
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: A01/1-216/2022. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2022. november 30-i 

nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Unger Tamás alpolgármester 

 

Szabadkai Verita, dr. Töreki-Vörös Ibolya, Grőber Attila, dr. Guias János Zsolt, 

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

Németh Csaba, Pintér Kálmán, Süle Zsolt képviselők, 14 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. Vaitsuk Mária önkormányzati képviselő távolmaradását bejelentette. 

 

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, 14 fő képviselő jelen van.  

 

Megkérdezi, hogy van-e más napirendi javaslat. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban javaslat nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a fenti napirendről. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozza: 

 

 

103/2022. (XI.30.) határozat 

1. Személyi ügy 

TAPOLCAFŐ SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ kitüntetés 

adományozására vonatkozó javaslat elbírálása 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 
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2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2022. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a köztisztviselőket 

megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 21/2012. 

(X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

3. I. Pápa Város Településszerkezeti tervének módosítása 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Mezei László városi főépítész 

 

II. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

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

Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2019. (IX.26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Mezei László városi főépítész 

 

III. Településrendezési eszközök korábban elindult 

módosításával kapcsolatos döntés 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Mezei László városi főépítész 

 

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2022. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa város 

egészségügyi alapellátási körzeteiről szóló 22/2012. (X.25.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

5. Beszámoló Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi 

Alapellátási Intézete tevékenységéről 

Előadó: Ujváry Hajnalka intézményvezető 

 

6. Beszámoló Pápa Város Önkormányzatának Egyesített 

Szociális Intézménye tevékenységéről 

Előadó: Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

 

7. Beszámoló a Pápai Városi Óvodák tevékenységéről 

Előadó: Csákvári Judit intézményvezető 

 

8. Beszámoló Pápa Város Infrastruktúrájának Fejlesztéséért 

Közalapítvány tevékenységéről 

Előadó: Dr. Lukács Endre kuratóriumi elnök 

 

9. Vegyes ügyek 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a 111., a 112/II., és a 113. 

sorszámú előterjesztéseket egyhangúlag megtárgyalásra javasolja. 
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Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

 

3. I. Pápa Város Településszerkezeti tervének módosítása 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Mezei László városi főépítész 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Mezei László városi főépítész. 

 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi a Mezei László városi főépítészt, van-e szóbeli kiegészítése. 

 

Mezei László városi főépítész 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy elolvasta a megkapott véleményeket, az Örökségvédelmi Hivatal 

állásfoglalásában az szerepel, hogy a közhiteles nyilvántartásban szereplő adatokat 

Bakonykoppány községre vonatkozóan küldik meg, ez nyilvánvalóan elírás. 

 

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 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 

 

104/2022. (XI.30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény 9/B. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 121/2019. 

(IX.26.) határozattal elfogadott Településszerkezeti terve 1. 

mellékletét képező leíró munkarészének módosítását az 

5. melléklet szerint elfogadja. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 121/2019. 

(IX.26.) határozattal elfogadott Településszerkezeti terve 2. 

mellékletét képező rajzi munkarészének módosítását a 6. 

melléklet szerint elfogadja. 
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A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt és a városi főépítészt a 

határozat végrehajtásával kapcsolatban szükséges intézkedések 

megtételére. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyző 

Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető 

Mezei László városi főépítész 

 

 

II. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2022. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Helyi Építési Szabályzatáról szóló 

14/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Mezei László városi főépítész 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Mezei László városi főépítész. 

 

A rendelet-tervezetet a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi Mezei László városi főépítészt, van-e szóbeli kiegészítése. 

 

Mezei László városi főépítész 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Megállapítja, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 

 

29/2022. (XI.30.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Helyi 

Építési Szabályzatáról szóló 14/2019. (IX.26.) önkormányzati 

rendeletet 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 
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III. Településrendezési eszközök korábban elindult módosításával kapcsolatos 

döntés 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Mezei László városi főépítész 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Mezei László városi főépítész. 

 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi a Mezei László városi főépítészt, van-e szóbeli kiegészítése. 

 

Mezei László városi főépítész 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztés I. határozati javaslattal kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 

 

105/2022. (XI.30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának 

rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: TTR.) 59. § (2) bekezdés figyelembevételével 

megerősíti a hatályos településrendezési eszközök módosítására 

vonatkozó 99/2021. (VI. 30.), a 109/2021. (IX. 2.) és a 129/2021. 

(X. 14.) határozatokban megfogalmazott településrendezési 

döntéseket az alábbiak szerint egészíti ki: 

 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

támogatja Pápa településrendezési eszközeinek, ezen belül a 

Településszerkezeti Tervnek és a Helyi Építési 

Szabályzatnak az előterjesztés 1. mellékletében szereplő 

pontokban történő módosítását. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés e) pontjában foglalt 

kötelezettségnek eleget téve dönt arról és igazolja, hogy az 

előterjesztés 1. mellékletében, azon belül különösen a 7. és 

25. pontjaiban felsorolt módosításokkal, az új beépítésre 

szánt területet csak olyan használati célra növelte, amilyen 
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célra a település már beépítésre kijelölt területén belül nincs 

megfelelő terület. Az új beépítésre szánt területek kijelölése 

beépítésre szánt területek közterületi rendezés miatt 

szükséges területcseréje, illetve szabályozása miatt indokolt. 

 

3. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja 

a TTR. 7. § (7) bekezdés szerinti, az előterjesztés 2. 

mellékletét képező főépítészi feljegyzést. 

 

4. A Képviselőtestület utasítja a városi főépítészt, hogy a 

Képviselőtestület döntését az állami főépítész részére küldje 

meg. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető 

Mezei László városi főépítész 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztés II. határozati javaslattal kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 

 

106/2022. (XI.30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának 

rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: TTR.) 59. § (2) bekezdés figyelembevételével 

megerősíti a hatályos településrendezési eszközök módosítására 

vonatkozó 72/2022. (IX.1.) határozatban megfogalmazott 

településrendezési döntést az alábbiak szerint egészíti ki: 

 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja 

Pápa településrendezési eszközeinek, ezen belül a 

Településszerkezeti Tervnek és a Helyi Építési Szabályzatnak 

16 pontban történő módosítását az előterjesztés 3. 

mellékletében foglaltak szerint. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény (a továbbiakban: Étv.) 7. § (3) bekezdés e) pontjában 

foglalt kötelezettségnek eleget téve dönt arról és igazolja, hogy 

az előterjesztés 3. mellékletében, azon belül különösen a 7. és 

a 13. pontjaiban felsorolt módosításokkal, az új beépítésre 

szánt területet csak olyan használati célra növelte, amilyen 

célra a település már beépítésre kijelölt területén belül nincs 

megfelelő terület. Az új beépítésre szánt területek kijelölése a 
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szomszédos övezetekben meglévő szolgáltatások 

tevékenységi körének bővítése miatt indokolt, azok a város 

egyéb területein a kapcsolódási igények miatt nem 

valósíthatók meg. 

 

3. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja a 

TTR. 7. § (7) bekezdés szerinti, az előterjesztés 4. 

mellékletében szereplő főépítészi feljegyzést a megalapozó 

vizsgálat és az alátámasztó javaslat tartalmára vonatkozóan. 

 

4. A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt és a városi főépítészt a 

határozat végrehajtásával kapcsolatban szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Dr. Nagy Krisztina jegyző 

 Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető 

 Mezei László városi főépítész 

 

9. Vegyes ügyek 

c) Helyi tömegközlekedéssel kapcsolatos döntés 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Ferencz Zsolt irodavezető helyettes, és Keresztényi Tamás 

közlekedési szakértő. 

 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás 

mellett elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi a meghívottakat, van-e szóbeli kiegészítésük. 

 

Ferencz Zsolt irodavezető helyettes 

Nincs szóbeli kiegészítése, azonban a kérdésekre szívesen válaszol. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Venczel Csaba önkormányzati képviselő 

Megkérdezi, hogy az új menetrend tervezése során figyelembe vették-e a Béke téri orvosi 

rendelő áthelyezését, valamint a Béke téri és a Vajda lakótelepi posta bezárását. Véleménye 

szerint fentiek miatt többen fogják igénybe venni a helyi tömegközlekedést. 

 

Ferencz Zsolt irodavezető helyettes 

Elmondja, hogy ezt a menetrend tervezetet már július közepén elkészítették, az orvosi rendelő 

áthelyezéséről és a posták bezárásáról csak ezután született döntés. Véleménye szerint az erre 

vonatkozó igényeket a bevezetendő menetrend tudja kezelni. Hozzáteszi, alapvetően 

hivatásforgalmat befolyásoló menetrendet próbáltak kialakítani. 
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Süle Zsolt önkormányzati képviselő 

Megkérdezi, hogy tudnak-e olyan objektív számokat mondani, amivel a jelenlegi és a tervezett 

menetrendet össze tudják hasonlítani, járatszámra, futásteljesítményre, illetve az 

autóbuszjáratok számának változására gondol elsősorban. 

 

Ferencz Zsolt irodavezető helyettes 

Elmondja, hogy erről már az előző napi bizottsági ülésen is beszéltek. A 2-es számú 

törzsökhegyi járat esetén bővítést terveznek. Hozzáteszi, a jelenlegi menetrendhez képest a 

tervezett menetrend körülbelül 14 százalékos csökkenést jelent. Teljesítmény tekintetében éves 

szinten 40-50 ezer kilométert takarítanának meg az új menetrenddel. A járatszám ugyanannyi 

marad. 

 

Bakos László önkormányzati képviselő 

Elmondja, hogy a járatokat két részre kell osztani, helyi járatokra és helyközi járattal végzett 

helyi járatokra, utóbbiakat a településrészek lakói tudják igénybe venni helyi járati 

menetrenddel és díjszabással. Ezek a járatok is megállnak a városban, ez körülbelül naponta 20 

járat. Jelen esetben csak a helyi járatokról van szó. A jelenlegi menetrend 2014-2015 körül 

alakult ki, az akkori szolgáltatóval történő folyamatos egyeztetés mellett. Ez azon alapult, hogy 

a városlakók közlekedését átszállással biztosítják, ezáltal bármelyik városrész bármikor 

elérhető. Más városokkal ellentétben Pápán ezt nem tudták elfogadni a lakók, így nem vették 

annyian igénybe a szolgáltatást. Az új menetrenddel összekötötték a járatokat, útvonal 

korrekciókat is alkalmaztak, ezáltal átszállás nélkül bármelyik városrészből bármelyik 

városrészbe el lehet jutni. Kiemeli, hogy a jelenlegi járatszám megtartása mellett tudtak ennyi 

kilométert megspórolni. Véleménye szerint egy jobb menetrenddel és a szolgáltatás 

színvonalának javulásával csak nyerhet a város. 

 

Grőber Attila önkormányzati képviselő 

Egyetért Bakos László önkormányzati képviselő hozzászólásával. Elmondja, hogy a szakmai 

kérdésekre az előző napi bizottsági ülésen választ kaptak. Amennyiben a jelenlegi tendencia 

folytatódik, akkor a szolgáltatás 2022-ben körülbelül 250 millió forintjába fog kerülni a 

városnak. 14 százalék megtakarítás esetén ez 215 millió forintba kerül. Ez 63 millió forinttal 

több annál, mint amit az Önkormányzat 2021-ben fizetett. Fontosnak tartja, hogy a 

tömegközlekedést többen vegyék igénybe. Nyilván ez nem egyszerű kérdés, mert a szolgáltatást 

akkor vennék többen igénybe, ha olcsóbban lehetne hozzájutni, ezt azonban az 

Önkormányzatnak kell finanszírozni. Felhívja a figyelmet, attól, hogy lesz egy hivatásforgalmi 

menetrend, ami kiszolgálja a helyi üzemeket, intézményeket, iskolákat, és ez később 

rugalmasan átalakítható, kérdés, hogy lehet arra rávenni a pápai lakosokat, hogy azt igénybe is 

vegyék. Megjegyzi, csak akkor csökkenne a személygépkocsi forgalom. 

 

Süle Zsolt önkormányzati képviselő 

Elmondja, mindenki szeretne gazdaságosabban működő tömegközlekedést Pápán, de 

véleménye szerint minden képviselőnek két dolog között kell őrlődni. Egyrészt az 

Önkormányzatnak a város érdekeire, gazdaságos működésére kell tekintettel lennie, de szem 

előtt kell tartania azon pápaiak érdekeit, akik eddig igénybe vették a tömegközlekedést. 

Tisztában van vele, hogy az Önkormányzat is nehéz helyzetben van, hiszen az önkormányzati 

szektornak a Kormány választási ígéreteivel ellentétben teljes rezsiárat kell fizetnie. Ebben a 

helyzetben megszorításról kell döntenie a képviselőtestületnek. A Gazdasági Bizottság ülésén 

elhangzott, hogy az autóbusz járatok volumene negyven százalékkal csökken, hétközben ez az 

érték a tíz százalékot közelíti. Ez egy olyan mutató, amelyet nehezen lehet megemészteni. Az 

a kérdés, hogy jelen helyzetben szabad-e ilyen drasztikusan hozzányúlni a közösségi 

közlekedéshez, csupán gazdasági szempontokkal lehet-e ezt indokolni. Véleménye szerint ezen 

menetrend kialakításánál nem vettek minden szempontot figyelembe. Nem vette figyelme az 

Önkormányzat elmúlt félévben meghozott döntéseit. Véleménye szerint ezzel a döntéssel 

azokat az embereket sújtanák, akik a legjobban rá vannak szorulva a közösségi közlekedésre. 
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Egyrészt az idősebb korosztályt érinti, akik kevésbé mobilak, illetve azokat a diákokat is, akik 

még nincsenek olyan anyagi helyzetben, hogy a közösségi közlekedés által adott kereteken túl 

is gondolkodhassanak. Ráadásul az üzemanyag ára a jövő év elejétől drasztikusan 

megemelkedik, álláspontja szerint emiatt többen fogják a helyi tömegközlekedést igénybe 

venni. A menetrend kialakításánál ezt sem vették figyelembe. Fentieken túl a környezetvédelmi 

szempontokra is tekintettel kell lenni, hiszen világszerte az a cél, hogy ezen szempontok miatt 

erősítsék a tömegközlekedést. A környezetvédelem szempontjából az is fontos, hogy a 

szolgáltató milyen típusú gépjárműveket használ. Ez is lényeges kérdés, de ez már a menetrend 

után következik, hiszen a képviselőtestületnek elsősorban a pápai emberek érdekeit kell nézni. 

Minden szempontot figyelembe véve, különös tekintettel az adóemelésre, mely még fedezetet 

is biztosíthat a most felmerülő többletköltségekre, nem tudja támogatni a közösségi közlekedés 

ilyen szintű leépítését. 

 

Venczel Csaba önkormányzati képviselő 

Elmondja, hogy sok városban nincs már ilyen jellegű szolgáltatás. Kiemeli, hogy a menetrendet 

folyamatosan vizsgálja a képviselőtestület, illetve a bizottság. Mindig igyekeztek a lakosság 

igényeit támogatni. A lakosság érdeke azonban sok esetben lényegesen különböző. Abban 

megegyezik, hogy a lakosság is fontosnak tartja a helyi járatok fenntartását, de a menetrend 

szempontjából ellentétesek az elvárások. Előfordult, hogy amennyiben az elvárások teljesültek, 

kiderült, hogy mégsem olyan nagy az adott járat kihasználtsága. Elmondja, hogy a Takácsi és 

Vaszar irányából érkező távolsági járatok megállnak a Vaszari úton, illetve a Győri, valamint a 

Külső-Győri úton, és ezzel is hozzájárulnak az ott élők közlekedéséhez. Bízik abban, hogy az 

Erzsébetváros tekintetében is megvalósul majd egy hasonlóan jó gyakorlat. 

 

Unger Tamás alpolgármester 

Elmondja, hogy a menetrend átalakítása több okból is indokolt volt. A gazdasági ok nyilvánvaló 

és tagadhatatlan. Véleménye szerint a menetrendnek a város közlekedésébe illeszkedő 

alrendszernek kell lennie. Az elmúlt időszakban számos olyan forgalomszervezési döntés 

született, ami a személygépkocsik parkolásával, valamint a behajtással kapcsolatos. Nem ért 

egyet Süle Zsolt önkormányzati képviselővel a tekintetben, hogy ez a változás pont azokat 

sújtja, akik rá vannak szorulva erre a szolgáltatásra. Az üzemanyagár stop megszűnésével lehet 

majd a buszos közlekedés lehetőségével élni, hiszen a változtatás pont arról szól, hogy 

amennyiben az emberek leteszik a személygépkocsikat, legyen más lehetőségük. Kifejti, hogy 

a változás csúcsidőben a diákokat nem érinti, hiszen ebben az időszakban minden iskola 

megközelítése megoldott oda és vissza. A helyközi buszok a város központi részébe érkeznek 

be, és onnan még helyi járatként közlekednek a város déli részére, amely plusz forgalmat 

generál, melyet kiszolgál a rendszer. Figyelembe kellett venni, hogy a csúcsidők közötti 

időszakban nagyon kevesen vették igénybe a tömegközlekedést. Eddig az a korosztály vette 

igénybe ebben az időszakban a tömegközlekedést, amely térítésmentesen tehette ezt meg. 

Hozzáteszi, ennek a menetrendnek több előnye is van a korábbihoz képest, egyrészt csúcsidőn 

kívül átszállás nélkül a város minden részét összeköti, másrészt hétvégén körjáratok biztosítják 

a teljesfokú elérést. Ezeken kívül a menetrend gerince nem változott nagymértékben. 

Figyelemmel kell lenni olyan tényezőkre is, mint a beiskolázási körzetek változása. Az 

Erzsébetváros északkeleti, északnyugati részéből a Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi 

Nyelvoktató Általános Iskolába történő eljutást is biztosítani kell, valamint a főgerinc, a Jókai 

utcán való közlekedés is megmaradt. Új igényként jelentkezett, hogy a város nyugati részén 

lévő bevásárlóközpontok átszállás nélkül elérhetőek legyenek. A körjáratok révén ez az igény 

megvalósul. Az orvosi rendelő, illetve posták elérhetőségével kapcsolatban elmondja, hogy a 

menetrend ezt érintetlenül hagyta, illetve a körjáratok által elérhetők. Az új menetrenddel a 

helyi közlekedés 8 autóbusszal, illetve 2 pót autóbusszal megoldható. Véleménye szerint a 

menetrend be fogja váltani a hozzá fűzött reményeket, ettől függetlenül rugalmasan kezelendő, 

melyben vannak tartalékok. Ezeket a tartalékokat folyamatosan figyelni kell és fel kell tárni, az 

időközben jelentkező kisebb igényeket a rendszer képes kezelni. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Egyetért azzal, hogy figyelembe kell venni azoknak az igényeit, akik a helyi közlekedést 

használják, valamint azoknak az igényeit is, akik részben helyettük ennek a rendszernek a 

működését fizetik. Grőber Attila önkormányzati képviselő által elmondott számokat érdemes 

újra elismételni. Elmondja, hogy a 200 millió forint, amit a rendszer működéséért fizetni kell, 

több, mint a város teljes éves kommunális adó bevétele. Amikor a képviselőtestület a helyi 

tömegközlekedés átszervezéséről tárgyal, amikor figyelembe veszi a folyamatosan változó 

igényeket, és ahhoz próbálja igazítani a rendszert. Ezt lehet leépítésnek, megszorításnak 

nevezni, de ő inkább a képviselői felelősségnek nevezné, hiszen a képviselőtestületnek 

mindenki érdekeinek figyelembevételével kell döntést hozni. Korábban többször estek abba a 

hibába, hogy hangosan kimondott igényekhez igyekeztek menetrendet igazítani, ezekről a 

javaslatokról ugyanis kiderült, hogy semmilyen valóság alapjuk nincs. Véleménye szerint 

helyes a nagy szervezetekhez igazítani a helyi tömegközlekedést, az oktatási intézményekhez 

és a munkahelyekhez, mert más szervezőereje ennek a rendszernek nem lehet. Reméli, hogy ez 

a rendszer a díjbevételekből és az adóbevételekből finanszírozható lesz. Elmondja, hogy 1990 

óta a tömegközlekedés iránti igény folyamatosan csökken. 2011-ben Birminghamban a 

Regionális Fejlesztési Tanács egy tanulmányutat szervezett közlekedési szakemberek és 

önkormányzati vezetők részvételével. Birminghamben szemléletváltással, infrastrukturális 

beruházásokkal azt próbálták elérni a helyi közlekedésben, hogy visszaszorítsák az autós 

közlekedést, és megnöveljék a tömegközlekedés, biciklis- és gyalogos közlekedés súlyát. A 

többéves program eredményeképpen megállapították, hogy semmi nem változott. A 

közlekedésről és a mobilitásról támasztott igények azt a képzetet keltik, hogy az autós 

közlekedést szívesebben választják az emberek, mert az kényelmet és gyorsaságot jelent, 

valamint egy vélelmezett presztízst is. Tart attól, hogy ez a jövőben sem fog változni, lehet, 

hogy az üzemanyagárak emelkedése sem fog paradigmaváltást okozni. Véleménye szerint az 

üzemanyagárak növekedése és a tömegközlekedés igénybevételének növekedése között nagyon 

halvány kapcsolat áll csak fenn. Reméli, hogy a menetrendhez találnak majd egy jó szolgáltatót, 

és ez a rendszer fenntartható lesz. 

 

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 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozza: 

 

107/2022. (XI.30.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. 

törvény rendelkezései alapján összeállított, az előterjesztés 

mellékletét képező menetrend figyelembe vételével, a helyi 

menetrend szerinti, autóbusszal végzett személyszállításhoz 

kapcsolódó feladatok ellátására nyilvános pályázatot ír ki. 

 

A Képviselőtestület utasítja a polgármestert a pályázat 

kiírásával kapcsolatban szükséges intézkedések, illetve 

jognyilatkozatok megtételére, továbbá arra, hogy a benyújtott 

pályázatokat, valamint ajánlattevőkkel lefolytatott tárgyalások 

eredményéről elkészített összegző anyagot terjessze a 

Képviselőtestület elé. 
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Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Unger Tamás alpolgármester 

Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja a 

polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket és 

folytassa le azokat a tárgyalásokat, melyek eredményeként a 

helyi menetrend szerinti, autóbusszal végzett 

személyszállításhoz kapcsolódó közfeladat ellátása 2023. 

január 1. napját követően is biztosított lesz. 

 

A Képviselőtestület utasítja továbbá a polgármestert, hogy a 

tárgyalások eredményéről a Képviselőtestületet tájékoztassa. 

 

Határidő: azonnal, ill. a soron következő ülés 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Unger Tamás alpolgármester 

Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és 

támogatásokról szóló 21/2012. (X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A rendelet-tervezetet a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a rendelet-tervezet a 2022. évben megállapított juttatások 2023-ban történő 

fenntartására tesz javaslatot.  

 

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 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

 

30/2022. (XI.30.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 

21/2012. (X.25.) önkormányzati rendeletet 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 
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4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2022. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete Pápa város egészségügyi alapellátási 

körzeteiről szóló 22/2012. (X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Ujvári Hajnalka, az Egészségügyi Alapellátási Intézet 

intézményvezetője. 

 

A rendelet-tervezetet a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi Ujváry Hajnalka intézményvezető asszonyt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. 

 

Ujváry Hajnalka intézményvezető 

Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

 

31/2022. (XI.30.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa város 

egészségügyi alapellátási körzeteiről szóló 22/2012. (X.25.) 

önkormányzati rendeletet 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 

 

5. Beszámoló Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézete 

tevékenységéről 

Előadó: Ujváry Hajnalka intézményvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Ujváry Hajnalka, Pápa Város Önkormányzatának 

Egészségügyi Alapellátási Intézete intézményvezetője. 

 

A beszámolót a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítése az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Ujváry Hajnalka intézményvezető 

Nincs szóbeli kiegészítése. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Grőber Attila önkormányzati képviselő 

Értesülése szerint Hajdú-Bihar megyében volt egy arra vonatkozó pilot program, hogy az 

ügyeleti ellátást teljesen a mentőszolgálat irányítása alá helyezzék. A program által érintett 

következő megye Veszprém megye lesz. Megkérdezi Intézményvezető asszonyt, hogy ez a 

program valójában érinti-e a megyét. A sajtóban felröppent a háziorvosi rendszer teljes 

átalakításának híre is. Megkérdezi, Intézményvezető asszonynak van-e erre vonatkozó 

információja. 

 

Ujváry Hajnalka intézményvezető 

Elmondja, hogy tavaly július 1-jétől működött az említett pilot program, azonban ő maga is 

csak hallott róla. A Veszprém megyei programról több forrásból próbált információt szerezni, 

mely január elsejétől indult volna, de nagy valószínűséggel ez nem fog megvalósulni. 

Értesülései szerint a rendszer nem működött, melynek elsősorban a humánerőforrás hiány volt 

az oka. Sok helyről rendeltek át szakembereket, illetve nagyon nehéz volt orvosokat szerezni 

az ügyeletbe. Ennek a pilot programnak az a célja, hogy a most fennálló ügyeleteket jelentősen 

csökkentsék, minimum járási szintekre, de valahol több járásra vonatkozóan. Egyeztetett a 

mentőszolgálat helyi vezetőjével és a Kórház vezetőségével, de nekik semmilyen konkrét 

információjuk nincsen. A törvény-tervezetben júliusi dátum szerepel, országos szintű 

bevezetését 2024. január elsejére tervezik. Elképzelhetőnek tartja a szakaszonkénti bevezetést. 

A háziorvosi körzetek átalakítása kapcsán elmondja, hogy a törvény-tervezetet megelőzően volt 

egy szakmai előterjesztés, amelyet egy elég szűk kör kapott meg, azonban ennek nem minden 

része került be a törvény-tervezetbe. A tervezet szerint nem csak a praxisengedélyt állítaná ki 

az Országos Kórházi Főigazgatóság, hanem a körzethatárokat is ez a szervezet határozná meg, 

ennek a részletes szabályai azonban nincsenek meghatározva. A betöltetlen körzetek száma 

folyamatosan növekszik. Felmerült, hogy ezt a problémát nem helyettesítéssel, hanem a 

körzetek összevonásával fogják megoldani. Ezt az önkormányzat is meg tudta volna tenni, de 

jelen pillanatban a degresszió miatt ez nem lehetséges, hiszen jelenleg, ha egy körzethez több 

pácienst rendelnek, mint amennyi a feladatellátási szerződésben van, akkor az 

önkormányzatnak kártérítési kötelezettsége van, emiatt nem is éltek az önkormányzatok ezzel. 

A másik kérdés, hogy milyen körzeteket szeretnének felosztani. Pápán 14 körzet van, abból 4 

betöltetlen. Az egyik egy kicsi, 1100 fős, a másik egy nagy 2500 fős körzet. Ha a betöltetlen 

körzetek pácienseit szétosztják a körzetek között, az orvosok nem szívesen fogják ezt vállalni. 

Főleg azokban a körzetekben jelentene ez problémát, ahol idősebb orvosok praktizálnak, 

véleménye szerint rájuk ezt a terhet nem lehet rátenni. Nagy körzeteket csak praxisközösségek 

által lehetne ellátni, véleménye szerint egy orvossal és egy nővérrel ez lehetetlen.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Nem érti, hogy az orvosok miért nem fogják vállalni a magasabb számú beteget, hiszen most is 

ellátják azt, aki nem a körzetükbe tartozik. 

 

Venczel Csaba önkormányzati képviselő 

Megköszöni az intézménynél dolgozók áldozatos munkáját. Elmondja, hogy a fennálló 

problémák országos méretűek. Egyfelől a jelenlegi szolgálatot teljesítő szakorvosok, 

háziorvosok, fogorvosok munkájának megbecsülése, másfelől pedig a négy betöltetlen 

háziorvosi körzet ellátásának biztosítása jelent nehézséget. Az ösztönzőrendszert hasznosnak 

tartja, melynek első jelei már megmutatkoznak. Örömmel olvasta, hogy a 11. körzetben 

helyettesítő orvos azon gondolkodik, hogy pályázik a körzet ellátására. Az Önkormányzat 

minden tőle telhetőt megtesz az ellátás érdekében. Megköszöni Intézményvezető asszony 

munkáját, kívánja, hogy a jövőben is ilyen rugalmasan képviselje a kollégái szakmai érdekeit 

és a fenntartó érdekeit is. Sok problémát felvet a beszámoló, de ezek nem helyi problémák, 

hanem országosak. 
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Grőber Attila önkormányzati képviselő 

Véleménye szerint nemcsak a betöltetlen körzetek, és az orvosok életkora jelentenek problémát, 

hanem az is, hogy a háziorvosi rendelők nem elég korszerűek. Elképzelhető, hogy az a 

generáció, amelyik a háziorvosi praxisokat most betölti, már nem szívesen tanul meg egy új 

technológiát. Fontosnak tartja, hogy meglegyen egy központi orvosi rendelő, egészségház 

létrehozásának lehetősége, hiszen ez lehetővé tenné a korszerű technológia bevezetését, 

könnyebben lehetne szervezni a háziorvosi körzeteket is. Felhívja a figyelmet egy nemrég 

megjelent demográfiai kutatásra, amely szerint 2040-re az eltartottak aránya 60-65 százalék 

lesz a mostani 53-54 százalékhoz képest. Az idős korosztály arányának növekedése magával 

hozza azt, hogy az ellátásuk nagyobb energiát fog igényelni. Örömtelinek tartja a fiatal rezidens 

orvos Ösztöndíjpályázatra történő jelentkezését. Hozzáteszi, személyes tapasztalatai alapján 

elmondhatja, hogy dr. Szűcs Ildikó nagy nyereség az alapellátás számára. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Néhány példát említ arra vonatkozóan, hogy milyen környezetben kell dolgozni. Elmondja, a 

beszámoló szerint a tapasztalat azt mutatja, hogy a helyettesítők a körzetre kapott teljes 

finanszírozás átutalása esetén sem fordítottak fejlesztésre. A beszámoló kiemeli, hogy az egyik 

orvos páciensközpontúan látja el a betegeit. Álláspontja szerint ezek szerint nem minden orvos 

tesz így, pedig ennek alapvetőnek kellene lennie. Az Önkormányzat megrendel egy 

szolgáltatást, amelyért fizet részben az államtól erre a célra kapott pénzből, részben a pápaiak 

adóforintjaiból. A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy amikor a pápaiak igénybe veszik 

ezt a szolgáltatást, sok esetben a háziorvosi és a kórházi ellátás során egyaránt problémáik 

merülnek fel. A problémák nagy része nem a rendszerből ered, hanem az orvos beteg 

találkozója során kialakult konfliktusból. Sokszor nem azt a páciensközpontú ellátást kapja meg 

a beteg, ami véleménye szerint elvárható lenne. Ilyen például a 40 fokban napra kitett szék 

esete, amikor az orvos nem engedi be az idős, beteg, praxisába tartozó beteget a rendelőbe, mert 

ott kupleráj van egyébként. Ezt vérlázítónak tartja. A problémát az jelenti, hogy az 

Önkormányzatnak nincsen eszköze. Véleménye szerint olyan privilégiumrendszer alakult ki, 

melybe egyik oldalról dől be a közpénz, a másik oldalon pedig a kisszerűségbe ütköznek 

folyamatosan, és nem a páciensközpontú ellátásba. Kiszolgáltatottak az emberek, mert előbb-

utóbb mindenki rászorul majd arra, hogy oda menjen. Ez a jelenség a társadalom olyan tünete, 

amellyel valamit kezdeni kellene. Kérdés, hogy a törvény tervezetében foglaltakat az önérdek 

milyen szinten tudja ellehetetleníteni, mert eddig sok kezdeményezést kivégeztek. Megemlíti 

Rácz Jenő koncepcióját, amely véleménye szerint szintén jól átgondolt volt, mégis 

elgáncsolták. Hozzáteszi, önkormányzati szövetségi egyetértés van abban, hogy a háziorvosi 

ügyeletek állami fenntartásúvá váljanak. Az ügyeleti ellátásban az önkormányzati hatáskör 

annyit jelent, hogy az önkormányzat adja a pénzt. Nem pápai példa, de megemlíti, hogy van 

olyan orvos, aki másik városban vállal ügyeletet, és az utazási ideje a rendelési időben 

kezdődik, és abban fejeződik be, ezáltal a rendelési ideje az utazási idővel rövidül, mely 

természetesen a számlatömbben nem jelenik meg. Álláspontja szerint az ügyeleti rendszer 

megérett a változásra. Hozzáteszi, korábban több beszámolóban megjelent, hogy az ügyeletre 

sokan meghosszabbított rendelésként tekintettek. Amikor volt még hétvégi fogászati ügyelet, 

arról is kiderült, hogy külföldön dolgozók és hétvégén hazajárók vették igénybe. A Hajdú-Bihar 

megyei program is azt mutatta, hogy a mentőszolgálat munkatársával lefolytatott beszélgetés 

jelentős mértékben tudta mérsékelni az ügyeletet igénybe vevők számát. Nem hallott olyanról, 

hogy ez negatív irányba befolyásolta volna az ellátást. Volt olyan Pápa környéki polgár, aki 

minden nap kihívta magához az ügyeletet. Minden változás érdekeket sért, de véleménye szerint 

a rendelkezésre álló eszközökből kell kitalálni a legjobb rendszert. Takács Péternek sok erőt 

kíván ahhoz, hogy a szakemberekkel együtt a legjobban működtethető háziorvosi, illetve 

ügyeleti rendszert találják ki. Őszintén szeretné kifejezni a tiszteletét azon háziorvosok előtt, 

akik elkötelezetten, alázattal, orvosi esküjüknek megfelelően éjt nappallá téve dolgoznak, mert 

vannak ilyenek. Nagyjából ők azok, akik a rendszer jelentős részét életben tartják, valamint a 

hitet az emberekben, hogy érdemes orvoshoz fordulni. Pápán is vannak ilyenek. 
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Megkérdezi, hogy van-e a beszámolóval kapcsolatban további kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy a beszámolóval kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadja a Pápa Város Önkormányzatának 

Egészségügyi Alapellátási Intézete tevékenységéről szóló 

beszámolót. 

 

Dr. Áldozó Tamás 9.16-kor szünetet rendel el, majd 9.33-kor folytatódik a napirendek 

tárgyalása. 

 

Grőber Attila önkormányzati képviselő az ülésről távozott. Jelen van 13 fő képviselő. 

 

 

6. Beszámoló Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 

tevékenységéről 

Előadó: Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Szalainé Tihanyi Andrea, az Egyesített Szociális Intézmény 

intézményvezetője és Orbán András az ESZI gazdasági vezetője. 

 

A beszámolót a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezetőt és megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítése. 

 

Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, az Intézménynél a jövőben nagy változások lehetnek a korábbi ülésen megismert 

szándéknyilatkozatra való tekintettel. A tervek szerint az egészségügyből az ápolás a szociális 

ellátások területére kerül át. Hozzáteszi, ezek mind a jövőt érintő kérdések. Az Intézmény 

kiválóan helytáll, költségvetése, gazdálkodása biztos alapokon áll, a munkaerő oldaláról 

jelentkező bizonytalanságokat tudja kezelni. 

 

Megkérdezi, van-e a beszámolóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy a beszámolóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a Pápa Város Önkormányzatának 

Egyesített Szociális Intézménye tevékenységéről szóló 

beszámolót. 
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7. Beszámoló a Pápai Városi Óvodák tevékenységéről 

Előadó: Csákvári Judit intézményvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Csákvári Judit, a Pápai Városi Óvodák intézményvezetője. 

Grőber Attila önkormányzati képviselő az ülésre megérkezett. Jelen van 14 fő. 

 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti Csákvári Judit intézményvezetőt és megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítése. 

 

Csákvári Judit intézményvezető 

Elmondja, hogy nyugdíjba vonulására való tekintettel szeretne néhány gondolatot 

megfogalmazni, hiszen utoljára vesz rész beszámoló köteles intézményvezetőként a 

képviselőtestületi ülésen. Elmondja, hogy 1981. augusztus 1-jén lépett be a Városi Óvodák 

intézményébe, és 2023. április 30-án fog lezárulni az intézményben eltöltött időszaka. Könnyen 

felidézhető, hogy mely óvodákban dolgozott, de az élményeiről már hosszabban tudna beszélni. 

Kéttornyúlakon 3 évet töltött, Tapolcafő nagyon meghatározó volt az életében, hiszen 23 évet 

töltött itt, majd a Csókai Óvodában 1 évet. Tapolcafőn már mint tagóvoda vezető vette át a 

feladatokat 1984-ben. A jelenlévők közül ott voltak néhányan, amikor megpályázta a Pápai 

Városi Óvodák intézményvezetői állását. Megköszöni, hogy megtisztelték a bizalmukkal akkor 

és azt követően még két alkalommal. Nem volt könnyű időszak, tudomása van arról, hogy akkor 

is voltak néhányan, akik nem bíztak abban, hogy tudja teljesíteni egy mamutintézmény 

vezetését. Őszintén szólva akkor saját magával szemben is hitetlen volt. Akkor négy óvodából, 

41 csoportból, 167 dolgozóból álló intézmény-egységet vett át, minden intézmény-egységnek 

megvoltak a saját vezetői, és ebből a négy intézmény-egységből kellett létrehozni egy 

intézményt. Büszke erre az időszakra, véleménye szerint sikerült egy egységes intézményt 

létrehozni. Volt számos intézményi értekezlet, szakmai nap, csapatépítő programok, szakmai 

előadások, munkaközösségeket működtettek, ahol minden óvodából ott voltak a kollégák. A 

csapatépítő napok élménybeszámolói több estét betöltenének, de emlékezetesek lettek a 

munkaközösségek programjai is. A szakmai konferenciák megszervezése nagyon fontos volt 

számára, melyeken nemcsak a pápai, hanem a térségi óvódák is részt vettek. Sokszor térségen 

kívüli vendégek is érkeztek. Ezek már komoly konferenciák voltak, melynek résztvevői 

létszáma a 150-200 főt is elérte. Erdélyből, a csángó vidékről és Kárpátaljáról is érkeztek 

vendégek, akikkel nagyon szoros barátság alakult ki. Kifejti, hogy az európai uniós 

pályázatokhoz kapcsolódóan 2008 és 2013 között volt az intézményi fejlődés leglátványosabb 

időszaka. Nem magyarajkú gyermekek befogadása, óvoda felújítás, kompetencia alapú óvodai 

nevelés, pedagógusképzés, óvodai eszközfejlesztés, ezek mind az elmúlt évek feladatai voltak. 

Társpályázóként nagyon sok intézménnyel együtt vettek részt közös pályázatokban. A Pápa és 

vonzáskörzete Óvodapedagógusainak Egyesülete tizenöt évig működött, ennek megalakítása és 

működtetése is az ő nevéhez fűződik. Jó érzés volt, hogy ebben az egyesületben össze tudta 

fogni a térség óvodapedagógusait, óvodáit, hiszen nem egy esetben 30-40 óvoda csatlakozott 

ehhez az egyesülethez. Elmondja, hogy az elmúlt időszakban nehézséget jelentettek az 

átszervezések. Vezetői kinevezésének elején találkozott már az intézményátszervezéssel, 

hiszen a sajátos nevelési igényű csoportot kellett átadni. Szerették ezt a csoportot, jó helyen 

volt a vajdai óvodában, jó érzés volt, hogy ezek a sajátos nevelési igényű gyerekek ha kellett 
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szegregáltan, ha kellett integráltan kapták meg a nevelést. Ezután a két óvoda egyházi 

fenntartásba történő átadása is komoly munkát igényelt. Elmondja, nem számított arra, hogy a 

Csókai Óvodába történő visszaköltözést is irányítania kell. Bízik abban, hogy az átszervezéssel 

érintett családok mára már elfogadták a helyzetet. A fogadó óvodák szívesen fogadták az 

áthelyezéssel érintett csoportokat, akiknek nagyon jó helyük lett. Az átszervezéshez szorosan 

kötődött a dokumentumok folyamatos változása is. Pályafutása során számos baráti, emberi 

kapcsolatot alakított ki a városban lévő intézményekkel, a térség óvodáival, de országos óvodai, 

pedagógiai egyesületekkel, főiskolai tanárokkal, neves előadókkal is. Külön kiemeli a Soproni 

Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kart és a Székesfehérvári Oktatási Központot is. Az elmúlt 

időszakban a nehézségek motiválták, valamint az, hogy legyen még körültekintőbb, az új 

feladatok, hogy még felkészültebb legyen, a változások, hogy tudjon alkalmazkodni. 

Szakmailag állandóan képezte magát. Tudatában van, hogy nem tudott mindig megfelelni az 

elvárásoknak, de igyekezett soha senkit sem megbántani. Mindig az intézmény érdekeit tartotta 

szem előtt. Elmondja, hogy az aktív nyugdíjas évekre készül. Korábban nyugdíjba vonult 

kollégák egy hét után már érezték a tüneteket az óvodától távol. Vérnyomáscsökkentő nélkül 

realizálódott a vérnyomásuk, a szülőkkel való álmok, rémálmok megszűntek, altató nélkül 

aludtak. Egy hónap után a hiányérzetek is megjelentek. A gyermekek mosolya, az ölelésük, a 

szeretetük hiányzott, azok az ünnepi készülődések, amik az óvodához kötötték a kollégákat. 

Biztos abban, hogy nála is lesznek ilyen tünetek. Az irodai nyüzsgés, a kollégák telefonhívásai, 

az azonnal elvégzendő feladatok, a hétvégi telefonok a szülőktől, a Mikulás, a ballagás kérdése 

is hiányozni fognak. Megköszöni a megtiszteltetést Polgármester úrnak, Alpolgármester úrnak, 

Jegyző asszonynak, valamint a képviselőknek.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Kovács József önkormányzati képviselő 

Elmondja, hogy Intézményvezető asszonnyal évfolyamtársak voltak a Türr István 

Gimnáziumban, akinek hosszú, boldog nyugdíjas éveket, magánéletében sok boldogságot 

kíván. 

 

Venczel Csaba önkormányzati képviselő 

Reméli, hogy a 22 üres álláshelyre való tekintettel a kollégák a jövőben is számíthatnak 

Intézményvezető asszony aktív segítségére. A beszámoló által érintett időszak tartalmas volt, 

sok változást élt meg az intézmény, melyért köszönetét fejezi ki nemcsak Intézményvezető 

asszonynak, hanem valamennyi dolgozónak. Örül annak, hogy Intézményvezető asszony a 

beszámolóban kiemelte a panaszkezelés módját, hiszen fontos a szülői igényeknek oly módon 

történő megfelelés, hogy az összhangban legyen a fenntartó és kollégák elvárásaival, de főként 

a gyermekek érdekeivel. Örömét fejezi ki, hogy a nevelési programba visszavezették a német 

nemzetiségi nevelést. Rendkívül hasznosnak tartja, hogy a pedagógiai asszisztenseket bevonják 

az óvodapedagógusi szolgálatba, hiszen a pedagógiai asszisztens az óvópedagógus jobbkeze. 

A beszámolót elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy legalább 7-en jelenleg is tagjai a képviselőtestületnek, akik 2008-ban döntöttek 

az intézményvezetői pályázatról. Azt gondolja, hogy a beszámolók, óvodát érintő 

előterjesztések képviselőtestület általi elfogadása mind azt igazolja vissza, hogy a képviselők 



18 

elégedetten dolgoztak együtt Intézményvezető asszonnyal. Megköszöni Intézményvezető 

asszony munkáját. Hozzáteszi, ezt már az óvodai közösség előtt, a legutóbbi konferencián is 

megtette. Az a környezet, amelyben a Pápai Városi Óvodáknak működnie kell, az elmúlt 

időkben is dinamikusan változott. Vannak kiszámítható és kiszámíthatatlan változások. A 

gyermekek létszámát évekre előre lehet látni, így különböző intézkedésekkel fel lehet erre 

készülni. A kiszámíthatatlan intézkedések közé sorolta a más anyanyelvű gyermekek 

integrációját, de a COVID időszak és az energiaválság is rendkívüli intézkedéseket tett 

szükségessé. Egy szervezetnek olyannak kell lenni, hogy ezeket a változásokat képes legyen 

lekövetni, a kialakult helyzetet rugalmasan kell kezelni. Utóbbi, még ha konfliktusokkal 

terhelten is, de látható volt. A közeljövő előkészítésében közösen dolgoztak. Köztudott, hogy a 

jövőben érkező európai uniós támogatások legnagyobb kedvezményezettje a Pápai Városi 

Óvodák lesz. Ez az intézményvezetői karrier túlnyúlik az aktív éveken, hiszen abban a tervezett 

fejlesztésben, amit az Önkormányzat szeretne megvalósítani, Csákvári Judit intézményvezető 

asszonynak is megvan a maga része. Ezzel összefüggésben megköszöni az együttműködést, a 

közös munkát, illetve azt a hozzáadott értéket, amivel egy ideig még gazdálkodik a 

képviselőtestület. Hozzáteszi, az Önkormányzat legfontosabb intézménye az óvoda, hiszen az 

iskolák elkerülésével ez az intézmény, ahol a legtöbb a kisgyermekkel való felelősséget az 

Önkormányzatra bízzák a szülők. Ezzel a felelősséggel a korábbiakhoz hasonlóan továbbra is 

szeretnének élni. Bízik abban, hogy az új intézményvezetőnek olyan munkafeltételeket és olyan 

perspektívát tudnak kínálni, amely nemcsak számára jelent majd szakmailag kihívást, hanem 

többen lesznek majd olyanok, akik az óvónői pályát, és a Pápai Városi Óvodákat választják.  

 

Megkérdezi, van-e a beszámolóval kapcsolatban további kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy a beszámolóval kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a Pápai Városi Óvodák 

tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

 

8. Beszámoló Pápa Város Infrastruktúrájának Fejlesztéséért Közalapítvány 

tevékenységéről 

Előadó: Dr. Lukács Endre kuratóriumi elnök  

 

A napirend tárgyalásán jelen van dr. Lukács Endre, kuratóriumi elnök. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi dr. Lukács Endre kuratóriumi elnököt, van-e szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Lukács Endre kuratóriumi elnök 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a Pápai Városi Óvodák 

tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megköszöni a kuratórium munkáját. Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy Székely Sándor 

tagságáról 2022. december 31. napjával lemondott, ezért új tagot kell választani. Megköszöni 

Székely Sándor munkáját. 

 

 

9. 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 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 

108/2022. (XI.30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 143/2021. 

(XI.25.) határozat, a 9/2022. (I.27.) határozat 2. pontja, a 61/2022. 

(VI.17.) határozat, a 78/2022. (IX.1.) határozat, a 98/2022. 

(X.11.) határozat, 100/2022. (X.20.) határozatok végrehajtására 

adott jelentést elfogadja. 

 

b) Döntés igazgatási szünet elrendeléséről a Pápai Polgármesteri Hivatalban 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az igazgatási szünet elrendelése általános intézkedésnek nevezhető, hiszen sok 

polgármesteri hivatal és a Kormányhivatal is él ezzel az eszközzel. Bízik abban, hogy az 

igazgatási szünet a halaszthatatlan ügyek intézésében nem fog semmilyen fennakadást okozni.  

A szükséges feladatokat a Polgármesteri Hivatal munkatársai el fogják végezni. 

 

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 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 
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109/2022. (XI.30.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok 

képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási 

szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 

460/2022. (XI.10.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján 

2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig a Pápai 

Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünetet rendel el. 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja a 

jegyzőt a szükséges munkaszervezési intézkedések 

megtételére, a határozat helyben szokásos módon történő 

közzétételére, valamint a lakosság előzetes tájékoztatására. 

 

Határidő: 2022. november 30., illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyző 

 

 

d) Pápa Város Önkormányzata folyószámlahitel felvétele a 2023-as évre 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, emlékei szerint hosszú időn keresztül nem vették igénybe a folyószámla hitelkeretet, 

idén talán egy alkalommal, mert egyszerűbb volt ehhez nyúlni, mint a saját lekötött forráshoz. 

Nem tudja, mit hoz a 2023-as év, de ezt a 300 millió forintos hitelkeretet mindenképp biztosítani 

szeretné az Önkormányzat. 

 

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 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 

110/2022. (XI.30.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

Önkormányzat átmeneti likviditásának biztosítása céljából 

300 000 000 Ft, azaz Háromszázmillió forint összegű, naptári 

éven belüli lejáratú folyószámla hitelkeretre vonatkozó 

kölcsönt vesz fel az OTP Bank Nyrt-től, legkorábban 2023. 

január 2-től 2023. szeptember 30. lejáratig, majd  

2023. október 1-től 2023. december 31-ig terjedő időszakban 

az OTP Bank Nyrt. által meghatározott összegben, azzal, hogy 

a hitelkeret összege nem haladhatja meg a  

2023. december havi nettó finanszírozás és a december havi 

várható adóbevételek együttes összegét. Az önkormányzat 

kötelezettséget vállal arra, hogy 2023. augusztus 31-ig 

benyújtja az OTP Bank Nyrt. részére a 2022. december havi 

nettó finanszírozás összegére és a 2023. december havi várható 

adóbevételre vonatkozó kimutatását. 
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2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

Önkormányzat futamidő alatti költségvetésébe a kölcsön és 

járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a 

fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. 

 

3. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a kölcsön 

fedezetéül biztosítja az általános működésének és ágazati 

feladatainak támogatását, valamint a helyi adókból származó 

bevételeit. Továbbá felhatalmazáson alapuló beszedési 

megbízást biztosít más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar 

Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra 

kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Fizetési 

Számlát és az egyéb számlákat), ahol ezt jogszabály nem zárja 

ki és tudomásul veszi, hogy ezen bevételek összegét az OTP 

Bank Nyrt-vel megkötött önkormányzati folyószámlahitel - 

szerződésből eredő tartozás törlesztésére fordítja. 

 

4. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, 

hogy a kölcsön futamideje alatt, amennyiben a Fizetési 

Számláján az esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek 

teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy 

annak biztosítása érdekében a folyószámlahitel-szerződés 

fennállása alatt és a kölcsön teljes visszafizetéséig a központi 

támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a 

helyi adók fogadására szolgáló számláiról a szükséges 

összeget az Önkormányzat Fizetési Számlájára átvezesse. 

 

5. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy az első pontban foglaltak 

szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, és 

a hitelszerződést, valamint a kapcsolódó biztosítéki 

szerződéseket, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást 

az Önkormányzat képviseletében aláírja. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

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

alapján a 110. sorszámú előterjesztés tárgyalására zárt ülést tart. 

 

Bejelenti, hogy a Képviselőtestület zárt ülésen folytatja a napirendek tárgyalását. 
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A polgármester a képviselőtestület nyilvános ülését 10 óra 25 perckor ismételten megnyitja. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti a Képviselőtestület zárt ülésén hozott döntéseit. 

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 10.30 órakor bezárja. 

 

 

K. m. f. 

  

 

 Dr. Áldozó Tamás Dr. Nagy Krisztina 

 polgármester jegyző 


