
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: A01/1-199/2022. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2022. október 20-i nyilvános 

ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Unger Tamás alpolgármester 

 

Szabadkai Verita, dr. Vaitsuk Mária, dr. Guias János Zsolt, Bakos László, 

Venczel Csaba, Németh Zsolt, Zsegraics Gyula, Kovács József, Németh Csaba, 

Pintér Kálmán, Süle Zsolt képviselők, 13 fő. 

 

Dr. Nagy Krisztina jegyző, 

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 Grőber Attila önkormányzati képviselők távolmaradásukat 

bejelentették. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti a Városháza épületének nagytermében megjelenteket és az ülést az interneten 

keresztül követőket. A testület ülését 8.00 órakor megnyitja.  

 

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

 

Elmondja, hogy a 105. sorszámú előterjesztéshez nem érkezett meg az Állami Főépítész záró 

véleménye. 

 

Indítványozza a meghívóban jelzett napirendek megtárgyalását azzal, hogy a Képviselőtestület 

a 105. sorszámú előterjesztést a napirendek közé ne vegye fel. 

 

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: 
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99/2022. (X.20.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2022. október 

20-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2022. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város 

Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. 

(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2022. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a helyi adókról szóló 

29/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2022. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban 

biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak 

megállapításáról szóló 9/2020. (III.31.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2022. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a pénzbeli és 

természetben nyújtott szociális, valamint a gyermekek és a 

fiatal felnőttek rászorultságára tekintettel nyújtható 

ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 

4/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

5. Vegyes ügyek 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az előző képviselőtestületi ülés óta Pro Publico díjban részesítette Apostol Pált, 

a Tapolcafői Református Gyülekezet nyugdíjba vonult lelkipásztorát.  

 

Tájékoztatja továbbá a Képviselőtestületet arról, hogy a Miniszterelnökségen megtörtént az 

első egyezetetés a 3000 fő feletti lakosságszámú városi önkormányzatok költségvetésének az 

energiakrízissel való kitettsége vonatkozásában. Az egyeztetésen Balla György miniszteri 

biztos úron kívül a különböző minisztériumokat további hat fő képviselte. Véleménye szerint 

az egyeztetés mindenképpen érdeminek tekinthető, hiszen mind a két fő felkészült volt. A közös 

cél annak meghatározása, hogy a 2023. évi költségvetés végrehajtásához mekkora összegre van 

a városnak szüksége. Szalai Krisztina osztályvezető asszonnyal ezt az összeget 2 milliárd 

forintban határozták meg.  

 

A Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. integrációja kapcsán elmondja, a víziközmű vagyon állami 

tulajdonba kerülése nem feltétele annak, hogy a társaság állami támogatásban részesüljön 2023-

ban.  
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Elmondja továbbá, hogy dr. Schweighoffer Ernőné 2022. október 12. napján életének 86. 

esztendejében elhunyt. 2015. évben „Pápa Városért” Érdemérem kitüntetésben részesült. Az 

elhunytat az Önkormányzat saját halottjának tekinti. Megkéri a jelenlévőket, hogy 1 perces 

néma felállással emlékezzenek a Tanárnőre. 

 

Ismerteti, hogy az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a 101., a 102., a 103. és a 104. 

sorszámú előterjesztéseket egyhangúlag megtárgyalásra javasolja. 

 

 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

5. Vegyes ügyek 

c) Volánbusz Zrt. 2022. I. félévi közszolgálati beszámolója 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Szőrös Ádám üzemvezető, Berta Péter forgalmi 

telephelyvezető. 

 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi a meghívottakat, van-e szóbeli kiegészítésük. 

 

Szőrös Ádám üzemvezető 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Kovács József önkormányzati képviselő 

A Zöld Busz Program alakulásáról, valamint arról kérdez, hogy a társaság vezetői, a növekvő 

üzemanyagárakra is figyelemmel, mennyire látják optimistán a jövőbeli üzleti terveiket. 

 

Szőrös Ádám üzemvezető 

Elmondja, hogy a Zöld Busz Program folyamatban van, a pápai telephelyen felméréseket 

végeztek a töltőállomás kialakítására és az üzemeltetés fenntartására vonatkozóan. A jelenlegi 

gazdasági helyzetben kevés esély van arra, hogy optimistán lehessen látni a jövőt, elég csak az 

üzemanyagárakra gondolni, hiszen a Volánbusz Zrt. is piaci alapon kapja az üzemanyagot. 

Hozzáteszi, a karbantartáshoz szükséges eszközök ára is folyamatosan emelkedik, a társaság 

minden kiadása nő. Át kell gondolni, hogyan lehet ezt optimalizálni. Kíváncsian várják, mi fog 

szerepelni a jövő évi közszolgáltatási szerződésre vonatkozó pályázati kiírásban. Megpróbálnak 

legjobb tudásuk szerint ennek megfelelni.  

 

Süle Zsolt önkormányzati képviselő 

Elmondja, a rendelkezésre álló adatok alapján a szállított utasok számának emelkedése 

figyelhető meg. Ennek megfelelően a jegybevételek is nőttek. Álláspontja szerint a helyi 

közösségi közlekedést fenn kell tartani, törekedni kell a jelenlegi színvonal megtartására, hiszen 

a rezsiárak és az üzemanyag árak drasztikus emelkedése miatt erre a közösségi közlekedési 

formára egyre nagyobb szükség lesz. Az Önkormányzatnak az a kötelessége, hogy amennyiben 

a lehetőségei engedik, ezt a közösségi közlekedési formát fenntartsa. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a Képviselőtestület az üzemeltetési támogatásról is dönteni fog a költségvetési 

rendelet módosítása során, hiszen a beszámoló elfogadását követő 30 napon belül az 

ellentételezési összeget át kell utalni a társaság számára, mely 100 millió forint, és ez vélhetően 
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a második félévben sem lesz másképp. Álláspontja szerint a következő időszakban a külső 

hatások intenzívebben fognak érződni. Hozzáteszi, hogy a tavalyi 150 millió forintos 

támogatáshoz képest azt várja, hogy ebben az évben kb. 200 millió forint támogatásra lesz 

szükség. Az utazás költsége akkor térülne meg a jegyárakból, ha azok ára négy-ötszöröse lenne 

a jelenleginek. Véleménye szerint ekkora összeget senki nem fizetne ki. Megjegyzi, a közösségi 

közlekedés a világon mindenhol támogatott közlekedési forma, így nyilvánvalóan Pápán is az 

marad. Hozzáteszi, az optimális, hatékony rendszer kialakításának a lehetőségét mindig keresni 

kell. Elmondja, hogy a Közlekedéstudományi Intézet bevonásával ezt tették az elmúlt 

időszakban is. A tapasztalatok birtokában fog elkészülni az az ajánlattételi felhívás, amire 

Üzemvezető úr is utalt. Mindenképpen jó volna, ha a 12.7 százalékos utasszám emelkedés 

tovább nőne. Tart tőle azonban, hogy az utasszám emelkedést az is okozza, hogy az 

összehasonlítás alapját a pandémia sújtotta év képezi, hiszen ebben az időszakban alacsonyabb 

volt a kihasználtság, a diákok is otthon voltak.  

 

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

 

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

el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

határozatot hozza: 

 

 

100/2022. (X.20.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a menetrend 

szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállításra a 

VOLÁNBUSZ Zrt. 2022. I. félévre vonatkozó beszámolóját és az 

abban feltüntetett ellentételezési igény összegét - 100.744.983 Ft 

- elfogadja. Pápa Város Önkormányzata a 2022. évi 

költségvetésében biztosítja a fenti összeget és a Szolgáltató 

részére 30 napon belül átutalja. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy az elfogadott 

ellentételezési összeg folyósításáról határidőben gondoskodjon. 

 

Határidő: 2022. november 19. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

d) Tájékoztató a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. energetikai helyzetéről 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Nagy Zsolt vezérigazgató. 

 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi Nagy Zsolt vezérigazgatót, van-e szóbeli kiegészítése. 
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Nagy Zsolt vezérigazgató 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Kovács József önkormányzati képviselő 

Örömét fejezi ki, hogy Győrrel ellentétben Pápán nem zárt be az uszoda. Személyes 

tapasztalatai alapján elmondja, hogy a Várkertfürdő nyitva maradása által a gyermekek 

úszásoktatása is tovább folytatódhat. Hozzáteszi, hogy a győri uszoda bezárásának 

következtében nagyon sok győri vendége van a Várkertfürdőnek. Kívánja, hogy a fürdő minél 

tovább tudjon ilyen körülmények között üzemelni. Hozzáteszi, korábban szkeptikus volt az ott 

megnyíló minihotel kapcsán, örömmel látja azonban, hogy szinte folyamatosan mind a 14 szoba 

üzemel. Véleménye szerint ez is alátámasztja, hogy a pápai fürdőt jelenleg még nem szabad 

bezárni. A jó időnek köszönhetően a Kempingben is elég sok vendég van. Elmondja, hogy előző 

héten lehetősége volt egy rövid beszélgetésre Fehér Lászlóval, Celldömölk polgármesterével, 

aki megcáfolta a celldömölki fürdő bezárásával kapcsolatos híreket. Elmondása szerint 

korlátozásokkal ugyan, de nyitva van a fürdő, hiszen az amellett található szállodának sok 

német vendége van. Bízik abban, hogy a január-februári árak nem fognak úgy alakulni, hogy 

ebben valami változás legyen. 

 

Süle Zsolt önkormányzati képviselő 

Elmondja, hogy a tájékoztatóban Vezérigazgató úr a jövő évben egy 400 kw-os napelem 

rendszerrel számol, és vázolja, hogy ezzel milyen megtakarításokat lehetne elérni. Fentiekkel 

kapcsolatban megkérdezi, hogy reális-e már jövő évben ezzel a rendszerrel számolni, van-e rá 

forrás, illetve lehet-e tudni, mikor kezdődik ennek a kiépítése. 

 

Nagy Zsolt vezérigazgató 

Elmondja, hogy a napelem telepítésével nem most kezdtek el foglalkozni, hiszen már korábban 

lehetett látni, hogy annak telepítése mit jelenthet a Várkertfürdő életében. A társaság már 

augusztus elején benyújtotta csatlakozási kérelmét az EON-hoz. Néhány hete megbízási 

szerződést kötöttek a tervezésre, a tervező cég visszajelzése szerint, amennyiben a forrás 

rendelkezésre áll, a napelem rendszer január-februárban telepíthető. Ez lenne a cél annak 

érdekében, hogy a rendszer márciustól érdemben tudjon energiát termelni. A beruházáshoz 

természetesen a forrást meg kell találni, hiszen tény, hogy a társaságnak erre jelenleg nincs 

forrása. Felvetődött a hitelfelvétel lehetősége is, amit alapvetően nem tart jó megoldásnak, mert 

nagy valószínűséggel önkormányzati kezességvállalásra lenne szükség, ehhez pedig Kormány 

engedélyeztetés kell, ami az átfutási idő miatt a februári telepítést megakadályozná. A jelenlegi 

helyzetről szóló tájékoztatót be fogja nyújtani a másik tulajdonosnak is. Álláspontja szerint a 

tulajdonosokkal kell most arról tárgyalni, hogy a napelem rendszer kiépítése hogyan valósulhat 

meg. Ha ez sem járható út, akkor még a TOP Plusz pályázati források nyújthatnak segítséget, 

de ez a februári megvalósítást biztos nem teszi lehetővé. Álláspontja szerint olyan céget kell 

találni, aki megelőlegezi a telepítés költségeit, és a szolgáltatói díjak megfizetésekor 

megvalósulhat a törlesztés is. Megpróbálja a sorrendet végig járva a legjobb és leggyorsabb 

megoldást megtalálni a társaság számára. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a miniszterelnökségi egyeztetésen jelezték, hogy a rezsiárak tartós csökkentésének 

az egyik módja bizonyos beruházások gyors megvalósítása lenne. Ehhez kapcsolódóan két 

területet jelöltek meg, ahol nagymértékű energiamegtakarítás volna lehetséges, az egyik a 

közvilágítási rendszer, a másik a Várkertfürdő napelemes rendszerrel történő felszerelése. 

Ezekhez körülbelül egy milliárd forintra lenne szükség. A problémát az okozza, hogy a 

következő évre működési hiányt feltételeznek, hiszen pont ezért kell az Önkormányzatnak 

támogatást kérnie. Fenti okból az Önkormányzat nem hitelképes, nincs az a pénzintézet, amely 
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hitelt adhatna számára. Amennyiben létezne egy olyan konstrukció, ahol állami 

kezességvállalás mellett jutna hitelhez az Önkormányzat ezen beruházások megvalósításához, 

akkor a megtakarításokból ez a hitel szinte közgazdaságilag értelmezhetetlen tempóban térülne 

meg. Ha azt feltételezi, hogy a város közvilágítási költségei az egy milliárd forintot is elérhetik 

a jelenlegi piaci árak alapján, akkor a 700 millió forintos beruházással, amelynek a tervezése 

szintén folyik, negyven százalékos megtakarítás érhető el ebből az összegből, azaz évente 400 

millió forint. Ezáltal gyakorlatilag két év alatt megtérül a beruházás. Megjegyzi, problémát 

jelent, hogy ezek a beruházási lehetőségek mindig forrás szűke esetén jelennek meg. A 

Várkertfürdő talpon maradását 2022-ben két beruházás is segítette, az egyik a minihotel 

kialakítása, a másik pedig az étterem saját fenntartásban történő üzemeltetése. A jövőre nézve 

a napelemes beruházáson túl további beruházások stabilizálják a Várkertfürdő helyzetét. 

Véleménye szerint ezzel a hatékonysággal és működési formával a fürdő 2003-tól kezdve 

folyamatosan nyereséget termelt volna. Reméli, hogy a Várkertfürdő azok között a 

létesítmények között lesz, amely talpon tud maradni, bár lehet, hogy ehhez tulajdonosi 

beavatkozás is kell majd. Az országban az látható, hogy sok helyen korlátozták már ezeknek a 

létesítményeknek a működését. Bízik abban, hogy a Várkertfürdő esetében egy esetleges 

leállást követően is van élet.  

 

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

 

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

el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a tájékoztatóban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadja a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. 

energetikai helyzetéről szóló tájékoztatót. 

 

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

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 

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

 Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

ügyvezető. 

 

A rendelet-tervezetet a Humánerőforrás Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 

tartózkodás mellett, a Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 

tartózkodás mellett elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a következő négy napirend tárgyalásánál azokat az intézkedéseket fogadhatja 

el a Képviselőtestület különböző rendelet módosításokba illesztve, amelyekről, mint 

megtakarítási csomagról egyszer már szavaztak. A költségvetési rendelet módosításával 

kapcsolatban elmondja, olyan változásokat tartalmaz, amelyek évről évre bekövetkeznek, ilyen 

a folyószámla hitelkeret 300 millió forintról 70 millió forintra történő csökkentése, a szociális 

ágazati pótlék beemelése, de vannak belső átcsoportosítások is, mivel az ingatlanberuházásokra 

félretett összeg egy részét más, előre nem látott kiadások fedezésére kell fordítani. 

 

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. 
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A Képviselőtestület 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 4 tartózkodás mellett megalkotja 

az alábbi rendeletet: 

 

25/2022. (X.20.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.10.) 

önkormányzati rendeletét módosító, fenti számú önkormányzati 

rendeletét, az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően 

megalkotja. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyző 

 

 

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

rendelet-tervezete a helyi adókról szóló 29/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A rendelet-tervezetet a Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás 

nélkül elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a helyi adókról szóló rendelet módosítása két adónemet érint, az építményadót 

és a telekadót. Az építményadó személyi hatálya a vállalkozásokra terjed ki leginkább, de 

mindkét esetben magánszemély befizetőket is érint a változás. 

 

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

 

Süle Zsolt önkormányzati képviselő 

Felolvassa Parragh Lászlónak, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökének, Orbán Viktor 

miniszterelnök úr egyik tanácsadójának szavait, melyek szerint a rendszerváltás óta nem látott 

sokkhatás érkezik, vállalkozások tömege fog csődbe menni, és a vállalati csődök nyomán meg 

fog emelkedni a munkanélküliségi ráta. Véleménye szerint ez egy komplex helyzet, 

vállalkozások tömegei vannak a megszűnés határán, a 2020-2021-es covid intézkedésekkel 

terhelt időszak után most már a teljes iparűzési adót is be kell fizetniük, illetve az infláció 

emelkedése is hatalmas. Erre jön még a sokak számára már önmagában is kivédhetetlen 

rezsiválság. Véleménye szerint ebben a helyzetben az 50 %-os építményadó emelés nincs 

rendjén. Természetesen tisztában van azzal, hogy az Önkormányzat is nagyon nehéz helyzetben 

van. Egy méltányos mértékű adóemelés elfogadható lenne, azért is, mert ahogy Polgármester 

úr is említette, az önkormányzatok nagy eséllyel számíthatnak a Kormány közreműködésére, 

segítségére a rezsiválság megoldásában. Míg ugyanerre a segítségre a kisvállalkozások 

egyáltalán nem számíthatnak. Véleménye szerint ebben a helyzetben az Önkormányzatnak egy 

kompromisszumos megoldást kellene alkalmazni, 15-20 %-os emelés még elviselhető, illetve 

méltányolható lenne az építményadó területén. A telekadó a magánszemélyek esetében 

minimum a duplájára emelkedik, ezt sem tudja támogatni. Módosító indítványokat szeretne 

tenni. 

 

Javasolja, hogy az építményadó mértéke 1800,- Ft helyett 1400,- Ft legyen.  
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Javasolja továbbá, hogy a telekadó mértéke magánszemélyek esetében a II. övezetben 60 Ft/m2 

helyett 40 Ft/m2 /év legyen. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az építményadót legutóbb 2016-ban módosította a Képviselőtestület. Az 

infláció mértékét figyelembe véve tulajdonképpen a 2016. évi építményadó jelenértékének 

megfelelően javasolja a rendeletet módosítani. Ez reálértéken 2016-hoz képest semmilyen 

változást nem jelent. A vállalkozások árbevétele 2016-hoz képest jelentős mértékben nőtt, 

melyet visszaigazol a folyamatosan emelkedő iparűzési adó bevétel. A telekadó emelése 

kapcsán azt a példát említi, ha valakinek van egy 600 m2-es telke és 60 Ft/ m2-es telekadót fizet, 

mert nem akarja beépíteni, akkor ez 36 ezer forintjába kerül egy évben. Manapság Pápán egy 

600 m2-es építési telek 6-8 millió forintba kerül. Az évi 36 ezer forint a 6-8 millió forinthoz 

képest nem számottevő, figyelembe véve a más településeken lévő telekadó mértéket. Az 

Önkormányzat egy 130-140 millió forintos bevételre számít, ennek a legnagyobb fizetői nem a 

magánszemélyek, hanem az ipari parkban telekkel rendelkező társaságok. Összehasonlításként 

elmondja, hogy ez az összeg a hasonló méretű Ajkán körülbelül 900 millió forint, egészen más 

kulcsokkal adóztatják ott a magánszemélyeket és a vállalkozásokat is. A vitát érdemes 

lefolytatni, hiszen vannak pro és kontra érvek. Egy érdekképviselet vezetői mindig a 

veszélyekre hívják fel a figyelmet, olyat még nem látott, hogy az érdekképviselet vezetője 

amellett szólalt volna fel, hogy a vállalkozások nagyobb arányban képesek hozzájárulni a 

közteherviseléshez.  

 

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 Süle Zsolt önkormányzati képviselő első módosító indítványával 

kapcsolatban, miszerint: 

 

„A Rendelet 4. § (1) bekezdésében az adó mértéke 1800 Ft/m2/év helyett 1400 Ft/m2/ év 

legyen.” 

 

A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 7 ellenszavazattal, 2 

tartózkodás mellett a módosító indítványt nem fogadta el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását Süle Zsolt önkormányzati képviselő második módosító 

indítványával kapcsolatban, miszerint: 

  

„A Rendelet 7. § (2) bekezdésének b) pontjában az adó mértéke magánszemély tulajdonában 

lévő telek esetében a (3) bekezdés b) és d) pontjában foglaltak kivételével 60 Ft/m2/év helyett 

40 Ft/m2/év legyen.” 

 

A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 7 ellenszavazattal, 2 

tartózkodás mellett a módosító indítványt nem fogadta el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban. 

 

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

az alábbi rendeletet: 
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26/2022. (X.20.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi 

adókról szóló 29/2021. (XI.25.) önkormányzati rendeletét 

módosító, fenti számú önkormányzati rendeletét, az 

előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyző 

 

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

rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak 

megállapításáról szóló 9/2020. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról  

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A napirend tárgyalásán jelen vannak Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető és Orbán 

András gazdasági vezető. 

 

A rendelet-tervezetet a Humánerőforrás Bizottság 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 

tartózkodás mellett, a Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás 

nélkül elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés. 

 

Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Benecz Rita szociális és közigazgatási osztályvezető 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztés szerint a belépési díjak differenciáltan nőnek, hiszen differenciált 

szolgáltatásokat nyújtanak. A bentlakásos férőhelyek egy részét fenn kell tartani belépési díj 

nélküli férőhelyként. A belépési díj mindig egy emelt szolgáltatáshoz kapcsolódik. 

Amennyiben a bentlakás három éven belül megszűnik, az időarányos része ennek a pénznek 

természetesen visszajár.  

 

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 9 igen szavazattal, 4 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül megalkotja 

az alábbi rendeletet: 
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27/2022. (X.20.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa 

városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési 

díjak megállapításáról szóló 9/2020. (III.31.) önkormányzati 

rendeletét módosító, fenti számú önkormányzati rendeletét, az 

előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja.  

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyző 

 

 

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

rendelet-tervezete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint a 

gyermekek és a fiatal felnőttek rászorultságára tekintettel nyújtható ellátásokról 

és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 4/2020. (II.14.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A rendelet-tervezetet a Humánerőforrás Bizottság és a Gazdasági Bizottság egyhangúlag 

elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a rendelet-tervezet 5. §-a a polgármesternek arra ad felhatalmazást, hogy 

legfeljebb százezer forint támogatást állapítson meg olyan helyzetekben, amelyeket a rendelet 

külön nem szabályoz. Amennyiben ennek a gyakorlata kialakul, pontosan lehet majd 

szabályozni, milyen esetekben adható ez a támogatás. 

 

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

 

Venczel Csaba önkormányzati képviselő 

Elmondja, ez a rendelet-tervezet arra nyújt lehetőséget, hogy azon háztartások számára, akik az 

energiahordozó árak miatt önhibájukon kívül kerültek nehéz helyzetbe, az Önkormányzat 

lehetőségeihez mérten támogatást nyújtson. Egyfelől ezt szolgálja a jövedelem értékhatárok, 

valamint az adható támogatás összegének növelése, valamint az önhibájukon kívül nehéz 

helyzetbe került családok legfeljebb 100 ezer forinttal történő támogatása. Véleménye szerint 

indokolt a rendelet-tervezet elfogadása.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

hozzászólás. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban. 

 

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

alábbi rendeletet: 



11 

 

 

 

28/2022. (X.20.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a pénzbeli és 

természetben nyújtott szociális, valamint a gyermekek és a fiatal 

felnőttek rászorultságára tekintettel nyújtható ellátásokról és az 

ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 4/2020. (II.14.) 

önkormányzati rendeletét módosító, fenti számú önkormányzati 

rendeletét, az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően 

megalkotja.  

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyző 

 

 

Vegyes ügyek 

a) Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak 

végrehajtásáról 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 

101/2022. (X.20.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 157/2021. 

(XII.16.) határozat, a 7/2022. (I.27.) határozat, a 40/2022. (V.26.) 

határozat, a 75; 81; 82; 83; 84 és 85/2022. (IX.1.) határozatok, a 

89; 91; 92; 93; 94; 95/2022. (IX.20.) határozatok végrehajtására 

adott jelentést elfogadja. 

 

 

b) Pápai Sarokkő Baptista Gyülekezet szándéknyilatkozata a szociális 

szolgáltatásokkal kapcsolatban 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy ezen szándéknyilatkozat elfogadásával elkezdődik egy folyamat, mely során 

különböző döntéseket kell majd a Képviselőtestületnek meghoznia. Ez a döntés arra ad 

felhatalmazást a polgármesternek, hogy a szándéknyilatkozatban foglalt szolgáltatások 

működtetésének, fenntartásának átadásáról tárgyalásokat folytasson le. 

 

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

Álláspontja szerint, ismerve a körülményeket, a feladatok átadása a Gyülekezet számára 

mindenképp elfogadható, főleg akkor, ha teljesülnek a megfogalmazott kívánalmak. A 

Gazdasági Bizottság ülésén elhangzottakra tekintettel úgy gondolja, hogy ezek a kívánalmak 

teljesülni fognak. Az első fontos feltétel, hogy egy ilyen esetben az Önkormányzatra ne háruljon 

plusz teher. Fontos továbbá, hogy a szolgáltatás színvonala ne sérüljön, valamint a szolgáltatást 

igénybe vevők száma ne csökkenjen. Úgy tudja a szolgáltatás színvonalának megtartása 

jogszabályi kötelezettség. Fontosnak tartja továbbá, hogy Pápa Város Önkormányzatának 

Egyesített Szociális Intézménye dolgozóit vegye át a Gyülekezet, vagy biztosítsanak számukra 

máshol munkát, bár véleménye szerint minden munkatársat át fog venni a Gyülekezet. 

Amennyiben fenti kritériumok teljesülnek, akkor álláspontja szerint mindenki jól jár.  

 

Venczel Csaba önkormányzati képviselő 

Elmondja, hogy az elmúlt évtizedben Pápán és a megyében is több intézmény került egyházi 

fenntartásba. A tapasztalatok szerint az átadott intézmények működtetése biztonságos, magas 

színvonalú. Bízik abban, hogy jelen esetben is így lesz. Kifejti, hogy intézmény átvétele 

történhet gyülekezeti közösség, egyházközség, egyházmegye, egyházkerület, vagy országos 

egyház részéről. Abban az esetben, amikor egy kis gyülekezet vesz át egy ilyen nagy feladatot, 

nyilván előzetesen megvizsgálta azt, milyen támogatást kaphat az országos egyházi forrásból. 

Nem arról van szó, hogy a helyi kis gyülekezetnek kell vállalnia annak a költségterheit, ami 

számára aránytalan lenne, hanem rendkívül magas egyházi normatív támogatás biztosított ezen 

intézmények fenntartásához. Természetesen a Gyülekezetnek is vannak saját forrásai. 

Fontosnak tartja az ottlakók biztonságérzetét, valamint, hogy megkapják a szükséges ellátást. 

Álláspontja szerint egy egyházi fenntartású intézményben ennek megvan a lehetősége, nem 

csak az anyagi forrásra gondol itt, hanem arra az erkölcsi normára, amit minden egyház 

esetében a lelki gondozás tekintetében lehet érteni. Nyilvánvalónak tartja, hogy a jelenlegi 

dolgozók átvételéről a Gyülekezet fog dönteni. Véleménye szerint a Gyülekezet figyelembe 

fogja venni, hogy az ott dolgozók rendkívül magas színvonalon végezték eddig is a 

tevékenységüket. A Gyülekezet tisztában van azzal is, hogy jó munkaerőt a jelenlegi 

munkaerőpiacon nehéz találni, illetve, amennyiben a szolgáltatást fenntartani, bővíteni akarja, 

szükség lesz a hozzáértő munkaerőre. Természetesen a dolgozók is nyilatkozhatnak a 

tekintetben, hogy az új helyzetben vállalják-e a további szolgálatot. A gyülekezet 

szándéknyilatkozatát komolynak tartja, támogatja, hogy a Képviselőtestület hatalmazza fel 

Polgármester urat a további tárgyalások lefolytatására. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A szolgáltatást igénybe vevők számának a változásával kapcsolatban elmondja, hogy 

véleménye szerint jó hír, ha csökken azoknak az élethelyzeteknek a száma, amelyek ezt 

szükségessé teszik. Örülne annak, ha a hajléktalan szállók kapacitását azért kellene csökkenteni, 

mert nincs igény a kihasználásukra. Véleménye szerint a magyar társadalom öregedésével 

szembe kell nézni, egyre tovább élnek az emberek, és ha az egészségben eltöltött évek nem 

nőnek arányosan a kitolódó életkorral, akkor az egészségben eltöltött évek után szükség van 

gondozásra, támogatásra. Ezt vagy a család, vagy valamely intézményi ellátási forma tudja 

megadni. Ezeket az igényeket manapság jellemzően piaci szereplők szolgálják ki, de az 

önkormányzatoknak is jelentős szerepük volt az idősotthoni ellátásban, azonban ma már az 

önkormányzati szolgáltatók vannak kisebbségben. Korábban ez a megyei közgyűlések számára 

kötelező feladat volt. Ezek az intézmények később állami tulajdonba kerültek át, az államtól 

pedig az egyházakhoz. Ezt a pályát írták le a pápakovácsi, illetve a külsővati otthonok is, ezek 

egyházi fenntartó kezében működnek már. Azokon a településeken maradt az önkormányzat a 

fenntartó, ahol önkéntes feladatként vállalta ezt az önkormányzat. Ezek a kapacitások 

lényegesen elmaradnak a már egyházi kézben lévő kapacitásoktól. Amikor egy ilyen változás 

bekövetkezik, ahhoz a trendhez igazodik a rendszer, ami most már lassan tíz éve tipikusnak 

mondható. Az Önkormányzat az elmúlt tíz évben több alkalommal kötött feladatellátási 
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megállapodásokat egyházi szolgáltatókkal, a Baptista Egyházzal a Családok Átmeneti Otthona 

áthelyezésére kötött megállapodás 18 évre nyúlik vissza, melyet azóta is a Baptista Gyülekezet 

működtet. A közelmúltban a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió hozott új szolgáltatásokat a 

városba, átvéve az egykori textiles bölcsőde épületét. Hozzáteszi, a nevelés területén megjelent 

a református és az evangélikus közösség is, mint óvoda fenntartó. A Katolikus Óvoda a 

rendszerváltáskori ingatlan- és feladat visszavétel eredménye. Hiszi, hogy ez a fajta 

sokszínűség, például az óvodai ellátásban, kifejezetten előnyös. Véleménye szerint 

mindenképpen érdemes ezt a feladatátadást végigtárgyalni. Ebben a helyzetben a finanszírozó 

Magyar Állam szerepe is nagyon fontos, hiszen az egyházi ellátónak magasabb normatív 

támogatás jár. Hozzáteszi, hogy a Máltai Szeretetszolgálat is lát el önkormányzati feladatot. 

 

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

 

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

el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

határozatot hozza: 

102/2022. (X.20.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete szándékát 

fejezi ki arról, hogy a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 120. §-a alapján ellátási 

szerződést kíván kötni a Pápai Sarokkő Baptista Gyülekezet 

(székhelye: Pápa, Barát u. 19. nyilvántartási száma MBE EJSZ-

2003/004) egyházi jogi személlyel az önkormányzat 

fenntartásában működő Pápa Város Önkormányzata Egyesített 

Szociális Intézménye (8500 Pápa, Barát u. 9.), mint szolgáltató 

által nyújtott alábbi szociális szolgáltatásokra vonatkozóan: 
 Engedélyes neve, címe Ágazati azonosító Bejegyzett szolgáltatás 

1. Pápa Város Önkormányzata Egyesített 

Szociális Intézménye  

8500 Pápa, Barát u. 3. 

S0059574S0001187 idősek otthona  

férőhelyszám: 49 fő 

2. Pápa Város Önkormányzata Egyesített 

Szociális Intézménye  

8500 Pápa, Teveli út 3. 

S0059574S0063136 idősek otthona 

férőhelyszám: 31 fő  

3. Pápa Város Önkormányzata Egyesített 

Szociális Intézménye  

8500 Pápa, Vörösmarty u.12. 

 

S0059574S0063085 idősek otthona 

férőhelyszám: 42 fő 

4. Pápa Város Önkormányzata Egyesített 

Szociális Intézménye  

8500 Pápa, Barát u. 4-6. 

S0059574S0001238 - idősek otthona 

férőhelyszám: 15 fő 

- időskorúak gondozóháza 

férőhelyszám: 20 fő 

- nappali ellátás időskorúak, 

valamint demens személyek 

részére 

   férőhelyszám: 40 fő 
- étkeztetés 

5. Pápa Város Önkormányzata Egyesített 

Szociális Intézménye  

8500 Pápa, Arany J. u. 4. 

S0059574S0063112 - átmeneti elhelyezést nyújtó 

intézményi ellátás-hajléktalan 

személyek átmeneti szállása 

férőhelyszám: 28 fő 
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6. Gondozási Központ 

8500 Pápa, Barát u. 11. 

S0530350 - házi segítségnyújtás 

- szociális étkeztetés-szociális 

konyha 

Ellátottak számára nyitva álló 

helyiség: Pápa, Barát u.7. 

7. Pápa Város Önkormányzata Egyesített 

Szociális Intézménye  

8500 Pápa, Anna tér 15. 

S0209316 - nappali ellátás-fogyatékos 

személyek nappali ellátása  

férőhelyszám: 20 fő 

- fejlesztő foglalkoztatás 

foglalkoztatási helyek címe: 

Pápa, Anna tér 15. 

Pápa, Vörösmarty u.12. 

Pápa, Teveli út 3. 

Pápa, Barát u. 3. 

Pápa, Barát u. 4-6. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 

átadás-átvétellel kapcsolatosan a szükséges egyeztetéseket 

folytassa le és a további döntési javaslatokat terjessze a 

Képviselőtestület elé. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Meghívja a Képviselőtestület tagjait 11 órára a Széchenyi emléktábla leleplezésére az 

ipartestületi székházhoz. Megköszöni képviselőtársai munkáját és elmondja, hogy amennyiben 

az energiaválság vagy más ok nem indokolja, novemberben nem lesz képviselőtestületi ülés. A 

következő képviselőtestületi ülés várhatóan decemberben lesz. 

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 8.54 órakor bezárja. 

 

 

K. m. f. 

  

 

 Dr. Áldozó Tamás Dr. Nagy Krisztina 

 polgármester jegyző 


