
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: A01/1-188/2022. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2022. október 11-i nyilvános 

ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Unger Tamás alpolgármester 

 

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

Csaba, Németh Zsolt, Zsegraics Gyula, Kovács József, Pintér Kálmán, Süle Zsolt, 

Németh Csaba 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. Vaitsuk Mária önkormányzati képviselők távolmaradásukat 

bejelentették. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti a Városháza épületének nagytermében megjelenteket és az ülést az interneten keresztül 

követőket. A testület ülését 15.00 órakor megnyitja.  

 

Megállapítja, hogy a Képviselőtestület ülése határozatképes, 13 fő képviselő jelen van.  

 

Megkérdezi, hogy van-e más napirendi javaslat. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban javaslat nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a fenti napirendről. 

 

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

határozatot hozza: 
 

96/2022. (X.11.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2022. október 

11-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
 

1. Energiaválsággal kapcsolatos intézkedési terv elfogadása  
 Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester  

2. Pápai Városi Óvodák Szivárvány Tagóvodájának átszervezése  

 Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 
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Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

1. Energiaválsággal kapcsolatos intézkedési terv elfogadása  
 Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester  

A napirend tárgyalásán jelen vannak az intézményvezetők a jelenléti ív szerint, Boros Katalin, 

Mészáros Csaba és Tóth Péter ügyvezetők. 

 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag, a Gazdasági Bizottság 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a jelenlegi külső körülmények ismeretében az előterjesztésben foglalt tervet 

indokoltnak tartja, de a dolgok természetét ismerve nem zárható ki, hogy a későbbiekben ezeknél 

szigorúbb intézkedésekre is szükség lehet. 

 

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

 

Süle Zsolt önkormányzati képviselő 

Megkérdezi, hogy az Önkormányzatnak van-e árajánlata az energiaszolgáltatóktól, amely a 

következő évre szóló energiadíjakat tartalmazza.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkéri Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezetőt, adjon áttekintést a területtel kapcsolatos 

tudnivalókról. 

 

Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető 

Elmondja, hogy 2022. február 1-jétől az Önkormányzat az egyetemes szerződés hatálya alá 

tartozott, a villamos energia ára 36 Ft/kw óra volt. 2022. július 1-jétől végső menedékes státuszt 

kaptak az önkormányzatok, amely a korábbinál magasabb, de nem piaci árat jelentett a villamos 

energia és a földgáz ár vonatkozásában egyaránt. 2023. január 1-jétől azonban mind az 

önkormányzatoknak, mind azok intézményeinek piaci áron kell beszerezniük a gázt. Elmondja 

továbbá, hogy az Önkormányzat kiválasztotta azt a közbeszerző céget, amely egy közös 

beszerzés keretében szerzi be mind a villamos energiát mind a gázt. Ez nemcsak az 

Önkormányzatra és a Pápai Polgármesteri Hivatalra vonatkozik, hanem mindazon intézményekre 

és gazdasági társaságokra, akiknek a szerződései ez év december 31-én lejárnak. Vannak olyan 

gazdasági társaságok is, akik ezt a közbeszerzést már korábban lebonyolították, nekik már létező 

piaci árajánlataik vannak. Hozzáteszi, hogy a szerződéskötés a kiválasztott közbeszerző céggel 

már folyamatban van, az Önkormányzattól, a Polgármesteri Hivataltól és az intézményektől is 

bekérték azokat az adattáblákat, amelyek a közbeszerzési eljáráshoz szükségesek. A közbeszerző 

cég azt a tájékoztatást adta, hogy amint az adatok rendelkezésre állnak, több településsel együtt, 

közös beszerzés keretében javasolják a villamos energiát és a gázt beszerezni, amelyek látván a 

gazdasági társaságoknak adott árajánlatok példáját, vélhetően nem egy konkrét összeget fognak 

tartalmazni, hanem különböző tőzsdéknek az indexálása alapján egy folyamatosan változó árat. 

Az eddigi tapasztalatok alapján közös beszerzéssel érhető el jelenleg a legkedvezőbb ár. 

Hozzáteszi, ez az eljárás év végén fog befejeződni. Elmondja, hogy a közbeszerzési eljárás 

lebonyolítását követően tud majd konkrét árakról beszámolni. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megerősíti, jelen pillanatban nem ismert, hogy január elsejétől az Önkormányzat milyen áron jut 

hozzá a gázhoz és a villamos energiához. Az áram világpiaci árának változását jól szemlélteti az 

előző napi bizottsági ülésen bemutatott grafikon. Véleménye szerint az energiaárak emelkedésére 

és csökkenésére egyaránt van lehetőség, amennyiben feltételezhető, hogy a háború és az 

energiaárak változása között kapcsolat van.  
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Süle Zsolt önkormányzati képviselő 

Elmondja, biztos abban, hogy konszenzus van a képviselők között a tekintetben, hogy a kialakult 

súlyos problémák tőlük, az Önkormányzattól, a pápai lakosoktól függetlenül, önhibájukon kívül 

sújtják a lakosságot. A megoldások keresése során ezt mindenképpen szem előtt kell tartani. 

Véleménye szerint jelenleg a képviselők nincsenek azoknak az információknak a birtokában, 

amelyek alapján felelősségteljes döntést tudnának hozni, hiszen az sem ismert, milyen 

energiadíjakkal lehet számolni január elsejétől. Ennek értelmében a jövőben jelentkező 

többletkiadásokat sem tudják prognosztizálni. Álláspontja szerint pontos adatok nélkül nem lehet 

döntést hozni a szükséges megszorító intézkedésekről. Többen 1000-1600 forintos gázárat 

vetítenek előre, miközben ezt véleménye szerint semmi nem indokolja, sem az oroszoktól olcsón 

vett gáz már rég megdőlt mítosza, sem annak európai tőzsdei ára, amely augusztusban extrém 

magasságokba kúszott fel, de most több mint a felére esett vissza. Ugyanakkor Debrecen Város 

Városgazdálkodási Társasága 798,- Ft/m3 áron kap gázt az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-

től. Azt gondolja, nem kell ecsetelnie, mit jelent 500 Ft-os különbség ilyen helyzetben. Elmondja 

továbbá, hogy van egy másik, az előzőnél is nagyobb bizonytalansági tényező, melyet legalább 

olyan gyorsan tisztázni kellene, mint az energiadíjakat. Ez pedig a Kormány terve és szándéka. 

Jelen pillanatban a Kormány ködösít, teljes bizonytalanságban tartja az önkormányzatokat. Nem 

tartja kizárhatónak, hogy a Kormány erőfölényével visszaélve az ebben a helyzetben meglévő 

potenciális politikai zsarolás eszközéhez is folyamodik az önkormányzatokkal szemben. 

Álláspontja szerint a jelenleg kialakult helyzetért a fő felelős a Kormány. Emlékeztet a hat 

hónappal ezelőtti választásra, ahol a kormánypártok fölényes győzelmet arattak a mindenki előtt 

ismert ígéretekkel. Álláspontja szerint a lényeg az, hogy nem állna fenn a jelenlegi probléma, ha 

annak idején a Kormány betartotta volna választási ígéreteit. Ebben az esetben most nem 

lennének nyolcszoros, tízszeres, tizenkétszeres rezsidíjak. Álláspontja szerint a labda a Kormány 

térfelén pattog, hiszen a betartatlan ígéretek miatt került az ország ilyen helyzetbe. Az 

energiadíjak árképzésének szabályozását is komoly anomáliák kísérik, melyet az elmúlt 

napokban sokan komolyan kritizáltak. Véleménye szerint a villamos energia és a földgáz ára 

indokolatlanul magas idehaza. Nonszensznek tartja, hogy egy önkormányzat október közepén 

még nem tudja, hogy januártól milyen energiaárakkal kénytelen számolni. Úgy gondolja, 

elvárható a Kormánytól, hogy haladéktalanul nyilatkozzon ebben az ügyben. Véleménye szerint 

állami támogatás nélkül nehéz lesz megoldani ezt a rezsiválságot, vagy legalábbis rendkívül 

fájdalmas. Reméli, hogy a Kormány mihamarabb nyilatkozik arról, hogy akar-e, tud-e támogatást 

adni az önkormányzatoknak. Amennyiben igen, tisztázni kellene mikor és mekkora mértékűt. 

Véleménye szerint egy normálisan működő rendszerben a következő folyamatnak kellene 

lezajlania ilyen esetben. Miután az Önkormányzat megkapja a hiteles adatokat a jövőre esedékes 

energiadíjakról, pontosan kiszámolhatóvá válik a rezsiemelkedés mértéke, illetve, hogy mekkora 

plusz forrás kellene. Amennyiben az Önkormányzat vezetése úgy ítéli meg, hogy egy esetleges 

extra költséget nem tud finanszírozni, akkor jön a következő forduló, és a Kormánnyal le kell 

ülni tárgyalni az esetleges támogatásról. Véleménye szerint a Kormánynak egyértelműen 

nyilatkoznia kellene, hogy akar és tud-e segíteni, és amikor már közli az önkormányzatokkal, 

hogy milyen mértékben tud segíteni, azok csak azután tudnak felelős döntést hozni. Amennyiben 

a Kormány nem tud segíteni, akkor tényleg nincs más út, mint az előterjesztéshez hasonló 

intézkedések véghezvitele. Ez azonban egy utolsó pont lenne. Véleménye szerint az 

Önkormányzat fordítva ül a lovon, azelőtt hoz ugyanis döntést, mielőtt a tényleges adatokat 

ismerné. Szerinte ez a helyzet csak arra jó, hogy a Kormány zsarolhassa az önkormányzatokat. 

Félő, hogy nemcsak gazdasági, hanem politikai szempontok is szerepet fognak játszani a 

döntésben. Megerősíti, hogy jelenleg a Képviselőtestület nem ismer minden olyan információt, 

mely a felelős döntéshez kell, és ráadásul még vannak olyan lehetőségek, gondol itt a 

Kormánnyal való tárgyalásra, és a kormányzati segítségre, amelyet meg kell várni, és ezek 

ismeretében tényleg felelősen lehet dönteni. Hozzáteszi, hogy amennyiben valaki a teremben 

jelenlévők közül biztosítja őt arról, hogy a következő félévben nem lesz kormányzati támogatás, 

azonnal megszavazza ezt a tervezetet. 
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Venczel Csaba önkormányzati képviselő 

Süle Zsolt önkormányzati képviselő hozzászólásával kapcsolatban elmondja, hogy álláspontja 

szerint tavasszal a választási ígéreteket nem annak tudatában tették, ami előtt most áll az ország. 

Az ellenzék ígéreteit is át kellene gondolni annak fényében, hogy a jelenlegi helyzetben mit 

tudnának abból megvalósítani. Álláspontja szerint a Kormány eddig is felelősen gondolkodott az 

önkormányzatok támogatásáról, együttműködés mutatkozott mindig is Pápa város 

vonatkozásában az Önkormányzat által jelzett igények tekintetében. Bízik abban, hogy ez a 

jövőben is így lesz. Véleménye szerint Európában egyetlen Kormány sem tervezett ezzel a 

helyzettel akkor, amikor a költségvetését elfogadta. A nyár folyamán már mindenki érzékelhette, 

hogy Európa számos országában milyen megszorító intézkedéseket terveznek, és miként 

próbálják a költségvetésben az energiahordozókra szánt összeget csökkenteni. Álláspontja 

szerint az Önkormányzat által tervezett intézkedések reálisak. Elmondja, jelen határozati javaslat 

elfogadása komoly felelősséget jelent a Képviselőtestület tagjai számára, hiszen minden családot 

érint ez az intézkedés. Az utóbbi napokban közbeszéd témájává vált a várható intézkedések 

hatása, minden család számba veszi, hogy számára milyen kihívást jelent majd megfelelni 

ezeknek az intézkedéseknek. Nyilván felelősségteljes képviselőtestület nem hoz olyan döntést, 

amely indokolatlanul nagy terhet ró a lakosságra. Véleménye szerint ezeket az intézkedéseket 

meggondoltan kell előterjeszteni. Ennek a tervezetnek egy-két nap alatt eleget tenni nem lehet. 

Álláspontja szerint nem lehet arra várni, hogy a Kormány milyen támogatást ad ebben a súlyos 

helyzetben, illetve Európában senki nem tud választ adni az energiaárak januári alakulására 

vonatkozóan. A jelenlegi háborús helyzetben egy biztos, a bizonytalanság. Arra kéri a 

városlakókat, értsék meg, hogy ezek az intézkedések szükségszerű intézkedések, kéri 

mindenkinek az együttműködését, segítő hozzáállását. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Süle Zsolt önkormányzati képviselő hozzászólására elmondja, hogy az Önkormányzat az 1600- 

1700 Ft-os gázárakról alkotott „víziója” sajnos tényszámokon alapul. Emlékezteti Süle Zsolt 

önkormányzati képviselőt, hogy ő is részt vett azon a bizottsági ülésen, ahol ismertették azokat 

az ajánlatokat, amelyek alapján az Önkormányzat gazdasági társaságai szerződést kötöttek. Ez 

1170, illetve 1200 Ft-os nettó gázárat jelent, amelyhez még hozzáadódik az áfa. A további 

víziókkal kapcsolatban elmondja, bemutatták azt az adatsort, mely ismertette, hogy 2022- 

október 1. és 2023. október 1. között különböző önkormányzatok, szervezetek milyen áron tudtak 

gázszolgáltatásra szerződést kötni, ez nettó 917,81 forinttól 1036, 916 forintig terjed. Az a 

mentalitás, ami Süle Zsolt önkormányzati képviselő hozzáállása mögött húzódik, La Fontaine 

egyik tanmeséjére, a Tücsökre és a Hangyára emlékezteti, ami két világosan elváló stratégiát 

jelent a jövőre nézve. Véleménye szerint a Képviselőtestület felelőssége az, hogy hangyák 

legyenek, ne tücskök. További példaként említi, ha valaki bemegy a kocsmába, és kér egy sört, 

nem illik rögtön azt keresni, ki fizeti ki helyette. Inkább azt illik tenni, ha nincsen rá pénz, ki sem 

kéri. Véleménye szerint a költségek nagyobb részét az Önkormányzatnak kell majd állni. Azt 

szeretné, ha az Önkormányzat autonómiája lenne olyan erős, hogy a kiszolgáltatottsága a lehető 

legkisebbre csökkenne. Ő ezért szeretne felelősséget vállalni, és nem szeretne három hónapot 

úgy eltölteni, hogy homokba dugja az Önkormányzat a fejét, és struccpolitikát folytat. 

Hozzáteszi, ha nem támadták volna meg Ukrajnát, akkor nem lenne ilyen helyzet a világban. 

 

Grőber Attila önkormányzati képviselő 

Elmondja, hogy az előterjesztést feltétel nélkül támogatja, azonban három dologra szeretné 

felhívni a figyelmet. Jelen pillanatban ennek az energiaválságnak három szereplője van, a 

központi költségvetés intézményei, az önkormányzat és a lakosság. Nem olyan régen jelent meg 

egy tanulmány, amely az Európai Unió különböző országainak a lakossági fogyasztását vizsgálta, 

azt, hogy a fogyasztói kosárban körülbelül mekkora kiadást jelentenek az energiaárak. Nyugat-

Európa országaiban jelenleg körülbelül 5-6 százalék volt a gazdasági békeidőkben. Ez az arány 

most 10-12 százalék, egy-két országban 15 százalék. Nyilván ez nem kevés, de kigazdálkodható. 

Ugyanez a szám Magyarországon a békeidőkben 15-18 százalék volt. Amennyiben a lakosság 

energiafogyasztása a világpiaci ártól lenne függő, ez 30-40 százalékot jelentene. Ez gyakorlatilag 
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azzal járna, hogy nagyon sokan fizetésképtelenné válnának. Jelen esetben a három szereplő közül 

valakinek jóval jobban kell hozzájárulni az energiabiztonsághoz. Nem látja, hogy az 

önkormányzatok és a Kormány között paritás lenne. Elmondja, nem ismeri ugyan a központi 

költségvetés likviditását, de ebben a kérdésben véleménye szerint jóval nagyobb 

együttműködésre lenne szükség. A híreket elnézve úgy látja, hogy takarékoskodási 

versenyfutásra készülnek az önkormányzatok. Amennyiben erről akart beszélni Süle Zsolt 

önkormányzati képviselő, akkor értelmezhető a véleménye. Álláspontja szerint az elmúlt 

évtizedekben Magyarország elrontotta az energiapolitikáját. Ma Magyarország 

energiafüggőségben van Oroszországtól, talán az európai államok közül leginkább. Hozzáteszi, 

nem szabad elfelejteni, hogy Magyarországon az elmúlt években a rezsicsökkentett gáz ára 

lényegesen magasabb volt, mint a világpiaci ár. 2020 augusztusában a világpiacon a negyedéért 

lehetett hozzájutni ahhoz a gázárhoz, mint ami a rezsicsökkentett gázár. Véleménye szerint az 

így felhalmozódott forrást kellő mértékben vissza kellett volna forgatni a megújuló energiák 

felhasználását segítő technikákba. Amennyiben ehhez hitelfelvétel szükséges, azt is feltétel 

nélkül tudja támogatni. Elmondja továbbá, hogy jelenleg 428,60 forint az euró. Három hete 400 

Ft volt, ez hét százalékos értékcsökkenést jelent. Tényleg sok a bizonytalanság, nagy a felelősség. 

Véleménye szerint az egymást kioktató oda-vissza írogatásoknak túl nagy értelme nincs. 

Előfordult már, hogy nagyon komoly válsághelyzetet kellett megoldania a Képviselőtestületnek, 

amely hasonló volt a mostanihoz. Azt kívánja, hogy ez legyen az utolsó ilyen jellegű csomag.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Jó kérdésnek tartja, hogy a Kormány és a helyi önkormányzatok közötti viszony milyen külső 

szabályozóknak köszönhetően alakulhat az elkövetkezendő hetekben, mert nyilván e mögött kell 

lennie egy kormányzati szándéknak is, a hatályos jogszabályokra tekintettel kell lenni. 

Jogszabály helyi önkormányzat számára csak úgy állapíthat meg feladatot, ha ahhoz a 

finanszírozást is hozzárendeli. A jelenlegi helyzetre a központi költségvetés sem tudott 

felkészülni, nemcsak Magyarországon, hanem Európában sem, kivéve például Norvégiát. 

Hozzáteszi, hogy kevés kivételtől eltekintve az önkormányzatok ugyanazt a döntést hozzák meg, 

annak ellenére, hogy ebben nem volt közöttük kommunikáció. Az önkormányzatoknak ugyanaz 

a feladata, bölcsőde, óvoda, szociális ellátások biztosítása. Nagyon bonyolult lenne az 

önkormányzatokat kötelezni ezeknek a döntéseknek a meghozatalára, hiszen ez alkotmányossági 

kérdéseket vet fel. Ezért van egyfajta verseny az önkormányzatok között. Véleménye szerint 

Magyarország olyan helyzetben van, mint Ausztria és Szlovákia, de különbözik 

Lengyelországtól. Elmondja, hogy amikor tavasszal Gorlicében volt, a lengyel taxisofőr 

megkérdezte, miért vesz Magyarország gázt az oroszoktól, melyre azt válaszolta, hogy mert 

nincsen kikötője. Hazánk természetföldrajzi körülményei is különböznek Lengyelországtól. 

Grőber Attila önkormányzati képviselő hozzászólásához elmondja, hogy az általa említett 

szereplőket kiegészítené egy negyedik szereplővel is, a vállalkozókkal, akik közvetve a másik 

három szereplő mozgásterét is meghatározzák. Bízik abban, hogy a vállalkozások talpon tudnak 

maradni és tudnak működni. 

 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozza: 

97/2022. (X.11.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja Pápa 

Város Önkormányzatának I. intézkedési tervét az energiaválság 

kezelésével kapcsolatban. 
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A Képviselőtestület utasítja az önkormányzati fenntartású 

intézmények vezetőit és a 100 %-os önkormányzati tulajdonban 

lévő gazdasági társaságok vezetőit, hogy az intézkedési tervben 

foglalt feladatokat az ott megjelölt határidőben hajtsák végre. 

 

A Képviselőtestület utasítja a polgármestert arra, hogy ha az 

intézkedési tervben foglaltakon felül további intézkedések 

szükségesek, azokat haladéktalanul terjessze a Képviselőtestület 

elé. 

 

Határidő: intézkedési tervben foglaltak szerint, illetve azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Nagy Krisztina jegyző 

Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

Ujváry Hajnalka intézményvezető 

Tóth Kata intézményvezető 

Csákvári Judit intézményvezető 

Boros Katalin ügyvezető 

Tóth Péter ügyvezető 

2. Pápai Városi Óvodák Szivárvány Tagóvodájának átszervezése  

 Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A napirend tárgyalásán jelen van Csákvári Judit intézményvezető. 

 

A rendelet-tervezetet a Humánerőforrás Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 

tartózkodás mellett elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, korábban is volt rá példa, hogy egy óvoda másik épületbe költözött, akkor az nem 

minősült átszervezésnek. A Pápai Városi Óvodák Szivárvány Tagóvodája a legkorszerűtlenebb 

tagintézmény. Az Önkormányzat számba vette ennek az épületnek a rekonstrukcióját, mely igen 

nagy költségekkel járna. Amikor az európai uniós források megnyílnak, akkor lehet ehhez a 

felújításhoz hozzákezdeni. A legoptimálisabb variáció szerint jövő nyáron, esetleg ősszel 

kezdődhet meg a munka. 

 

Süle Zsolt önkormányzati képviselő 

Elmondja, arra szeretett volna rákérdezni, hogy az energetikai és infrastrukturális fejlesztések 

mikor fognak megvalósulni. Meglepődött azon, hogy a fejlesztés legkorábban jövő nyáron 

kezdődhet el, ennek okaira kérdez rá. Véleménye szerint az európai uniós fejlesztési ciklus 2021-

2027 év közötti keretösszege kezd olyanná válni, mint Columbo felesége, mindig csak beszélnek 

róla, de nem tudnak hozzányúlni. Megkérdezi Polgármester urat, mikor válik elérhetővé ez a 

keretösszeg, hiszen egyre kevesebbet fog érni a pénzösszeg. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, ez a korszerűsítés egy 1 milliárd forintos beruházás, amely megvalósítására jelenleg 

nincs a költségvetésben keret. Hozzáteszi, amennyiben lenne ennyi tartalék a költségvetésben, 

nem lett volna szükség az előző napirend megtárgyalására. A támogatást az Európai Unió és 

Magyarország közötti tárgyalások eredményeképpen utalják, ennek a forrás leosztásnak az 

eredményeképpen fog támogatást kapni az Önkormányzat. A támogatás euróban érkezik, így 

véleménye szerint különösebb akadálya nem lesz annak, hogy a korábban forintban megszabott 

kereteket infláció követő módon hozzáigazítsák a folyósításkor aktuális euró árfolyamhoz.  
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Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

hozza: 

 

98/2022. (X.11.) határozat 

I. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 84. § (5) bekezdése 

alapján a Pápai Városi Óvodák átszervezéséről dönt, a Szivárvány 

Tagóvoda telephelyének címe 8500 Pápa, Veszprémi út 9. számra 

módosul. 

 

II. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai Városi 

Óvodák A01/181-6/2022. számú módosító okiratát, valamint 

A01/181-7/2022. számú módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okiratát - melyek az előterjesztés 1. és 2. számú 

mellékletét képezik - jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület döntése a törzskönyvi nyilvántartásba történő 

bejegyzés napján 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 

 

 

III. 

A Képviselőtestület utasítja a Pápai Városi Óvodák 

intézményvezetőjét, hogy az alapító okirat alapján a Szervezeti és 

Működési Szabályzat szükséges módosítását végezze el, és az 

egységes szerkezetű szabályzatot terjessze Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi és 

Összeférhetetlenségi Bizottsága elé jóváhagyásra. 
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Határidő: benyújtásra: 2022. október 15. 

jóváhagyásra: 2022. október 30. 

Felelős: Csákvári Judit intézményvezető 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága 

elnöke 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megköszöni képviselőtársai munkáját és elmondja, hogy a következő képviselőtestületi ülésre 

2022. október 20-án kerül sor. 

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 15.42 órakor bezárja. 

 

 

K. m. f. 

  

 

 Dr. Áldozó Tamás Dr. Nagy Krisztina 

 polgármester jegyző 


