
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: A01/1-241/2022. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

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

nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Unger Tamás alpolgármester 

 

Szabadkai Verita, Grőber Attila, dr. Vaitsuk Mária, 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. Töreki-Vörös Ibolya önkormányzati képviselő távolmaradását bejelentette. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti a Városháza épületének nagytermében megjelenteket és az ülést az interneten 

keresztül követőket. A testület ülését 15.00 órakor megnyitja.  

 

Megállapítja, hogy a Képviselőtestület ülése határozatképes, 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: 

 

 

113/2022. (XII.15.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2022. 

december 15-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza 

meg: 

1. Személyi ügy 

Pápa Város Infrastruktúrájának Fejlesztéséért Közalapítvány 

tagjának megválasztása 

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

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a közterület-

használatról szóló 11/2019. (VI.27.) 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. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2022. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzati 

lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 

28/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

6. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2022. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a talajterhelési díjról 

szóló 32/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

7. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2022. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a helyi adókról szóló 

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

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

8. 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 

 

9. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2022. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város 

Önkormányzata 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

10. 2023. évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyása 

Előadó: Dr. Nagy Krisztina jegyző 
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11. Pápa város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 

felülvizsgálata 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

12. Beszámoló a Pápai Polgármesteri Hivatal tevékenységéről 

Előadó: Dr. Nagy Krisztina jegyző 

 

13. Beszámoló Pápa Város Önkormányzatának Települési 

Értéktár Bizottsága 2022. évi tevékenységéről 

Előadó: Dr. Hermann István elnök 

 

14. Vegyes ügyek 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a 123., a 124., a 125., a 126., a 

127., a 128., a 129., a 130., a 133. és a 137. sorszámú előterjesztéseket egyhangúlag 

megtárgyalásra javasolja. 

 

Elmondja, hogy a Képviselőtestület az előző ülésén „Tapolcafő Szolgálatáért Díj”-at 

adományozott Apostol Pál részére, melynek átadására jelen ülés keretei között kerül sor. 

Elmondja, hogy a díjazottal egy díjátadáson már találkoztak, hiszen Apostol Pálnak az utolsó 

istentiszteletén Pro Publico díjat adott át, valamint felolvasta a laudációt. A jelenlegi díjhoz 

gratulál, jó egészséget kíván. 

 

Apostol Pál lelkész 

Elmondja, hálás azért, hogy lelki és kulturális munkával egyaránt szolgálhatta Tapolcafőt, mint 

falut és mint városrészt is. Kiemeli a hangversenyeket, kiállításokat, építkezéseket, melyhez 

segítséget is kapott. Megköszöni a díjat, áldott, békés ünnepeket kíván. 

 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

 

1. Személyi ügy 

Pápa Város Infrastruktúrájának Fejlesztéséért Közalapítvány tagjának 

megválasztása 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Hortobágyi Sándor. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy Székely Sándor 2022. december 31. napjával lemondott kuratóriumi 

tagságáról. Megköszöni a kuratóriumban végzett munkáját. Dr. Lukács Endre kuratóriumi 

elnök Hortobágyi Sándort javasolja a kuratórium új tagjának, aki köztisztviselőként hosszú 

évtizedeken keresztül dolgozott a Pápai Polgármesteri Hivatalban. Kifejezetten örül annak, 

hogy Hortobágyi Sándor vállalta a tisztséget, hiszen általa egy beruházási tapasztalattal 

rendelkező taggal erősödik a kuratórium. Reméli, érdemi feladatok is jutnak majd az 

alapítványnak a város infrastruktúrájának fejlesztésében.  

 

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

határozatot hozza: 

 

114/2022. (XII.15.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa Város 

Infrastruktúrájának Fejlesztéséért Közalapítvány kuratóriumi 

tagjának, 2023. január 1. napjától határozatlan időre Hortobágyi 

Sándort választja meg. 

Utasítja a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és 

a módosított Alapító okirat aláírására. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a Képviselőtestület Hortobágyi Sándort 2023. január 1. napjától határozatlan 

időre a kuratórium tagjának megválasztotta. Gratulál Hortobágyi Sándornak a 

megválasztásához, és megköszöni, hogy elvállalta a tisztséget. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) 

bekezdés c) pontjában foglaltak alapján indítványozza a 141. és a 142. sorszámú előterjesztések 

tárgyalására zárt ülés elrendelését és az alábbi határozati javaslat elfogadását: 

 

„Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a 141. és 

a 142. sorszámú előterjesztések tárgyalására zárt ülést rendel el, mivel mind az önkormányzat, 

mind pedig az előterjesztéssel érintett másik fél üzleti érdekét veszélyeztetné a döntés 

indokainak előzetes nyilvánosságra kerülése.” 
 

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

határozatot hozza: 

 

115/2022. (XII.15.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak 

alapján a 141. és a 142. sorszámú előterjesztések tárgyalására zárt 

ülést rendel el, mivel mind az önkormányzat, mind pedig az 

előterjesztéssel érintett másik fél üzleti érdekét veszélyeztetné a 

döntés indokainak előzetes nyilvánosságra kerülése. 

 

 

A polgármester a képviselőtestület nyilvános ülését 15 óra 15 perckor ismételten megnyitja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a zárt ülésen a Képviselőtestület két határozatot fogadott el a Pápai 

Termálvízhasznosító Zrt.-vel kapcsolatban. Módosították a 2022. szeptember 13-án létrejött 

tagi kölcsön szerződést, mely szerint az 50 millió forint kölcsön visszafizetésének határidejét 

2023. június 30. napjában határozták meg. A zárt ülésen döntöttek még arról, hogy az 

Önkormányzat készfizető kezességet vállal a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. folyószámla 
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hitelkeretéért, amelyet a társaság a jövő évre kíván megnyitni, a kezességvállalás 99 millió 

forint összeghatárig szól. 

 

14. Vegyes ügyek 

f) Pápai Víziközmű Zrt-vel a víziközmű rendszerre kötött vagyonkezelési 

szerződés módosítása 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Hollenczer Ferencné, a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. 

gazdasági irodavezetője. 

 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi Hollenczer Ferencné gazdasági irodavezetőt, van-e szóbeli kiegészítése. 

 

Hollenczer Ferencné gazdasági irodavezető 

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 előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

határozatot hozza: 

 

119/2022. (XII.15.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul az 

előterjesztésben foglaltak szerint a jelenleg hatályban lévő SZ01 

Pápa közműves szennyvízelvezetés és tisztítás víziközmű 

rendszer rendszerfüggő elemeiről szóló vagyonkezelési szerződés 

III/6. pontjában foglaltak módosításához. 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a 

vagyonkezelői szerződés III/6-os pontjának módosítására 

vonatkozó szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete a közterület-használatról szóló 11/2019. 

(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A rendelet-tervezetet a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a rendelet-tervezet körülbelül húsz százalék emelést tartalmaz a közterület-

használati díjakra, ami kétmillió forint többletbevételt jelenthet a költségvetés számára a jövő 

évben. 

 

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: 

 

32/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának a közterület-használatról szóló 

11/2019. (VI.27.) 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 

 

 

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 rendelet-tervezetet a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a rendelet-tervezet a jövedelmi értékhatárokat a hatályos önkormányzati 

rendelettel azonos mértékben, forintban kifejezve állapítja meg.  
 
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: 
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33/2022. (XII.15.) 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 

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 

 

 

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 egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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: 

 

34/2022. (XII.15.) 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 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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5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2022. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzati lakások és helyiségek 

bérletéről és elidegenítéséről szóló 28/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A rendelet-tervezetet a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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: 

 

35/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és 

elidegenítéséről szóló 28/2013. (XI.14.) önkormányzati 

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 

 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete a talajterhelési díjról szóló 32/2013. (XII.31.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A rendelet-tervezetet a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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: 

 

36/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

talajterhelési díjról szóló 32/2013. (XII.31.) önkormányzati 

rendeletet módosító, fenti számú önkormányzati rendeletét, az 

előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja. 
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Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyző 

 

 

7. 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 egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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: 

 

37/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi 

adókról szóló 29/2021. (XI.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 

 

 

8. 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 

 

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: 
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38/2022. (XII.15.) 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 

 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2023. évi 

átmeneti gazdálkodásáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A rendelet-tervezetet a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, jelenleg nem tudja meghatározni, hogy a 2023. évi költségvetésről szóló rendelet-

tervezetet mikor tudják beterjeszteni. Hozzáteszi, a költségvetési törvény módosítására várnak, 

hiszen az az energetikai válságra tekintettel újabb előirányzatokat fog tartalmazni az 

önkormányzatok támogatására. 

 

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: 

 

39/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének …/2022. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 

2023. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló, fenti számú 

önkormányzati rendeletét, az előterjesztésben foglaltaknak 

megfelelően megalkotja. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyző 
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10. 2023. évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyása 

Előadó: Dr. Nagy Krisztina jegyző 

 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

határozatot hozza: 

 

120/2022. (XII.15.) határozat 

1./ Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 119. §-ában foglaltak alapján a 2023. évi 

ellenőrzési munkatervet az előterjesztés 1. számú melléklete 

szerint jóváhagyja. 

 

2./ A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy az ellenőrzések 

végrehajtásáról külső szakértő megbízása útján gondoskodjon. 

 

Határidő: 2023. december 31. 

Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyző 

 

 

11. Pápa város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Pápai Német Nemzetiségi 

Önkormányzat a Helyi Esélyegyenlőségi Programról szóló előterjesztést megtárgyalta, és 

véleményezési jogkörében eljárva egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a Helyi Esélyegyenlőségi Program 4. számú táblázatában az „Állandó oda-, és 

elvándorlások különbségének 1000 állandó lakosra vetített száma (fő)” szövegrész helyébe az 

„Állandó oda-, és elvándorlások különbsége” szöveg lép, az 5. számú táblázatában az „Az élve 

születések és halálozások különbözetének 1000 lakosra vetétett száma (fő)” szövegrész helyébe 

az „Az élve születések és halálozások különbözete” szöveg lép. 

Felhívja a figyelmet, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program további módosítási javaslatait a 

kiosztott dokumentum tartalmazza, kéri, ezek figyelembe vételével kerüljön sor a napirendi 

pont megtárgyalására. 

 

Megkérdezi Benecz Rita szociális és közigazgatási osztályvezetőt, van-e szóbeli kiegészítése. 

 

Benecz Rita szociális és közigazgatási osztályvezető 

Nincs szóbeli kiegészítése. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program főleg a Központi Statisztikai Hivatal 

adatainak csoportosításával egy komplex képet ad a városról, a demográfiai folyamatokról és a 

vagyoni helyzetről. Hozzáteszi, sokszor nehéz megérteni a statisztikai adatok módszertanát, el 

kell fogadni, hogy ezek tényszerűen összegyűjtött adatok a pápaiakról, Pápáról, és általában a 

magyar társadalomról. Néhány furcsa adatot összehasonlítottak más városok adataival, de nem 

tapasztaltak eltérést. Példaként említi a lakosság adózott jövedelemből való részesedését, 

valamint az éves egymillió forint alatti jövedelmek arányát. 

 

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

 

Süle Zsolt önkormányzati képviselő 

Felolvassa a hozzászólását. Véleménye szerint mindenképp támogatni kell a Helyi 

Esélyegyenlőségi Programban leírtakat, az abban olvasható helyzetelemzést tényszerűnek 

tartja. Diszharmóniát jelent számára, hogy az elvek, a szándékok és a cselekvés között nem 

mindig látni az összhangot. Az előterjesztésben ugyanis rendkívül szomorú adatok olvashatók. 

A város lélekszáma rohamosan és folyamatosan apad, a korfája pedig egyre aggasztóbbá válik. 

A 65 év felettiek jóval többen vannak, mint a 18 év alattiak, a képviselőtestületi ülésről is jó 

egészséget kíván minden szépkorú pápainak. Az elöregedés évek óta megállíthatatlannak 

látszik. Sokakban felmerülhet a kérdés, hogy mi ennek az oka, és hogy miért nem tesz ez ellen 

semmit a városvezetés. Ez a probléma ma már nem csak a halmozottan hátrányos helyzetűeket 

érinti, hanem a fiatalokat és időseket is. A fiatalok és a középkorúak elvándorlása egyre 

nagyobb mértékű, hiszen az életüket nem tudják a megfelelő lakásviszonyok mellett elkezdeni. 

Véleménye szerint a lakhatás biztosítása kiemelten fontos feladata lenne az Önkormányzatnak, 

de ezzel éppen ellenkező előjelű folyamatok játszódnak le. A cél az lenne, hogy minél 

modernebb, energetikailag is a kor követelményeinek megfelelő, megfizethető bérlakások 

legyenek elérhetők a fiatalok, vagy a kevésbé fiatalok számára, akárcsak átmenetileg is. 

Álláspontja szerint az elmúlt időszakban pont az ellenkezője történik a városban. Egyre jobban 

csökken a bérlakások száma. Kifejti, hogy ezen a jövőben mindenképpen változtatni kell annak 

érdekében, hogy Pápa város népességmegtartó ereje növekedjen, és a fiatalok jó eséllyel tudják 

helyben elkezdeni az életüket. Még egyszer kiemeli, hogy a város népessége rohamtempóban 

öregszik el, és ezt a tényt nem követi le az Önkormányzat. A tényadatok szerint az öregedési 

index még néhány éve 129 százalék volt, ez mára már 162 százalék felett van. Az időseknek 

egyre nagyobb számban lenne szükségük segítségre, ezért nem szinten tartani, főleg nem 

leépíteni, hanem bővíteni kellene az idősek nappali ellátását, az időskorúak átmeneti és tartós 

bentlakásos szociális ellátását is. Bár önként vállalat feladat, de véleménye szerint növelni 

kellene az Idősek Otthonában a tartós bentlakásos ellátás volumenét is, vagy az ehhez hasonló 

ellátások nagyságát is. Ez erkölcsi kötelesség is lenne, hiszen a nagyszülők megérdemlik a 

megfelelő gondoskodást és a méltó időskort. Véleménye szerint ezen a területen nem lehet és 

nem is szabad spórolni. Hozzáteszi, van még mit bőven tenni a Program céljainak elérése 

érdekében. Megjegyzi, örül, hogy Zsegraics Gyula önkormányzati képviselő szórakoztatónak 

tartotta a hozzászólását. 

 

Venczel Csaba önkormányzati képviselő 

Köszönetet mond a Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítésében részt vevő valamennyi 

köztisztviselőnek, illetve az egyéb szervezetek vezetőinek, mely véleménye szerint roppantul 

jól strukturált, minden részletre kiterjedő dokumentum. Egy enciklopédia, amely segít 

eligazodni az előttük álló feladatok tekintetében, összefoglalja azokat az eredményeket, amiket 

eddig ezen a négy fontos területen, a mélyszegénységben élők, a gyermekek, az idősek, a nők, 

a fogyatékossággal élők tekintetében elért az Önkormányzat. Véleménye szerint sem a 

problémafeltárás, sem azok elemzése, sem pedig az eddig megvalósult programok tekintetében 

nincs az Önkormányzatnak szégyellni valója. Ha a mélyszegénységben élők, valamint a romák 

tekintetében figyelembe veszik azokat a beavatkozási területeket, amelyeket az 
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Esélyegyenlőségi Program is megjelöl, különös tekintettel a szűrővizsgálatokra, a 

hulladékkezelésre, higiéniai szükségletek kielégítésére, valamint az alacsony iskolázottságra és 

az iskolai lemorzsolódásra vonatkozó mutatókra, akkor véleménye szerint mind az 

Önkormányzat, mind az állam lényeges eredményeket ért el. Kiemeli, hogy olyan témákat érint 

a Program, mint a családok költözése, a csonka családok, valamint a mozaik családok 

vonatkozásában meglévő hátrányok, valamint javaslatokat tartalmaz az ilyen helyzetben élő 

gyermekek életkörülményeinek javítására. A nők vonatkozásában is nagyon fontos területeket 

érint a Program, itt a családon belüli erőszakra, illetve az egészségvédő programokra gondol. 

Az idősek tekintetében egyfelől az elmagányosodás, az áldozattá válás megelőzése a fontos cél. 

Véleménye szerint az Önkormányzat által fenntartott szociális intézményhálózat kapacitás 

tekintetében kellően felkészült az idősek ellátására. Az intézményhálózat mindent megtesz 

annak érdekében, hogy a látókörébe kerülő, ellátásra szoruló időskorú számára a megfelelő 

szolgáltatást nyújtsa, és ebben egyéb szervezetek is partnerek, az egyházak és az állam is. 

Véleménye szerint a szociális védőháló az elmúlt időszakban lényegesen erősödött. A 

fogyatékkal élők esetében mind az életminőség javítása, mind az elérhető szolgáltatások 

területén szép eredményeket értek el. A dokumentum kellően megalapozott a jövő tervezésének 

vonatkozásában, reális célokat tűz ki, figyelembe veszi a rendelkezésre álló erőforrásokat, 

illetve odafigyel az eredmények fenntarthatóságára. Véleménye szerint ez a dokumentum 

nemcsak az Önkormányzat tevékenységét illetően fontos, hanem azért is, mert alapfeltétele 

bármilyen olyan pályázati forrás igénybevételének, amely elősegítheti az abban foglalt 

problémák megoldását. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Véleménye szerint az önkormányzati felelősségvállalásnak arányosnak és méltányosnak kell 

lenni, a magyar társadalom komplex problémáit az Önkormányzat vezetése nem fogja tudni 

megoldani, egyaránt igaz ez a magyar társadalom korfájára, demográfiai mutatóira, 

elöregedésére. Nem gondolja, hogy a pápai demográfiai folyamatok jelentős mértékben 

eltérnének az országosan tapasztalhatótól. Nyilván vannak olyan települések, amelyek kilógnak 

ebből a sorból, de az mindig valamilyen rendkívüli folyamatnak az eredménye, például egy 

agglomerációs település népesedésének a növekedése, mely lehet nagyobb ütemű és más 

összetételű. A szociális és időskorú ellátás kapcsán elmondja, hogy véleménye szerint nem kell 

növelni a bentlakás számát, az Önkormányzatnak nem dolga, hogy a családoktól ezt a 

felelősséget átvállalja. Emlékeztet arra, hogy a gyermekeknek vannak kötelességei a szülőkkel 

kapcsolatban. Természetesen lehet a bentlakásos helyek számát növelni, azonban az brutális 

adóemeléssel járna, mivel másból nem lehet finanszírozni. Ő nem szeretne ilyen, hangsúlyozza 

brutális adóemeléssel élni. Örül neki, hogy Süle Zsolt önkormányzati képviselő is igen jól érzi 

magát. A brutális bérlakás építési program kapcsán szeretné tájékoztatni Süle Zsolt 

önkormányzati képviselőt, hogy 2022. december 15. napján nyilvántartott szociálisan rászoruló 

lakásigénylők száma 1 fő. Nem gondolja, hogy egy főnek brutális bérlakás építési programot 

kellene kezdeményezni. Elmondja továbbá, hogy az idősek nappali ellátását igénybe vevők 

száma 2022. december 15. napján nulla fő. Az Önkormányzat tehát jelenleg is tart fenn olyan 

szolgáltatásokat, amelyekre helyben nincs igény. A lakosság számának változását legalább két 

dologgal érdemes árnyalni, az egyik a természetes fogyás állapota, amely egész Európára 

jellemző. Azokban az országokban jellemző ez kevésbé, ahol a bevándorlással ezeket a 

folyamatokat meg tudták fordítani. Hozzáteszi, az elmúlt hét évben 1020 fővel születtek 

kevesebben Pápán, mint amennyien meghaltak, tehát csak a születések és halálozások 

különbözőségéből adódóan ennyivel csökkent a pápaiak lélekszáma. A másik dolog, amelyre 

fel szeretné hívni a figyelmet, és ami a bölcsődei és óvodai intézményeknél is látszik, a falusi 

CSOK. Sok fiatal költözött ki Pápáról és a környező falvak valamelyikében vásárolt vagy épített 

ingatlant. Ezáltal sok környező település lélekszáma nőtt. Ez a növekedés máshol a fogyást 

kellett hogy jelentse. Örömteli viszont, hogy ezáltal a családok lakhatása biztosítottá válik. A 

Pápához hasonló méretű városok jellemzője továbbá, hogy sok tehetséges fiatal tanul tovább 

egyetemen, ahol olyan diplomát szerez, mellyel Pápán nem tud elhelyezkedni. Személyes 

véleménye, hogy Burcsi Pétert nagyobb örömmel látja az ELTE matematikai tanszékének 
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vezetőjeként, mint egy pápai gimnázium matematika tanáraként, hiszen neki a tehetsége alapján 

ott a helye. Sok más olyan kutató, mérnök van, akinek a pápai gazdaság nem tud a 

végzettségének megfelelő állást kínálni, ők máshol találják meg a helyüket. Az elvándorlás és 

a bevándorlás egyenlege pillanatnyilag negatív, de bízik abban, hogy ebben pozitív fordulat fog 

majd beállni. 

 

Grőber Attila önkormányzati képviselő 

Elmondja, hogy nagy tisztelettel és örömmel olvas ilyen anyagokat, hiszen ez egy tükröt jelent. 

Helyesnek tartja azt a megközelítést, ami Pápát és az országos tendenciát összehasonlítja. 

Ugyanakkor olyan problémák fogalmazódtak meg, melyek nincsenek az Önkormányzat 

hatókörében, de azért érdemes róluk beszélni, mert ez morális kötelezettséggel is jár. 

Véleménye szerint az előterjesztésben nagyon komoly, súlyos kérdésekről van szó. Ezek egy 

része leginkább az oktatás ügyét érinti. Az első a demográfiai kérdés. Magyarország az egyetlen 

olyan ország Európában, ahol 1981 óta folyamatosan csökken a lakosságszám. A teljes 

termékenységi ráta Magyarországon 1.54 és 1.59 között van. Ha ez az érték 2.1 alatt van, az a 

lakosság számának csökkenését jelenti. A demográfusok szerint az 1,3 alatti érték gyors 

lakosságszám csökkenést jelent. 1999-ben, 2003-ban, 2004-ben, 2010-ben és 2011-ben ez az 

érték 1.3 alatt volt. Véleménye szerint fontos a diákoknak arról beszélni, hogy mindenkinek 

van egyéni felelőssége abban, hogyan oldódik meg az ország demográfiai problémája. Ilyen 

demográfiai helyzet Magyarországon utoljára a XVIII. században volt. Hangsúlyozza, hogy ez 

egy nagyon súlyos helyzet. Ebben mindenkinek, az államnak is van szerepe. Ez a kollektíva és 

az egyén kapcsolatáról szól. Véleménye szerint a CSOK egy korrekt intézkedés arról, hogy az 

emberek több gyereket vállaljanak. Amennyiben ez így folytatódik, 2050-ben 8, 8.5 millió 

ember fog élni Magyarországon. Elmondja, van annak előnye is, hogy az öregedési mutató 

javul, hiszen az azt jelenti, hogy tovább élnek az emberek. Véleménye szerint a szociális 

ellátórendszert meg kell erősíteni. Nem feltétlenül a férőhelyek számát kell növelni, hanem 

teljesen új ellátási formát kell megvalósítani. Olyan támogatást kell az időseknek nyújtani, ami 

lehetővé teszi, hogy a saját lakóhelyük átalakítással hozzáigazodjon az életkörülményeikhez. 

Az oktatás kapcsán elmondja, hogy a lemorzsolódás terén nem jó a helyzet Európában. Vannak 

olyan járások, amelyek ebben sokkal rosszabbul állnak, példaként említi a sümegi vagy a 

devecseri járást. Komoly kutatások állnak rendelkezésre arról, hogy az iskolai végzettség és az 

élettartam között milyen összefüggések vannak. A nyolc osztályt és az egyetemet végzett 

emberek várható élettartama közötti különbség megközelíti a húsz évet. Elmondja továbbá, 

hogy Magyarországon az abszolút mélyszegénységi mutatók lényegesen javultak, nagyjából a 

felére csökkentek az elmúlt tíz évben. Hozzáteszi, a relatív mélyszegénység esetében nem ilyen 

jó az arány. A medián jövedelmek 40 százaléka alattiak számítanak abszolút 

mélyszegénységben élőnek. Olyan tendenciák vannak ezen a területen, amelyre mindenkinek a 

figyelmét fel kell hívni. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A születésszám csökkenésével kapcsolatos aggodalmakkal teljesen egyetért, annak 

következményei ma még nem is láthatóak. Rossz példák előfordulnak akár az ország egyes 

területein, akár az egyes országokban. Példaként erdélyi településeket említ, ahol egyrészt a 

születésszám is nagyon alacsony, másrészt pedig az elvándorlás mértéke is hihetetlenül nagy. 

Kovásznán a 12 ezer választópolgárból csak 8 ezer él a településen. Románia lakossága 22 

millióról 17-18 millióra csökkent. Ez a szabad munkavállalással kapcsolatos bevándorlási 

hullámnak köszönhető, amely a magyarországi népességet is nyilván csökkentette. A határon 

túli magyarlakta területekről nagyon jelentős a bevándorlás Magyarországra. Az 1990-es 

években Pápán 420-450 kisgyermek született egy évben. Idén november 30-ig a pápai 

kórházban 474 születés volt, ebből 242 volt a pápai kisgyermek. A halálozások száma várhatóan 

bőven 400 fölött alakul ebben az évben. Óriási változásokra lenne ahhoz szükség, hogy az olló 

egyáltalán elkezdjen zárulni. Az idősek ellátásával kapcsolatban elmondja, egyetért azzal, hogy 

az otthonközeli ellátásokat kellene erősíteni. Erre a területre nehéz munkatársakat találni, hiszen 

állandó létszámgondokkal küzd az Egyesített Szociális Intézmény. Ez az a szociális ellátás, 
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amely esetében nem az anyagiak miatt szorul támogatásra az ellátott, hanem az életkora és az 

egészségi állapota miatt. Példaként említi, ha egy olyan férfi marad özvegy, aki egész életében 

nem főzött, már nem fog tudni megtanulni, az ő életminőségében az jelent nagy változást, ha 

az Önkormányzat szolgáltatásainak köszönhetően meleg ételhez tud jutni. A támogatást az tudja 

felkínálni, aki rendelkezik az ennek finanszírozásához szükséges adóbevétellel. Véleménye 

szerint ennek állami feladatnak kellene lennie. Elmondja, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi 

Programnak egy jól meghatározható keretrendszerben kell készülnie, meghatározott adatokból 

kell dolgozni. Köszönetet mond a Program összeállításáért, háttéranyagként használva sok más 

előterjesztés is értelmezhető.  

 

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

hozzászólás. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

határozatot hozza: 

 

121/2022. (XII.15.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete - az 

egyenlő bánádmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4) bekezdés és a helyi 

esélyegyenlőségi programok előkészítésének szabályairól és 

az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII.27.) 

Korm. rendelt 6. §-a, valamint a belügyminisztérium honapján 

közzétett „Módszertani útmutató a helyi esélyegyenlőségi 

programok elkészítésének szempontjához és a program 

felülvizsgálatához” című dokumentum alapján Pápa város 

Helyi Esélyegyenlőségi Programját (2018-2023) áttekintette 

és felülvizsgálta. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1./ 

pontban meghatározott szempontok szerint felülvizsgált és 

módosított Helyi Esélyegyenlőségi Programot a határozat 1. 

melléklete szerinti tartalommal, egységes szerkezetben 

jóváhagyja. 

 

3. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja a 

jegyzőt, hogy gondoskodjon a felülvizsgált Helyi 

Esélyegyenlőségi Program közzétételéről. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyző 

 

12. Beszámoló a Pápai Polgármesteri Hivatal tevékenységéről 

Előadó: Dr. Nagy Krisztina jegyző 

 

A beszámolót a Humánerőforrás Bizottság és a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a Hivatal elnevezése okoz néha félreértést, véleménye szerint helyesen Jegyzői 

Hivatalnak kellene nevezni.  

 

Megkérdezi Jegyző asszonyt, hogy van-e szóbeli kiegészítése a beszámolóval kapcsolatban. 

 

Dr. Nagy Krisztina jegyző 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Megállapítja, hogy a beszámolóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Elmondja, hogy ez a beszámoló is a Helyi Esélyegyenlőségi Programhoz hasonló részletes 

dokumentum, mely részletesen leírja a Városházán végzett munkát. Megköszöni kollégáinak 

azt a támogatást, amelyet a képviselőtestület munkájához nyújtottak. Amennyiben a 

képviselőknek információra van szükségük, bátran fordulhatnak a Hivatal munkatársaihoz. 

Véleménye szerint a képviselőtestület által tárgyalt előterjesztések kiváló minőségben 

készültek el. Törvényességi észrevétel a Kormányhivatal részéről csak a legritkább esetben 

érkezik a Hivatalba. Reméli, hogy a jövő év könnyebb lesz, legalábbis választások nem lesznek. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóval kapcsolatban. 

 

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

határozatot hozza: 

 

122/2022. (XII.15.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai 

Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően 

elfogadja. 

 

 

13. Beszámoló Pápa Város Önkormányzatának Települési Értéktár Bizottsága 

2022. évi tevékenységéről 

Előadó: Dr. Hermann István elnök 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van dr. Hermann István, Pápa Város Önkormányzata 

Települési Értéktár Bizottságának elnöke. 

 

A beszámolót a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti dr. Hermann Istvánt, és megkérdezi van-e szóbeli kiegészítése a beszámolóval 

kapcsolatban. 

 

Dr. Hermann István elnök 

Elmondja, hogy a helyi bizottság a Nemzeti Értéktárba márciusban felterjesztette a pápai 

húskombinátnak az 1930-as évek óta készített, exportként és belföldön is nagyon kedvelt 

termékét, a pápai sonkát. A felterjesztésre eddig nem érkezett válasz. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Venczel Csaba önkormányzati képviselő 

Örül, hogy ebben az évben is gyarapodott a helyi értéktár. Véleménye szerint érdemes lenne 

egy olyan logót készíteni, amellyel az értéktárba került termékeket megjelölhetnék az értékek 

tulajdonosai. 

 

Dr. Hermann István elnök 

Nagyon jó ötletnek tartja, véleménye szerint a Jókai Mór Városi Könyvtár grafikusát meg 

lehetne kérni, hogy készítsen egy logót. Bárki ötletét szívesen veszik. Megköszöni a javaslatot. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

Megállapítja, hogy a beszámolóval kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról. 
 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadja Pápa Város Önkormányzatának 

Települési Értéktár Bizottsága tevékenységéről szóló beszámolót. 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Arra bíztatja a nyilvánosságot, hogy legyen minél több kezdeményezés a Települési Értéktár 

Bizottság felé. Sokkal kisebb települések jóval nagyobb számú értékkel tudják megfogalmazni 

a saját egyediségüket, mint ahogy eddig ezt a pápaiak tették.  

 

14. 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: 

 

123/2022. (XII.15.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 138/2016. 

(IX.23.) és a 158/2021. (XII.16.) határozatok, a 29/2022. (III.10.) 

határozat, a 74; 77/2022. (IX.1.) határozatok és a 97/2022. (X.11.) 

határozat végrehajtására adott jelentést elfogadja. 

 

b) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2023. évi munkaterve 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

határozatot hozza: 

 

124/2022. (XII.15.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2023. évi 

munkatervét az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint 

jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármester, hogy a munkaterv 

végrehajtásával kapcsolatban szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

Határidő: 2023. december 31-ig folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Nagy Krisztina jegyző 

 

c) Pápai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása 

 

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 előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

határozatot hozza: 

 

125/2022. (XII.15.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai 

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítását az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint 

jóváhagyja. 

A Képviselőtestület határozata 2023. január 1. napján lép 

hatályba. 

A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a Szervezeti és 

Működési Szabályzat módosításáról a Hivatal köztisztviselőit 

tájékoztassa, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt Szabályzatot készítse el. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyző 

Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési 

osztályvezető 
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d) Általános iskolai körzetek véleményezése 

 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 

tartózkodás mellett elfogadásra javasolja. 

 

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 előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

határozatot hozza: 

 

126/2022. (XII.15.) határozat 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) 

bekezdésében foglaltak alapján a Pápai Tankerületi Központ 

2023/2024. tanévre vonatkozó kötelező felvételt biztosító 

általános iskolák körzethatárairól szóló - az előterjesztés 

melléklete szerinti - tervezetében foglaltakkal egyetért. 

 

A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a véleményt a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI 

rendelet 24. § (1a) bekezdésében meghatározottak szerint, a 

jogszabályban megjelölt határidőig a Pápai Tankerületi Központ 

részére küldje meg. 

 

Határidő: 2023. február 15. 

Felelős: Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési 

osztályvezető 

 

e) Közszolgáltatási szerződés megkötése a Volánbusz Zrt-vel 

 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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 előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

határozatot hozza: 
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127/2022. (XII.15.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a szolgáltatás 

ellátása érdekében – összhangban az 1370/2007/EK rendelet 5. 

cikk (5) bekezdésével, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 

2012. évi XLI. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján, 

figyelemmel az (5) bekezdés a) pontjában és az (5a) bekezdésben 

foglaltakra – a közszolgáltatás folyamatosságának egyéb okból 

(COVID járvány okozta pandémia, az orosz-ukrán konfliktus 

miatt kialakult bizonytalan gazdasági helyzet, az energia válság) 

történő veszélybe kerülése miatt a VOLÁNBUSZ Zrt.-t 

közvetlenül megbízza a helyi menetrend szerinti 

személyszállítási feladatok ellátásával, a lebonyolítandó pályázati 

eljárást követően az új szolgáltató személyszállítási tevékenysége 

megkezdéséig, de legfeljebb 2024. december 31. napjáig terjedő 

időszakra, melynek megfelelően Pápa Város Önkormányzata és a 

VOLÁNBUSZ Zrt. a Közszolgáltatási Szerződést megkötik. 

A Képviselőtestület utasítja a polgármestert a határozatban 

foglaltak végrehajtásával kapcsolatban szükséges intézkedések 

megtételére, a közszolgáltatási szerződés aláírására, a szükséges 

jognyilatkozatok és intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal, legkésőbb 2022. december 31-ig 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Unger Tamás alpolgármester 

Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető 

 

 

g) Tájékoztatás a 2022. november 30-ig történt ingatlanok szerzéséről és 

értékesítéséről 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, az előterjesztés azért szükséges, mert nem minden ingatlan értékesítésről a 

képviselőtestület dönt. 

 

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. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadja a 2022. november 30-ig történt 

ingatlanok szerzéséről és értékesítéséről szóló tájékoztatót. 
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h) Postahivatalok bezárásával kapcsolatos önkormányzati 

kötelezettségvállalásról szóló döntés 

 

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 előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

határozatot hozza: 

 

128/2022. (XII.15.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a postahelyek 

visszanyitását a Magyar Posta Zrt. postai szolgáltatóhely 

visszanyitása tárgyú levelében foglalt feltételekkel nem 

támogatja. 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a következő Képviselőtestületi ülés várhatóan februárban lesz, melyről a 

képviselők időben értesülni fognak. Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy 17 órakor 

közmeghallgatás lesz, megkéri a képviselőket, hogy azon minél nagyobb számban jelenjenek 

meg. 

 

Grőber Attila önkormányzati képviselő 

A vagyonnyilatkozat kapcsán megkérdezi, hogy a képviselőknek a képviselői tiszteletdíjuk 

mellett fel kell-e tüntetni a bizottsági tagságért kapott juttatásukat, illetve szerepeltetni kell-e 

azokat a jövedelmeket, melyek ebben az évben még voltak, jövőre azonban megszűnnek, ez a 

felügyelőbizottsági tagság esetében merült fel. Megkérdezi továbbá, hogy a vagyonnyilatkozat 

elkészítéséhez a kiosztott nyomtatványt kell-e használni, vagy a nemrég elfogadott Európai 

Unió kompatibiliset. 

 

Dr. Nagy Krisztina jegyző 

Elmondja, a kérdéseket később válaszolja meg. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 16.11 órakor bezárja. 

 

 

K. m. f. 

  

 

 Dr. Áldozó Tamás Dr. Nagy Krisztina 

 polgármester jegyző 


