
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: A01/1-246/2022. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2022. december 15-i 

közmeghallgatásán, a Városháza épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Unger Tamás alpolgármester 

 

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

Mária, Németh Zsolt, dr. Guias János Zsolt, Kovács József, Németh Csaba, 

Pintér Kálmán, Süle Zsolt képviselők, 13 fő. 

 

Dr. Nagy Krisztina jegyző, 

Dr. Verrasztó Norbert Károly aljegyző, 

Dr. Benkő Krisztina titkársági osztályvezető 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető, 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető, 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető, 

meghívottak jelenléti ív szerint, 

Városi TV munkatársai, 

Papa-ma.hu internetes honlap munkatársa, 

Takács Krisztina köztisztviselő,  

 Kun Attila köztisztviselő. 

 

Dr. Töreki-Vörös Ibolya és Zsegraics Gyula önkormányzati képviselők távolmaradásukat 

bejelentették. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti a megjelenteket, a közmeghallgatást 17.00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a 

közmeghallgatás határozatképes, 13 fő képviselő jelen van.  

 

Elmondja, hogy a közmeghallgatásnak nincs előzetes tematikája, ezért bármilyen 

önkormányzatot érintő ügyről szabadon beszélhetnek. Köszönti a közmeghallgatáson 

megjelent pápai polgárokat, és felajánlja, hogy megjelölhetik a témát, feltehetik azt a kérdést 

és megfogalmazhatják azt az észrevételt, amivel kapcsolatban információt várnak a 

képviselőtestülettől, a polgármestertől vagy akár jegyzőtől. 

 

Megkérdezi van-e kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Elmondja, hogy a képviselőtestület a 2022. évi működése során 141 előterjesztést tárgyalt 

meg, mellyel ma fejezte be a munkáját. A 2022. év a képviselőtestület működése 

szempontjából olyan év volt, amikor nem a normál üzemmódban működhetett a pandémia 

miatt, sőt a tavalyi év jelentős része el is ment a pandémiára. Hangsúlyozza, a 2022. év az az 

esztendő, mikor túlnyomó részt lezárták az európai uniós projektjeiket, talán egy vagy kettő 

van elszámolás alatt. Példaként említi a Tapolca és Ady sétány műszaki átadásnál tartó 

projektet. 
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Megemlíti továbbá, hogy a mai napon volt a „…mint vízbedobott kavics…” című 

identitáserősítő projektnek egy rendezvénye a Református Ótemplomban a nyugdíjas 

karácsony keretein belül. Elmondja, jelenleg egy projekt fizikai kivitelezésébe nem kezdtek 

bele, mely a Petőfi ház felújítása, de kedden történik a munkaterület átadása, így az is 

megkezdődik. Tájékoztatásul elmondja, az Európai Uniós költségvetési ciklus fejlesztési 

fejezeteit lezárták. 

Elmondja továbbá, hogy ma a megyei közgyűlésen mondott beszédet Navracsics Tibor 
miniszter úr, aki azokat a tárgyalásokat vezette, amiknek eredményeképp várható, hogy az 

európai uniós strukturális és helyreállítási alapokból a pénz megindul Magyarország felé. A 

délelőtt folyamán arról beszélgettek, hogy egy lengyel vétó miatt ez meghiúsulni látszik. A 

lengyel vétó nem a magyar pénzeknek szól, hanem egy csomagban lévő négy kérdés 

egyikének, a globális minimum adóra vonatkozó határozati javaslatnak, melyet a lengyelek 

nem akarnak elfogadni. Hangsúlyozza, tekintettel arra, hogy össze van kapcsolva a magyar 

jogállamisági eljárással és a pénzkifizetéssel a vétózott határozati javaslat, lehet, hogy 

meghiúsulnak a kifizetések. Véleménye szerint ilyen esetekben addig szoktak tárgyalni az 

urak, míg kompromisszum nem születik ezért bízik abban, hogy megszűnik a támogatások 

kifizetésének akadálya. Elmondja, ha ez megtörténik, elővehetik a Fenntartható 

Városfejlesztési Stratégiát és elkezdhetnek készülni a projektjeikre. Megemlíti, akkor 

javasolni fogja, hogy a Fenntartható Városfejlesztési Stratégiát gondolják át még egyszer. A 

Fenntartható Városfejlesztési Stratégia alapján négy tengely mentén költhetik el a pénzeket. 

Ezek a tengelyek meghatározott súllyal részesülnek a 10 milliárd forintból és úgy gondolja, 

érdemes lenne átvenni még egyszer, hogy az energetikára mennyi pénzt költsenek el. Belső 

átcsoportosítással lehet az energetikára fordítható pénzeket növelni. Ha jól emlékszik, 860 

millió forint van elkülönítve energetikára a 10 milliárd forintból. Tekintettel az energetikai 

válság jelentette kihívásokra érdemes lenne ezt olyan mértékűre növelni, hogy az 

önkormányzat által működtetett közszolgáltatásoknak helyet adó intézményi környezeteket 

meg tudják újítani és energetikailag hatékonnyá tenni. Példaként említi a Polgármesteri 

Hivatal épületeit, az óvodai épületeket, a közművelődési és sportlétesítményeket, hiszen 

ezeket az önkormányzatnak kell fenntartani és a rendkívül megnövekedett közműkiadások az 

önkormányzatot terhelik. Megjegyzi továbbá, abban az esetben, ha nem érkezik uniós forrás 

és nincs más pályázati forrás, akkor a jövő évi költségvetés tervezésénél a Petőfi házon kívül 

nagyjából egy fejlesztési feladattal lesz dolguk, mert többre nem lesz pénz. Reméli erre az 

egyre igen. Elmondja, ha képviselőtársai emlékeznek, 40 millió forintot nyertek pályázaton a 

Szent István út Török Bálint utcáig terjedő szakaszának a rekonstrukciójára, melynek az 

önrészét a jövő évben kell biztosítani, ugyanis ha ezt nem teszik meg, ez a pénz elveszik. 

Álláspontja szerint igen szerényen tervezhetnek a fejlesztésekkel. Természetesen mindez 

megváltozhat, hiszen a várakozások szerint vagy karácsony előtt vagy ünnepek között fog 

megjelenni az a rendelet, amely átírja a központi költségevetésnek az önkormányzatokra 

vonatkozó fejezeteit, és ebből a módosításból fog kiderülni, hogy mennyi pénzre számíthatnak 

2023-ban. Az eredeti központi költségvetés nagyjából a 2022. évi előirányzatokat tartalmazta, 

tehát nagy változás nem lett volna, de legalább két ok miatt mégis számolniuk kell 

költségnövekedéssel. Az egyik az energetika, a másik a minimálbér és a bérminimum 

változása, hiszen a kollégáik között van olyan, akit ez érinteni fog és a törvény erejénél fogva 

az ő esetükben mindenképpen emelni kell a béreket. A bérelőirányzat nagyjából 15 %-kal nő. 

Elmondja továbbá, az eddigi csomag létszámleépítést nem tartalmaz, ugyanakkor megkérte az 

intézményvezetőket és a gazdasági vezetőket, hogy készítsenek egy vészforgatókönyvet és 

egy vészköltségvetést is, ami elméleti szinten számol azzal, ha létszámleépítéshez kell nyúlni. 

Reméli, hogy ez nem fog bekövetkezni. A félő az, hogy ha a központi költségvetésből 

magasabb finanszírozást is kap az önkormányzat, az biztos a kötelező feladatokra fog 

kiterjedni, az önként vállalt feladatokra nem. Az önkormányzat önként vállalt feladatai közé 

tartozik a sporttal kapcsolatos feladatok jelentős része, például a sportlétesítmények 

fenntartása.  
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Közművelődés területén is nehéz megállapítani hol a határ, hiszen törvény azt írja elő, hogy 

könyvtári és közművelődési szolgáltatást kell biztosítani, azonban azok terjedelmére nem tér 

ki. A gyermeklétszám változás, melyet akár a Helyi Esélyegyenlőségi Programban is 

olvashattak, megérinti a városi bölcsődéket és óvodákat. Az óvodai csoportlétszám jelenleg 

31, de 28 csoporttal számolhatnak, és ez azért fontos, mert a feladatfinanszírozás a 

gyermeklétszámból alakul. Ha az óvodát működtető humánerőforrást nem alakítják a 

gyermeklétszámhoz, akkor az azt jelenti, hogy központi finanszírozást nem kapnak rá, a 

különbözetet az önkormányzatnak kell finanszírozni adóbevételekből. Megemlíti, mikor az 

előbb létszámleépítést tartalmazó költségvetés tervezésére célzott, 2023-ra vonatkozóan arra 

gondolt, hogy az intézményvezető például az óvoda esetében tervezhet úgy, hogy nem szüntet 

meg munkaviszonyt, hanem a létszámleépítést a nyugdíjba vonulók, a gyesen lévők és a 

határozott idejű foglalkoztatottak figyelembe vételével is teljesítheti. Ugyanez igaz a 

bölcsődei dolgozói létszámra is. Hangsúlyozza, nem munkaviszonyok megszüntetését várják 

el, hanem azt, hogy az intézményvezetők az említett eszközökkel éljenek, amennyiben 

szükség lesz rá. Véleménye szerint, ezek nem jó előjelek 2023-ra, de érdemes őszintének 

lenni, és szembenézni a problémákkal nem pedig elbújni előle.  

 

Megkérdezi van-e az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kíván, megköszöni a részvételt, és a 

közmeghallgatást 17.14 órakor bezárja. 

 

 

K.  m. f. 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás Dr. Nagy Krisztina 

 polgármester jegyző 


