez esetben több olyan megnyilvánulás is volt, amely szerint a menekülteket a 

városnak kellene eltartania. Mindig tudatosították bennük azt, hogy ez egy kezdeti támogatás 

annak érdekében, hogy el tudjanak indulni, illetve egy támogatás az integrációban arra az esetre, 

ha itt maradnának, miután véget ér a háború. Tájékoztatták őket arról, hogy meg kell tanulniuk 

a nyelvet, és fel kell venniük azt a szellemiséget, mely az itt lakókat jellemzi. Kovács József 

önkormányzati képviselő kérdésére válaszolva elmondja, ahogy Polgármester úr is elmondta, a 

Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ elsősorban azokkal tartja a kapcsolatot, akik 

megkeresik, illetve akikkel valamilyen módon a szervezet kapcsolatba kerül, például az iskola 

tekintetében. Elmondja, Pápán a Tarczy Lajos Általános Iskolába járnak az orosz és ukrán ajkú 

gyermekek. Az iskolán keresztül is volt olyan lehetőség, amikor tudtak családokkal találkozni. 

Elmondja, hogy a mai napon 62 Pápán tartózkodó ukrán menekültről van tudomásuk. Azokról 

is van információjuk, akik hazamentek, de ők nem a háborús helyzet alakulása miatt hagyták el 

az országot, hanem azért, mert nem az elvárásaiknak megfelelően alakult itt az életük. Három 

olyan családról is tudomása van, aki azért tért haza, mert nem tudott beilleszkedni az itteni 

társadalmi közösségbe. Vannak olyan családok is, akik továbbmentek más országba, vagy az 

ország más helyére, akár családegyesítés céljából, vagy azért, mert úgy gondolták, hogy ott 

majd megtalálják a boldogulásukat. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az ukrán és az orosz anyanyelvű menekültek esetében Magyarország választása 

kicsit extrém, ugyanis az itt élők anyanyelve teljesen idegen. Véleménye szerint, aki ezen a 

különbségen túl akar lépni, az túl is fog. Elmondja továbbá, hogy két ukrán kisbaba már Pápán 

született.  
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Venczel Csaba önkormányzati képviselő 

Megköszöni Béres István március óta végzett szolgálatát, aki rendkívül hatékony és nagy 

segítséget nyújt többek között az iskolába érkező gyerekek integrációjában. Elmondja, hogy 

jelenleg 40 gyermek folytatja a tanulmányait a Tarczy Lajos Általános Iskolában. A 

beilleszkedés kapcsán elmondja, hogy ez mindig kétoldalú dolog. Az intézmény tanulóival is 

el kell fogadtatni azt a helyzetet, hogy ilyen nagy számban jelentek meg ukrán anyanyelvű 

gyermekek az iskolában. Hangsúlyozza, hogy ezek az emberek nem önszántukból kerültek 

Magyarországra, hanem egy rendkívül szomorú háborús helyzetből menekültek. Véleménye 

szerint példát kell mutatni a pápai közösségnek, az intézményi közösségnek, és mindent meg 

kell tenni annak érdekében, hogy az integrációra hajlandó, ideérkező menekülteket támogassák. 

A gyerekek családjai részéről együttműködést tapasztal, már a második napon kértek 

iskolalátogatási igazolást, annak érdekében, hogy azt a munkahelyükön be tudják adni. 

Nyilvánvalóan fontos, hogy munkát találjanak és a saját fenntartásukhoz szükséges anyagi 

feltételeket biztosítani tudják. Nem könnyű a helyzet, hiszen az iskolába érkező gyermekek nem 

ismerik a latin ábécét. Elmondja, hogy a Minisztérium és a Kormány a tankerületi központokon 

keresztül tanulónként egy jelentős összegű normatív támogatást nyújt az intézményeknek. 

Ennek segítségével volt lehetősége az intézménynek olyan pedagógusokat felvenni, akik ezen 

gyerekek integrációját segítik, és a magyart, mint idegen nyelvet tanítják ezen gyermekek 

számára. Az iskolának egyébként vannak tapasztalatai a külföldi tanulók oktatásában. Sokszor 

a nyugati kultúrából érkező szülők, gyermekek magyar kultúrához való viszonyulása is ilyen 

kihívás volt, ami sok esetben jelentett konfliktusforrást. Megköszöni az együttműködést. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Javasolja annak, aki többet szeretne megtudni erről a világról, vagy akár a kulturális 

különbségekről, hasonlóságokról, látogasson el Viskre. Elmondja, hogy június 5-én Pápa lett 

volna a díszvendége a Koronavárosok Találkozójának Visken, ami értelemszerűen idén 

elmarad. Bízik abban, hogy be fogják tudni pótolni. A háború kitörése után sokan sok segítséget 

nyújtottak, akár pénzadomány, akár élelmiszeradomány formájában. Ez a hangulat elmúlt, 

pedig például Visken most kezdődik majd a kemény világ. Az üzemanyag ellátásban 

fennakadások vannak, mivel az üzemanyag kell a hadsereg számára. Az infláció elértékteleníti 

a helyiek pénzét, valamint az áruhiány veszélye is fennáll. Arra kéri a nyilvánosságot, aki teheti, 

álljon az ügy mellé, hisz ez egy folyamatos feladat lesz. Sok kicsi adományból érdemes azt 

összerakni, amivel aztán tudnak segíteni. Visk polgármestere elmondta, hogy a háború kitörését 

követően megjelentek az ottani református gyülekezetekkel kapcsolatban álló települések 

polgármesterei, valamint a testvértelepülések és teljesen ismeretlen települések polgármesterei 

Magyarországról, Szlovákiából és Romániából. Elmondja továbbá, hogy a közeljövőben el 

fognak menni Viskre, mert összegyűlt annyi takaró, ágynemű, amit a kinti kórházba, illetve 

menekülttáborba kellene eljuttatni, valamint érkezett annyi pénzadomány, hogy a szükséges 

dolgokat meg tudják venni. Ezt követően ismételten arra van szükség, hogy sok pápai álljon 

ezen ügy mellé. A kulturális különbségek kapcsán elmondja, ha valaki elmegy a viski cigány 

telepre, ott olyan állapotokat fog tapasztalni, amiket Magyarországon nem tud elképzelni. 

Fűzfára aggatott nejlonok és kartondobozok között élnek az emberek. Aki egy ilyen helyzetből 

menekültként átjött egy magyarországi szálláshelyre, az hirtelen akkorát lép civilizációs 

értelemben, ami még a legnagyobb jószándék, elkötelezettség esetében is nehezen dolgozható 

fel. A nemzetközi helyzettel kapcsolatban kitér arra, hogy bár folyamatos ukrajnai sikerekről 

szól a nyugat-európai sajtó, és az ukrán elnök elmondta, hogy megroppantották az orosz 

hadsereg gerincét, de ugyanezek az ukrán vezetők arról beszéltek, hogy nagyon nehéz a helyzet. 

Tekintettel arra, hogy az oroszok anyagban, létszámban, hadsereg szervezettség tekintetében 

előnyben vannak, az esélyeik jobbak. Álláspontja szerint az Önkormányzatnak fel kell mérnie 

a lehetőségeit, és akkora feladatot kell vállalni, ami ezzel arányos. A viskiek segítése egy 

arányos feladatvállalás, hiszen van még több település, aki szintén segít. Megköszöni 

mindenkinek a munkáját, aki ennek a feladatnak a menedzselésében részt vesz. Sokan vannak 
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olyanok, akik nem intézményi keretek között, hanem magánemberként segítenek, nekik is 

köszönetet mond. Ezt az elköteleződést nem szabad feladni, mert erre most nagy szükség van.  

 

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

hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás 

nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a tájékoztatóban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadta a Pápára érkezett ukrajnai 

menekültek helyzetéről szóló tájékoztatót. 

 

10. Vegyes ügyek 

a) Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a fogorvosi körzetek tekintetében előrelépés történt, valamint az Ösztöndíj 

Programra van egy jelentkező.  

 

Megkérdezi, van-e az előterjesztéssel kapcsolatos kérdés, hozzászólás. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

határozatot hozza: 

 

52/2022. (V.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 112/2021. 

(IX.2.) határozat, a 144/2021. (XI.25.) határozat, a 151/2021. 

(XII.16.) határozat 2. pontjának, a 10/2022. (I.27.) határozat és a 

32/2022. (III.10.) határozat végrehajtására adott jelentést 

elfogadja. 

 

b) Pápai Városi Óvodák átszervezése 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi Csákvári Judit intézményvezetőt, van-e szóbeli kiegészítése. 

 

Csákvári Judit intézményvezető 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy egy népszerű képzés folytatásáról van szó a Pápai Városi Óvodákban.  

 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 
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Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

határozatot hozza: 

 

53/2022. (V.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai 

Városi Óvodák A01/181-2/2022. számú módosító okiratát, 

valamint A01/181-3/2022. számú módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratát - melyek az előterjesztés 6. és 

7. számú mellékletét képezik - jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület döntése 2022. szeptember 1. napjával lép 

hatályba. 

A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 

végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a módosító 

okirat aláírására, illetve hiánypótlás esetén a módosító okirat 

ismételt benyújtásához szükséges intézkedések és 

jognyilatkozatok megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Nagy Krisztina jegyző 

Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési 

osztályvezető 

 

c) 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok 

felügyelőbizottsági tagjainak díjazása 

 

A napirend tárgyalásánál jelen vannak Boros Katalin, Mészáros Csaba és Tóth Péter 

ügyvezetők. 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy egy normatív változás következik be, ugyanezeket a változásokat a nem 

százszázalékos önkormányzati tulajdonban lévő kft. és nonprofit formában működő 

társaságoknál is kezdeményezni fogják.  

 

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 8 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellet és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 
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54/2022. (V.26.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai 

Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. 

felügyelőbizottsága elnökének díjazását 60 000 Ft-ban, a 

tagok díjazását pedig 30 000 Ft-ban állapítja meg. 

 

A Képviselőtestület utasítja Boros Katalin ügyvezetőt, hogy a 

határozat végrehajtásával kapcsolatban a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: 2022. július 1. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

Boros Katalin ügyvezető 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai 

Városfejlesztő Társaság Kft. felügyelőbizottsága elnökének 

díjazását 60 000 Ft-ban, a tagok díjazását pedig 30 000 Ft-ban 

állapítja meg. 

 

A Képviselőtestület utasítja Mészáros Csaba ügyvezetőt, hogy 

a határozat végrehajtásával kapcsolatban a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: 2022. július 1. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

Mészáros Csaba ügyvezető 

 

3. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai 

Sport Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága elnökének díjazását 

60 000 Ft-ban, a tagok díjazását pedig 30 000 Ft-ban állapítja 

meg. 

 

A Képviselőtestület utasítja Tóth Péter ügyvezetőt, hogy a 

határozat végrehajtásával kapcsolatban a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: 2022. július 1. 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

Tóth Péter ügyvezető 

 

 

 

d) Az OTP Bank Nyrt-vel megkötött beruházási kölcsönszerződés 

módosításával kapcsolatos döntés 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a hitelkeretek megnyitásakor is jelezték, hogy abból annyi pénzt fognak 

felhasználni, amennyire a projektjeik végrehajtásához szükség van. Ennek köszönhetően nem 

az egész 2.6 milliárd forintos hitelkeretet használták fel, hanem az 1,1 milliárdot és az 1.5 

milliárdból annyit, amennyi az előterjesztésben szerepel. Ez azt is jelenti, hogy a költségvetési 

rendeletben jelzett hiteltörlesztés is másként fog alakulni, aminek a tőketörlesztése kisebb lesz, 

a kamat része pedig lehet több, hiszen az infláció ezt magával hozza. Ezt a hitelkeretet az 

Önkormányzat az európai uniós projektek végrehajtására vette fel, a pályázatokat 

végrehajtották, így a fennmaradó pénzt már nem fogják igénybe venni. Amennyiben a 

következő körös pályázatokhoz hitelkeretre lesz szükség, egy újabb szerződés megkötését 

fogják kezdeményezni. 

 

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 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 

55/2022. (V.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza 

a Polgármestert az 1-2-19-4800-0075-3 azonosítójú OTP Bank 

Nyrt. és Pápa Város Önkormányzata között 2019. július 29-én 

létrejött kölcsönszerződéssel kapcsolatos módosítási kérelem 

benyújtására a hiteltörlesztés átütemezése vonatkozásában, 

valamint a szerződésmódosítás aláírására. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megköszöni képviselőtársai munkáját és elmondja, hogy a következő képviselőtestületi ülés 

tervezett időpontja 2022. június 17. 

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 12.53 órakor bezárja. 

 

 

K. m. f. 

  

 

 Dr. Áldozó Tamás Dr. Nagy Krisztina 

 polgármester jegyző 

 


