
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: A01/184-42/2023. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2023. február 23-i nyilvános 

ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Unger Tamás alpolgármester 

 

Szabadkai Verita, dr. Vaitsuk Mária, Grőber Attila, dr. Guias János Zsolt, Bakos 

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

Kálmán, Németh Csaba, Süle Zsolt képviselők, 14 fő. 

 

Dr. Nagy Krisztina jegyző, 

Dr. Verrasztó Norbert Károly aljegyző, 

 

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 8.00 órakor megnyitja. 

 

Elmondja, hogy 2022. december 23-án, életének 73. évében elhunyt Máté István egykori 

önkormányzati képviselő. Megkéri a jelenlévőket, hogy az elhunytra egy perc néma felállással 

emlékezzenek. 

 

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: 
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1/2023. (II.23.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2023. február 

23-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

1. Személyi ügy 

Kitüntető címek adományozására vonatkozó javaslatok 

elbírálása (zárt ülés) 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2023. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város 

Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. 

(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2023. 

(...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város 

Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

4. A személyes gondoskodást nyújtó szociális 

alapszolgáltatások és szakosított ellátások, valamint a 

gyermekjóléti ellátások önköltségének megállapítása 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …./2023. 

(…) 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 

 

6. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2023. 

(...) 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 

 

7. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …./2023. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete az államháztartáson 

kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 25/2019. 

(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

8. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2023. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a vármegyék 

bevezetésével érintett önkormányzati rendeletek 

módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 
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9. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2023. 

(...) önkormányzati rendelet-tervezete a közösségi együttélés 

alapvető szabályairól és ezek megsértésének 

jogkövetkezményeiről szóló 37/2020. (XII.21.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

10. I. Pápa Város Településszerkezeti tervének módosítása 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Mezei László városi főépítész 

 

II. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

…./2023. (…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Mezei László városi főépítész 

 

11. Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési 

Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2022. évi 

tevékenységéről 

Előadó: Bázsa Botond Lehel elnök 

 

12. Vegyes ügyek 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság az 1., a 3., az 5., a 6., a 7., a 8., 

a 9. és a 10/II. sorszámú előterjesztéseket egyhangúlag megtárgyalásra javasolja. 

 

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

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

alapján a 2. sorszámú előterjesztés tárgyalására zárt ülést tart. 

 

Bejelenti, hogy a Képviselőtestület zárt ülésen folytatja a napirendek tárgyalását. 

 

A polgármester a képviselőtestület nyilvános ülését 8.30 órakor ismételten megnyitja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti a Képviselőtestület zárt ülésén hozott döntéseit. 
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Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2023. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló    

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

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

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

tartózkodás mellett, a Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 3 

tartózkodás mellett elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Véleménye szerint a 2022. évi költségvetés módosításánál kevés idejétmúltabb előterjesztés 

van, azonban néhány pénzügyi folyamatot a helyére kell tenni ahhoz, hogy a 2022. évi 

zárszámadásról döntés születhessen. 

 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett megalkotja 

az alábbi rendeletet: 

 

1/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa Város 

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

számú 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 

 

12. Vegyes ügyek 

b) Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos döntés 

 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztés kitekintést jelent a következő évekre, az Önkormányzat bevételeire és 

kötelezettségeire, azok egymáshoz való viszonyára.  

 

Megkérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatos kérdés, hozzászólás. 
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Megállapítja, hogy a napirenddel 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: 

 

6/2023. (II.23.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ban 

foglaltak figyelembevételével Pápa Város Önkormányzatának 

saját bevételeit, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 

évekre várható összegét az előterjesztés mellékletében foglaltak 

szerint állapítja meg. 

 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2023. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A napirend tárgyalásán jelen vannak az intézményvezetők és a gazdasági társaságok vezetői a 

jelenléti ív szerint. 

 

A rendelet-tervezetet a Gazdasági Bizottság a 2023. február 15-i ülésén 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett, a Humánerőforrás Bizottság 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a 2023. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetet a bizottságok 

megtárgyalták, a Gazdasági Bizottság február 15-én, az előterjesztés képviselőknek történő 

kiküldése előtt állást foglalt. 

 

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

 

Süle Zsolt önkormányzati képviselő 

Elmondja, hogy a Gazdasági Bizottság ülésén a költségvetéssel kapcsolatos kérdéseket 

részletesen megtárgyalták, bár ennek ellenére tucatnyi kérdést lehetne feltenni vagy éppen 

módosító javaslatokat benyújtani. Megnyugtat mindenkit, hogy ennyi kérdéssel most nem 

készült. Álláspontja szerint a közvélemény megnyugtatására szolgálhatna annak ismerete, hogy 

az őszi megszorító intézkedések bevezetése után és a jól láthatóan feszes költségvetés ellenére 

a Pápán szokásos rendezvényeket megtartják-e. Itt elsősorban a Pápai Játékfesztiválra, a 

városrészi napokra, valamint az őszi rendezvényekre gondol. Elmondja, hogy a 2023. évi 

költségvetés a megszorítások költségvetése, hiszen nagyon sok területen meg kell húzni a 

nadrágszíjat. Megkérdezi továbbá, hogy erre való tekintettel az idei költségvetésben mennyire 

változik a tájékoztatásra, a propagandára szánt összeg. Nem függ össze szorosan a 2023. évi 

költségvetéssel, de megkérdezi, hogy áll annak a seprőgépnek a beszerzése, melyet annak 

idején még Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága és Közterület-felügyelete 

indított el, és amely a tavalyi költségvetésben jelentős tétel volt, hiszen több 10 millió forintról 

van szó. Meglátása szerint ennek beszerzése jelentős tételt jelentene a Pápai Városfejlesztő 

Társaság Kft. számára. Jelenleg munkások tucatjai seprűvel és lapáttal dolgoznak az út szélén, 
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19. századi módszerrel takarítják a szemetet, elsősorban itt a porra, törmelékre, növényi 

maradványokra gondol. Véleménye szerint ezzel a seprőgéppel ki lehetne váltani a nagyon 

költséges munkaerőt, és esetleg a munkásokat más feladatokra lehetne átcsoportosítani.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a 2023-ra tervezett rendezvények közül a Pápai Agrárexpó, bár az nem a város 

által szervezett rendezvény, a Nemzeti Agrárgazdálkodási Kamara elnökének tájékoztatása 

szerint egészen biztosan elmarad. Az önkormányzati rendezvényeket megtartják, így a Pápai 

Játékfesztivált és a Pápai Csülök-, Cicege- és Borfesztivált is. Ha nem is minden városrészben, 

de lesznek városrészi napok is, az egymást követő két évben az egymás melletti városrészekben 

szervezik ezeket. A falunapok megtartásáról pedig a tanácsadó testületek döntenek majd. 

Elmondja továbbá, hogy propagandára sem eddig nem tartalmazott, sem a jövőben nem fog 

tartalmazni előirányzatot a költségvetés. A takarítógépet pedig 1 óra 22 perc múlva adja át a 

szállítócég, aki ma tartja a képzést az azt üzemeltető személyzetnek. Megjegyzi, hogy akit 

érdekel, Mészáros Csaba ügyvezető úr tájékoztatja a gép megtekintésének lehetőségéről. 

 

Grőber Attila önkormányzati képviselő 

Elmondja, hogy a Gazdasági Bizottság ülésén a költségvetés sarokszámairól túl nagy vita nem 

alakult ki, inkább egyetértettek azokban, de nyilván a következtetéseket mindenki máshogy 

vonja le. Kifejti, hogy a bizottsági ülés óta eltelt időben új szempont nem fogalmazódott meg 

benne, az ott általa elmondottakat szeretné megosztani. Véleménye szerint a költségvetést itt 

írták, de valójában nem itt született. A sarokszámok, amelyekre a költségvetés épül, adottak, 

ezek az adottságok azonban nem túlságosan kedvezők. Elmondja, hogy 2002 óta képviselő, de 

ilyen szerkezetű költségvetést még nem tárgyalt. Az Önkormányzat működési kiadásai 764 

millió forinttal haladják meg a működési bevételeket. Ez a tendencia az elmúlt években fordult 

meg. A költségvetés összeállításánál ennek a kezelése volt a legfontosabb. A 

kiindulópontokhoz tartozik még, hogy a normatív állami támogatások összege százalékos 

arányát tekintve alig nőtt, 2021-2023 között 1,8 százalékot, 2 milliárd 32 millió forintról 2 

milliárd 69 millió forintra emelkedett. Klasszikus példa erre -bár emlékei szerint nem ebben az 

előterjesztésben szerepel- az Egyesített Szociális Intézmény kiadásai, hiszen a körülbelül 1.5 

milliárd forint kiadásból a normatív támogatás 367 millió forint. Amennyiben ezt a 

tevékenységét hasonló színvonalon szeretné az Önkormányzat működtetni, akkor vagy a térítési 

díjakat kell emelni, vagy nagyobb önkormányzati forrást kell biztosítani. Megjegyzi, 658 millió 

forintot fordít erre az Önkormányzat, ami az egész fenntartási költségnek a 43 százaléka. 

Hozzáteszi, a fejlesztések gyakorlatilag megszűntek, mindent alá kell rendelni a működésnek. 

Véleménye szerint naponta kell követni a kiadások és a bevételek alakulását, mivel ezek 

nagymértékben változnak. Hozzáteszi, hogy ez a tendencia általánosan érint minden 

önkormányzatot. Néhány önkormányzat esetében utánanézett, hogy mekkorák az induló 

költségvetési összegek. Veszprém induló költségvetési összege 59 milliárd forint, Ajkáé 16 

milliárd forint. Ebben 4.8 milliárd forintot fordítanak fejlesztésre, melyből 2.8 milliárdot forint 

hitelből finanszíroznak. Érezhető, hogy az önkormányzatok állami támogatása visszább szorul, 

példaként említi, hogy a gépjárműadó helyben maradó része gyakorlatilag megszűnt. Az 

Önkormányzat 223 millió forint állami támogatást kapott, ebből a szolidaritási adó megfizetését 

követően annak növekedése miatt körülbelül 100 millió forint maradt meg. A szolidaritási adó 

a költségvetés 4.6 százaléka, ami azt jelenti, hogy az Önkormányzat szolidaritási adó címén 

100 forintból minden ötödik forintot visszafizet. Kiszolgáltatottnak érzi az Önkormányzatot, 

amelyet véleménye szerint nemcsak az energiaárak okoznak. Úgy gondolja, hogy az 

energiaárak növekedése jelenleg kisebb probléma, mint más tényezők. Elmondja, hogy a 

forintot a piacon veszik, mint a cukrot, ennek a hátterében az áll, hogy magas kamatot fizetnek 

rá, hiszen a befektetőnek biztos lehetőség államkötvényt vásárolni, azonban ez hosszú távon 

visszafoghatja a beruházásokat. Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat 2018-ban majdnem 

1.1 milliárd, 2019-ben körülbelül 800 milliárd forint hitelt vett fel, véleménye szerint a 

kamatlábak emelkedése nagyon súlyos következményekkel jár. A bizottsági ülésen is elmondta, 
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hogy a 2020. évi költségvetési rendeletben a 2018-ban felvett hitelre évi 11 millió forint, a 

2019-ben felvett hitelre évi 21 millió forint kamatot kellett volna fizetni. Ehhez képest jelenleg 

a 2018-ban felvett hitelre az Önkormányzat 154 millió forint kamatot fizet, a 2019-ben felvett 

hitelre pedig 123 millió forintot. Ez nagyon megterheli a költségvetést. Az energiaárak 

növekedése eközben tompult. Az Önkormányzat számára nagyon fontos lenne a kamatlábak 

csökkenése. Véleménye szerint a szigorú takarékoskodással és a korábbi évek 

pénzmaradványának a felhasználásával lehet a költségvetést stabilan tartani. A 

maradványfelhasználás kapcsán elmondja, hogy azzal csak egyszer lehet élni. A bizottsági 

ülésen egy francia történésztől idézett, aki úgy fogalmazott, hogy azért nem a húszas évek a 

francia történelem legszomorúbb évtizede, mert voltak harmincas évek is. Véleménye szerint 

amennyiben nem lesznek külső források, a 2023-as évnél 2024 sokkal rosszabb év lehet. 

Elképzelhetőnek tartja, hogy a folyószámlahitelhez július-augusztusban hozzá kell nyúlni. 

Hozzáteszi, 250 millió forint állami támogatást még nem kapott meg az Önkormányzat. A 

minimálbér és a garantált bérminimum kompenzációja sem érkezett még meg. Arról sem 

szabad megfeledkezni, hogy az építményadó tekintetében emelés történt. A kommunális adó 

Veszprémben 135 millió forint, ami a lakosság arányos terhelését figyelembe véve negyede a 

pápainak. Ajkán gyakorlatilag nincs kommunális adó. Álláspontja szerint a jelenlegi 

költségvetésnek egyetlen filozófiája van, a működőképesség fenntartása. Hozzáteszi, az uniós 

forrásokra is vár az Önkormányzat, amelyek véleménye szerint az idén még nem érkeznek meg. 

Úgy gondolja, mindenképpen nagyobb állami szerepvállalásra lenne szükség. 

 

Süle Zsolt önkormányzati képviselő 

Véleménye szerint a 2023-as költségvetés a megszorítások és a nadrágszíj meghúzások 

költségvetése. Elmaradt vagy elhalasztott infrastrukturális, energetikai fejlesztések, vagy éppen 

bérfejlesztések elmaradása jellemzik ezt az évet. Jól látszik, hogy a Kormány állandó és 

felesleges harca, árnyék boxolása az Európai Unióval milyen kellemetlen helyzetbe hozza Pápát 

is, hiszen a Kormány hibájából a meg nem érkezett uniós támogatások hiánya is nagyon 

komolyan rányomja a bélyegét az idei költségvetésre. Az elmúlt évek legszorosabb, 

legnehezebb, legfájdalmasabb költségvetése van a Képviselőtestület előtt. Véleménye szerint 

ennek több oka is van. A legkomolyabb problémát az energiaárak elszabadulása jelenti, mely 

talán az év második felében kevésbé terheli meg az önkormányzatokat annál, mint amivel a 

költségvetésben számoltak, hiszen az enyhe tél, az európai uniós országok gyors reagálása és 

jól kivitelezett leválása az orosz gáz igénybevételről azt eredményezte, hogy a gáz nemzetközi 

tőzsdei ára már jóval a háború előtti szinten van, és kezd ismét elfogadhatóvá válni. Más kérdés, 

hogy Magyarországon ez mennyire jelenik meg. A kibontakozó energetikai folyamatok 

reménnyel tölthetik el az Önkormányzatot, az év hátralévő részében talán lehet növelni a 

költségvetés mozgásterét. Bízik benne, hogy a pozitív változást ki is tudja majd használni az 

Önkormányzat. Az energiaválság mellett a Kormány önkormányzatokat sújtó politikája komoly 

károkat okoz a városnak, és általánosságban az önkormányzatoknak is, hiszen az utóbbi 

időszakban megnövekedtek az állami elvonások, a helyben maradó adó mértéke csökkent, az 

állami finanszírozás pedig nem követte az infláció mértékét. Ez az önkormányzatok 

forráshiányát fogja eredményezni. Erre jó példa, hogy az állami támogatások mértéke alig két 

százalékkal nőtt az elmúlt években, miközben a helyi vállalkozások terhei az építményadó 

emelésével 50 százalékkal növekedtek, jelentősen fedezve az Önkormányzat működési 

költségnövekedését. Véleménye szerint a Kormány magára hagyja az önkormányzatokat, és ez 

hosszú távon ugyanolyan súlyos probléma, mint az energiaválság. Az energetikai árak 

növekedése és a kormányzati megszorítások mellett a Képviselőtestület hibái is hozzájárultak 

ahhoz, hogy a 2023. évi költségvetés nem az elvárható számokat tartalmazza. Egyetért 

Polgármester úrral abban, hogy az egymást követő költségvetések egymásra épülnek, bizonyos 

mértékben az egyik költségvetés hozza maga után a másikat. Ennek megfelelően egy-egy 

elhibázott döntés további problémákat okozhat a következő évi költségvetésben, és ezeket 

nagyon nehéz korrigálni. Véleménye szerint több ilyen elhibázott lépés is volt az elmúlt 

években. Ezekből egyet emel ki. Sokan emlékezhetnek azokra a vitákra, amelyeket 2018-ban 
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és 2019-ben folytatott le a Képviselőtestület arról, hogy szabad-e ilyen mértékű hitelfelvételbe 

belemennie az Önkormányzatnak. Ő személy szerint akkor is óvta ettől a Képviselőtestületet, 

hiszen lehetnek olyan körülmények, amelyek a hitelfelvételt rendkívül rosszul befolyásolják. 

Alátámasztásul elmondja, hogy a 2020. évi költségvetés 2023-ra 32 millió forint kamatfizetést 

irányzott elő, a 2023. évi költségvetés már 277 millió forint kamatfizetést tartalmaz erre az évre. 

Több mint 240 millió forint a különbség. Amennyiben ez a kiadás most nem lenne, akkor be 

lehetne fejezni a Kossuth utca felújítását. Véleménye szerint az energiaválság, az 

önkormányzatokat sújtó kormányzati politika, valamint a Képviselőtestület felelőssége is 

megkerülhetetlen abban, hogy nehéz helyzetbe került az Önkormányzat. Az energiaválság 

kivételével véleménye szerint lehet azért tenni, hogy az Önkormányzat a jövőben ne kerüljön 

ilyen nehéz helyzetbe.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Illúziónak tartja, hogy a kamatra kifizetett összegekből be lehetne fejezni a Kossuth utca 

rekonstrukcióját, legfeljebb a duplájából. Óva int attól, hogy az energiaárakkal kapcsolatban az 

emberek elhiggyék azt, amit a magyar ellenzéki sajtóban lehet olvasni. A Neue Züricher 

Zeitung egy cikkére hivatkozik, amely véleménye szerint nem részese sem a NER-nek sem a 

KESMÁ-nak. Ezen cikk szerint Európa a korábbinál ismét jóval több orosz gázt vásárol, 

valamint Lengyelországba ömlik az orosz olaj a Barátság Kőolajvezeték északi ágán keresztül. 

Elmondja, hogy a költségvetés tervezésénél kellő óvatossággal jártak el, de egy kockázatot még 

mindig nem tudnak semlegesíteni, még pedig azt, hogy jelenleg nem ismertek az év utolsó 

negyedévére vonatkozó energiaárak. Hozzáteszi, az energiaárak fixálására vonatkozó 

kormányzati rendelkezések szeptember végéig vannak érvényben, az azt követő időszak még 

nem látható. Elmondja továbbá, hogy azokban a városokban, amelyek nem a Fenntartható 

Városfejlesztés keretében jutnak majd TOP Plusz forrásokhoz, ezek a források nagyrészt már 

szétosztódtak, és előirányzat szinten megjelennek a költségvetésekben, nem előlegként. Ajkán 

lehet nagyléptékű fejlesztésekkel számolni, de sajnos nagyjából ők is ugyanott tartanak, mint 

Pápa. Ezek a költségek a város költségvetésében is szerepelnek előirányzat szintjén, és a 9.6 

milliárd forintos kiadási főösszegből akár lehet 20 milliárd forint is az év végére, ami 

véleménye szerint lesz is. Az más kérdés, hogy ezek a fejlesztések nem fognak elindulni 2023-

ban. Az Önkormányzat induló és a teljesített előirányzatai év végére valószínűleg köszönő 

viszonyban sem lesznek egymással. Kifejti, hogy érdemes összevetni a lakossági terhelést az 

adózás szempontjából más városokkal, de Veszprémben nemcsak egyfajta adót fizetnek a 

polgárok. Ezzel ellentétben Pápán megszűnt a garázsadó. Hozzáteszi, hosszútávon nem tartható 

az, hogy egy város bevételének 2.5 százaléka a saját polgáraitól származzon. 2023-ban a 

pápaiak adóbefizetései minden negyvenedik kiadott önkormányzati forintra jelentenek 

fedezetet. Közvetett módon a pápai emberek fizetnek a helyi költségvetésbe, ilyenek az ÁFA 

befizetések. Elmondja továbbá, hogy kétféleképpen lehet több pénze egy helyi közösségnek, 

egyrészt több állami támogatással, másrészt, ha nagyobb szabadságot kap a helyben keletkezett 

pénzek beszedésére és elköltésére. A legoptimálisabb, ha a helyben keletkezett bevételek 

nagyrészt helyben maradnak és helyben döntenek a felhasználásról. Minden támogatási 

struktúrába való illeszkedés a kiszolgáltatottságot is erősíti. Ebből a szempontból maga is 

aggályosnak tartja a szolidaritási adó túlterjeszkedését. A cégek az iparűzési adóból minden 

ötödik forintot a központi költségvetésbe fizetik be, ez nagyságrendileg a város legnagyobb 

adófizetőjének az összes befizetését jelenti. Ráadásul az iparűzési adó szabályozási környezete 

ennél egy kicsit összetettebb is, hiszen nemcsak az iparűzési adó bevételi részét kénytelen az 

Önkormányzat megosztani más önkormányzatokkal, hanem a kiadás oldaláról is vannak 

kötelmek. Példaként említi a tömegközlekedési kiadásokat, amelyek elsőbbséget élveznek, 

azokat mindenképpen ki kell fizetni az iparűzési adó bevételből, a Volánbusz Zrt. támogatása 

legalább 200 millió forint. Fentiek ismeretében az Önkormányzat már el is költötte az iparűzési 

adó egyharmadát, hiszen 390 millió forint a szolidaritási hozzájárulás, 200 millió forint pedig 

a tömegközlekedés támogatása. A 2023. évi költségvetés feszített, fegyelmezett gazdálkodást 

követel, szinte napi szinten figyelemmel kell kísérni a folyamatokat, erre a Polgármesteri 
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Hivatal munkatársai készen állnak és végzik is. Az Önkormányzat intézményei és gazdasági 

társaságai tekintetében is fontos minden egyes beérkezett forint megbecsülése, és minden egyes 

kiadott forint alapos átgondolása. Véleménye szerint a szervezetek vezetői felkészültek arra, 

hogy ennek megfelelően gazdálkodjanak. Úgy gondolja, hogy a 2023. évi költségvetés minden 

kockázat ellenére a jelenleginél csak jobb lesz. A fennálló kockázatok miatt a tervezés és a 

végrehajtás során is indokoltnak tartja az óvatosságot. Szeretné azért összehívni júliusban a 

Képviselőtestületet, mert van az Önkormányzatnak néhány száz millió forintja, amelyet a 

működés megkönnyítésére, vagy a fejlesztésekre lehetne költeni. Hozzáteszi, nem szeretné azt 

megélni, hogy a legemblematikusabb fejlesztés, a Kossuth utca rekonstrukciója 2023-ban ne 

folytatódhasson. Nem tartja valószínűnek, hogy a munkák 2023-ban be is fognak fejeződni, 

hiszen amikor még volt pénze az Önkormányzatnak és nem volt energetikai válság, akkor is 

több évre elhúzódóan tervezték meg a felújítást. Hangsúlyozza, azt szeretné, ha a Kossuth utca 

mindenképpen tovább tudna épülni. 

 

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

hozzászólás. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett megalkotja 

az alábbi rendeletet: 

 

2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa Város 

Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről 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 

 

4. A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások és szakosított 

ellátások, valamint a gyermekjóléti ellátások önköltségének megállapítása 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális 

Intézményétől Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető és Orbán Andás gazdasági vezető. 

 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság és a Gazdasági 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. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az önköltség megállapítása nem ízlés dolga, hanem egy számítás eredménye. 

Szembesülés azzal, hogyan változnak az Önkormányzat kiadásai az előterjesztésben lévő 

szolgáltatásoknak a fenntartása esetén egy főre, egy napra vagy a vetítési alapra nézve.  

 

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

 

Megállapítja, hogy a napirenddel 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: 

 

7/2023. (II.23.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások és szakosított 

ellátások, valamint a gyermekjóléti ellátások önköltségét és a 

vásárolt gyermekétkeztetés nyersanyagköltségét az alábbiak 

szerint állapítja meg: 

Szolgáltatások és ellátások önköltség mérték-

egység 

 

étkeztetés (normál) 1 804 forint/nap 

étkeztetés (diétás) 1 943 forint/nap 

étkeztetés (normál) szállítással        2 184 forint/nap 

étkeztetés (diétás) szállítással 2 323 forint/nap 

házi segítségnyújtás szociális segítés 4 002 forint/óra 

házi segítségnyújtás személyi gondozás 4 002 forint/óra 

Idősek Klubja - étkezés (normál) 2 205 forint/nap 

Idősek Klubja - étkezés (diétás) 2 375 forint/nap 

Idősek Klubja - nappali ellátás étkezés nélkül 28 986 forint/nap 

Idősek Klubja - demens betegek nappali ellátása normál étkezéssel 30 395 forint/nap 

Idősek Klubja - demens betegek nappali ellátása diétás étkezéssel  30 571 forint/nap 

Idősek Otthona 15 038 forint/nap 

Idősek Otthona - demens betegek ellátása 15 038 forint/nap 

Időskorúak Gondozóháza 15 038 forint/nap 

Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása 5 218 forint/nap 

Fogyatékosok Nappali Intézménye - nappali ellátás normál 

étkezéssel 

       8 520 forint/nap 

Fogyatékosok Nappali Intézménye - nappali ellátás diétás étkezéssel 8 696 forint/nap 

Fogyatékosok Nappali Intézménye - nappali ellátás étkezés nélkül 7 111 forint/nap 

Bölcsődei ellátás - gondozás 8 445 forint/nap 

Bóbita Bölcsőde - időszakos gyermekfelügyelet 704 forint/óra 
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A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a határozat 

végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

 

5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2023. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak 

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

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális 

Intézményétől Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető és Orbán Andás gazdasági vezető. 

 

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

tartózkodás mellett a Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodás 

mellett elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezetőt van-e szóbeli kiegészítése. 

 

Gyermekétkeztetés Nyersanyagköltség áfa nélkül forint/nap 

Bölcsőde ellátás, időszakos gyermekfelügyelet 

 -ellátottak normál étkezés 604 

 - ellátottak diétás étkezés 779 

Napköziotthonos óvodai ellátás  

 - ellátottak normál étkezés 702 

 - ellátottak diétás étkezés 912 

Általános iskolai ellátás 

Normál étkezés összesen, ebből: 790 

 - tízórai  121 

 - ebéd  548 

 - uzsonna 121 

Diétás étkezés összesen, ebből 1026 

 - tízórai  157 

 - ebéd  712 

 - uzsonna  157 

Középfokú oktatás 

Normál étkezés összesen, ebből: 1386 

 - reggeli  307 

 - ebéd 633 

 - vacsora  446 

Diétás étkezés összesen, ebből: 1803 

 - reggeli 400 

 - ebéd  823 

 - vacsora  580 
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Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Véleménye szerint a képviselők a rendelet-tervezet előkészítése során részletesen 

megismerkedhettek a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel. 

 

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

 

Süle Zsolt önkormányzati képviselő 

Elmondja, hogy az élet tele van bizonytalanságokkal, és amikor meglátta ezt az előterjesztést, 

ez megerősödött benne. A propagandára visszatérve elmondja, hogy ő naiv lélek az elmúlt 

hónapokban azt látta, hogy a tizenöt százalékos nyugdíjemelésnek, vagy a tíz százalékos 

béremelésnek mennyire kell örülni. A rendelet-tervezetben viszont 300, illetve 100 százalékos 

emelkedés szerepel. Hozzáteszi, a legkisebb emelkedés, amit sikerült kiszámolnia 40 százalék 

volt. Eddig azt hitte, hogy a 15 százalékos nyugdíjemelkedés mennyire jó a szépkorúaknak, de 

a rendelet-tervezetben lévő 300 százalékos emelkedések miatt kétségei vannak, ezért nem tudja 

elfogadni ezt az előterjesztést. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Érti, hogy valaki nem támogatja az emelkedést, de azt nem érti, hogy miből akarja ellátni az 

időseket. Megkérdezi, ha a költségvetésben nem javasolnak többletforrást az intézménynek, 

akkor az időseket tegyék az utcára? A pénz nem úgy lesz, hogy az intézmény vezetői 

bevonulnak a fénymásolóba és elkezdenek húszezreseket gyártani, mert abból a gázszámlát 

nem tudják kifizetni. Hozzáteszi, minden tisztelete ellenére az előző hozzászólás számára 

összefüggéstelen. 

 

Grőber Attila önkormányzati képviselő 

Elmondja, hogy a bizottsági ülésen Benecz Rita osztályvezető asszony néhány kérdésére 

válaszolt. Ha jól értette a térítési díj összegéből nem következik egyenesen, hogy az ellátottak 

mennyit fognak fizetni. Véleménye szerint ez egy fontos szempont, hiszen megvan, hogy az 

egyes szolgáltatásokért százalékosan mennyit lehet kérni. Annak a térítési díja, aki bentlakásos 

ellátásban részesül, 5.000 forintról 9.255 forintra nőtt, viszont ezt az ellátottól maximum a 

nyugdíjának a 80 százalékáig lehet levonni. Hozzáteszi, harminc nappal számolva, kerekítve 

270 ezer forintot kell egy ellátottnak fizetni abban az esetben, ha ez az összeg kisebb, mint a 

nyugdíjának a 80 százaléka. Számításai szerint legalább 350 ezer forintos nyugdíjjal kell 

rendelkeznie valakinek ahhoz, hogy a fenti összeget ténylegesen be kelljen fizetnie. 

Megkérdezi, hogy abban az esetben, ha ennél kisebb valakinek a nyugdíja, a különbözetet az 

Önkormányzat saját forrásból teszi-e hozzá. Véleménye szerint három úton lehet az emelkedést 

finanszírozni, vagy a normatív támogatás, vagy a költségtérítés emelésével, vagy az 

Önkormányzat támogatásával. Megkérdezi, hogy az idősek ellátása és támogatása mennyire 

állami feladat. A Belügyminiszter azt mondta egy parlamenti vitában, hogy véleménye szerint 

ez kisegítő feladat. Két kiegészítéssel ezzel egyet is tudna érteni. Véleménye szerint az 

öngondoskodás a klasszikus liberalizmus tanítása. Ezt abban az esetben tudja elfogadni, ha ez 

a jövőre vonatkozik, ezáltal meg lehet tervezni. Ennek a visszamenőleges alkalmazása kérdéses, 

hiszen a most ellátottak életük nagy részében nem voltak abban a helyzetben, hogy ezt a fajta 

öngondoskodást fel tudják építeni. Véleménye szerint az állami és önkormányzati hozzájárulás 

arányát helyre kell billenteni. Az Önkormányzat kiszolgáltatott ebben a helyzetben, mert vagy 

vállalja, amit nem tud, vagy az érintetteknek kell megfizetni az ellátást. Megkérdezi 

osztályvezető asszonyt, hogy a különbözetet, amely nem kevés összeg, az Önkormányzat fogja-

e finanszírozni. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Véleménye szerint az, hogy az idősgondozás a jövőre vonatkozik, még nem menti fel azt a 

generációt, aki felelősséggel tartozik a szülei iránt. El tudja fogadni, hogy ez egy klasszikus 

liberális érték. Ezek az értékek folyamatosan beépülnek minden eszmerendszerbe. A 

parlamentarizmus éppúgy konzervatív érték lett, mint sok más, annak ellenére, hogy annak 

idején liberális értékként jelent meg. Ez a családot nem menti fel, a 20. századi folyamatokat 

látva azt az értékrendet kell helyrebillenteni, amikor a családnak még megvolt a felelőssége. 

Reméli, hogy nem tűnik rasszista színezetűnek, de példaként elmondja, hogy a cigányok 

másfajta hagyomány szerint élik a családi életet. Nagyon ritkán jelennek meg igénylőként az 

állami szociális ellátórendszerben. Az idős emberekről a család gondoskodik. Ez a fajta 

gondoskodás természetes volt minden családnál az 50-es 60- as évekig, de aztán sok minden 

mással, a háromgenerációs családok eltűnésével, lakás mérettel, városba költözéssel ez 

feloldódott. Ennek a helyére érkezett az intézményi gondoskodás ígérete, melyet az állam 

kötelező feladataként határoz meg. Ennek megfelelően Pápa környékén is az állam az egyházi 

szolgáltatók bevonásával, kötelező feladatként látja el a bentlakásos idősotthoni szolgáltatást. 

Az Önkormányzat pedig úgy döntött, hogy a saját maga által kialakított feltételekkel ugyancsak 

beszáll ebbe a szolgáltatásba. Más feltételrendszer között, más normatív támogatásból működik 

az Önkormányzat, mint a kötelező feladatellátó. Az Önkormányzatnak ezt a feladatot a jelenlegi 

gazdasági környezetben kell ellátnia. Hozzáteszi, a nyugdíjak mértéke tekintetében van egy 

olyan összefüggés is, hogy minél alacsonyabban határozzák meg az intézményi térítési díjat, 

annál nagyobb kedvezményt adnak a magasabb nyugdíjjal rendelkezőknek. Azt is szem előtt 

kell tartani, hogy ki az, akitől magasabb térítési díj esetén több bevételt remélhet az 

Önkormányzat. 

 

Benecz Rita szociális és közigazgatási osztályvezető 

Elmondja, hogy a tartós bentlakásos ellátás esetén 137 fővel működik az intézmény önként 

vállalt feladatként. Valóban igaz az a megállapítás, hogy a tervezet intézményi térítési díjat 

tartalmaz, az ellátott pedig négy feltétel vizsgálatát követően személyi térítési díjat fizet. Az 

egyik nem is feltétel, inkább vállalás. Az ellátást igénybe vevő, vagy annak hozzátartozója 

vállalhatja, hogy a személyi térítési díjat úgy fizeti meg, hogy az azonos az intézményi térítési 

díjjal. Ebben az esetben további körülményt nem kell vizsgálni. A második esetben, amikor az 

ellátott nem vállalja az intézményi díj megfizetését, akkor tartós bentlakás esetében valóban 

igaz az a megállapítás, hogy a nyugdíja 80 százalékát kell megfizetnie, mint személyi térítési 

díjat, ha nincs ingatlan és készpénz vagyona, valamint nincsen tartásra képes hozzátartozója. 

Amennyiben van az ellátottnak készpénz vagyona, abból is lesz térítési díj bevétel, illetve 

ingatlan tulajdon esetén a térítési díj kiegészítésre jelzálogjogot jegyeznek be, ami majd egyszer 

lesz bevétele az intézménynek, reméli, minél később. Fentieken túl a tartásra képes 

hozzátartozó megállapodást köthet az intézményvezetővel, amennyiben ezt nem teszi meg, 

lehet kezdeményezni a bíróságon ennek a megállapítását. A jövő hónaptól ugyanezt az ellátást 

nyújtja a Gondozóházban is az Intézmény, ami azonban átmeneti. Itt a jövedelme hatvan 

százaléka kérhető el az intézményi ellátást igénybe vevőtől. Az alapszolgáltatásoknál az ellátott 

jövedelmét kell alapul venni, az ellátott a jövedelmének 25, illetve 30 százalékát fizetheti meg 

erre a célra. Azért nehéz megmondani, hogy egy ellátott mennyit fizet, mert nem feltétlenül 

veszi igénybe minden nap a szolgáltatást, vagy nem minden nap ugyanannyi órában, hiszen ez 

függ az egészségi állapotától, a gondozási szükségletétől. Hozzáteszi, hogy az utolsó díjemelés 

2020-ban volt, a veszélyhelyzet alatt nem lehetett ezeket a díjakat megemelni. Ennek a ténynek, 

valamint az önköltség és a normatív támogatás figyelembe vételével alakították ki a 

javaslatokat. Hozzáteszi, az öngondoskodásnak valóban nagy a szerepe ebben a rendszerben. 

Véleménye szerint amikor az idős ember úgy érzi, hogy szüksége van ellátásra, akkor beadja a 

jelentkezését azzal a tudattal, hogy eljön az az idő, amikor ezért neki, vagy a hozzátartozójának 

fizetni kell. Megjegyzi, attól függetlenül magas a várakozók száma, hogy az egyszeri belépési 

hozzájárulás mértékét tavaly a kétszeresére emelte fel a Képviselőtestület. Véleménye szerint 

talán nem szerencsés a szociális intézmény elnevezés, hiszen nem szociális, hanem 
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rászorultsági alapon működik a szolgáltatás, kor, egészségi állapot, betegség miatt szükséges 

ez az ellátási forma, és nem azért, mert az ellátást igénybe vevőnek alacsony a jövedelme. Ez 

az igénylő egy hiányzó szükségletét elégíti ki, amelynek az önköltség alapján ez az ára. 

 

Grőber Attila önkormányzati képviselő 

Megkérdezi, hogy a 137 fő tartós ellátott közül hány fő térítési díját egészíti ki az 

Önkormányzat. 

 

Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

Elmondja, jelenleg 121 fő a tartós bentlakásos ellátottak száma, ennek oka, hogy a Barát utca 

4-6. szám alatti ingatlanban megüresedett helyekre nem vettek fel ellátottakat annak érdekében, 

hogy a Gondozóházat át tudják költöztetni. A 121 főből 69 fő tudja megfizetni a teljes térítési 

díjat, ez az összes ellátott 57 százaléka. Jövedelem alapján 15-en fizetik meg, készpénz vagyon 

alapján 1 fő, az ingatlanvagyon alapján 3 fő, megállapodás alapján pedig 50 fő fizeti meg a 

térítési díját. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Hozzáteszi, hogy a megállapodás esetében nem ismert a pontos anyagi forrás. A nyugat-európai 

tendenciák késéssel ugyan, de Magyarországon is megjelennek. Sokan járnak ki Ausztriába 

dolgozni, ahol egy személyben látják el az idős ember gondozását. Nyilván ebben az esetben a 

családnak a teljes bérköltséget meg kell fizetnie az ápoló részére. A magyar társadalom 

elöregedése egyelőre feltartóztathatatlannak látszik, az évtized végére a lakosság negyede 65 

év feletti lesz. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a 65 év felettiek öregek, hiszen az öregség 

fogalma kitolódik. Véleménye szerint ez a terület paradigmatikus változások előtt áll. A 

háromgenerációs családok számának jelentős csökkenését okozza az is, hogy a fiatalok a 

munkahely miatt akár az ország egyik területéről a másikra, vagy külföldre költöznek. A 

megelőző generáció közvetlen családi támogatás nélkül marad, ezáltal csakis az intézményi 

keretek jelenthetnek megoldást. Azzal, hogy az Önkormányzat jelen van szolgáltatóként, sok 

pápai családnak segít. Véleménye szerint megbízható, jó szolgáltatást nyújt az Önkormányzat, 

ezért nem véletlen, hogy az igény továbbra is jelentős ezek iránt a szolgáltatások iránt. 

Hihetetlen nagy az igénybe vevők köre, a számokból látszik, hogy ezt ezzel a fajta 

szolgáltatással nem lehet megoldani.  

 

Venczel Csaba önkormányzati képviselő 

Elmondja, hogy tíz éve a Kormány egyik legfőbb törekvése a családok támogatása, melyen 

elsősorban a gyermekvállalás támogatását kell érteni. Emellett a Kormány az időskorúak 

gondozására is ösztönzi a családokat. Álláspontja szerint a nyugdíjemelés, illetve a 13. havi 

nyugdíj bevezetése is a családok gazdálkodását erősíti. Hozzáteszi, hogy bár jelen esetben 

jelentős a díjtételek emelkedése, úgy gondolja, hogy amennyiben az idősek nem vennék 

igénybe ezt a szolgáltatást, a családnak sokkal többe kerülne az ellátásuk. Véleménye szerint a 

szociálisan rászoruló idősek számára a rendelet-tervezet elfogadását követően is biztosított az 

ellátás. A korábbi emelések is megmutatták, hogy a családok a megemelt díjakat is ki tudták 

fizetni. Elmondja továbbá, nehéz összehasonlítani, hogy bizonyos településeken mennyit vállal 

az önkormányzat. Megnézte több település önköltség, illetve térítési díj számítását, és arra 

jutott, hogy a legtöbb önkormányzat hasonló döntéseket fog hozni, vagy már hozott is az elmúlt 

időszakban. 

  

Grőber Attila önkormányzati képviselő 

Egyetért Venczel Csaba önkormányzati képviselővel a tekintetben, hogy eltérő megoldásokkal 

ugyan, de a legtöbb településen emelkednek a térítési díjak. Egyetért azzal is, hogy 

paradigmaváltás kell. Véleménye szerint egészen biztos, hogy több és különböző szolgáltatóra 

lesz szükség. Hozzáteszi, hogy nyilvánvalóan ez egy szolgáltatás, amelyet valamilyen módon 

finanszírozni kell magánszolgáltatók, egyházak, önkormányzatok által. Fontosnak tartja az 



15 

otthonélés támogatását is. Véleménye szerint több száz embert fog érinteni, hogy a családi ház, 

amelyben élnek, időskorúak számára nem megfelelő. A következő időszak fontos feladat lesz 

ennek a problémának a megoldása, főként akkor, ha sorban állás van a férőhelyek miatt. A piaci 

alapú ellátások tekintetében is megvan az elhatározás.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a magánszolgáltatók már hosszú évek óta jelen vannak a piacon, így a pápai 

kistérségben is. Már pápai szolgáltatóval is tárgyaltak erről. Azon sem lepődne meg, ha ebben 

az évben módosítani kellene a Helyi Építési Szabályzatot annak érdekében, hogy egy ilyen 

jellegű létesítmény megépítése lehetővé váljon. Egyetért azzal, hogy az ember élete során 

kialakított életterek nem feltétlenül alkalmasak az egészségi állapot okán kialakult rászorultsági 

helyzetben a mindennapi életre. Az épület adottságai, például a bejárathoz felvezető 

lépcsőfokok is elzárhatnak valakit a külvilágtól, ezeknek az akadálymentesítését nagyon nehéz 

megoldani.  

 

Pintér Kálmán önkormányzati képviselő 

Elmondja, hogy akik 65 évesen mennek nyugdíjba, ledolgoztak 50 évet. 50 év alatt tekintélyes 

összeget fizetnek az államnak. Nagyrészük nem éri el a nyugdíjkorhatárt sem, az általuk 

befizetett összegek az államkasszában maradnak. Véleménye szerint az államnak nagyobb 

mértékben kellene gondoskodnia az időskorúakról. Kiemeli, hogy a 13. havi nyugdíjat egyedül 

a Fidesz nem szavazta meg. Az említett 270 ezer forintos nyugdíjat a nyugdíjasok körülbelül 

40 százaléka nem kapja meg. A nyugdíjasok nagyobb támogatást várnának az államtól, hiszen 

ilyen térítési díjak mellett esélyük sincs bekerülni az intézménybe. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megjegyzi, hogy ennél összetettebb volt, amiről beszéltek. Elmondja, hogy ma már a 

társadalomtudomány nem a 65 éveseket, hanem az annál jóval idősebbeket tekinti időskorúnak. 

A várható élettartam különböző mértékben ugyan, de kitolódik az európai és az ázsiai 

kultúrákban is. Japánban tömeges a 90. életévet betöltött személyek száma. Tudatában van 

annak, hogy sajnos sokan fiatalabb életkorban elhunynak. Annak a világnak, hogy valaki 

helyett más fizessen, véleménye szerint vége van. Nyilván lehetne úgy dönteni, hogy az 

Önkormányzat többé nem nyújtja ezt a szolgáltatást, azonban ez nem lenne egy jó döntés, 

hiszen pont azt a megoldást keresik, hogy a jogszabályok által adott lehetőségeken belül minél 

több pápai ember számára tudják ezt a szolgáltatást nyújtani. Nyomatékosan felhívja a 

figyelmet arra, hogy egyszerre két dolgot kell figyelembe venni, az egyik valóban az igénybe 

vevő jövedelmi helyzete, a másik annak a családnak a vagyoni helyzete, akitől ezt a 

gondoskodást az Önkormányzat átvállalja. Abban a vagyonban a szolgáltatást igénybe vevő 

egész élete munkája benne van. Ezáltal az évek alatt felhalmozott jövedelem nem a következő 

generációt gazdagítja, hanem annak a vagyonnak egy része azt illeti időskorában, aki azt 

felhalmozta, hiszen szüksége van rá.  

 

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

hozzászólás. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett megalkotja 

az alábbi rendeletet: 
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3/2023. (II.23.) 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 

 

 

Dr. Áldozó Tamás 9.53-kor szünetet rendel el, majd 10.10-kor folytatódik a napirendek 

tárgyalása. 

 

6. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2023. (...) önkormányzati 

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

gyermekek és a fiatal felnőttek rászorultságára tekintettel nyújtható ellátásokról 

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

rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

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

elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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: 

 

4/2023. (II.23.) 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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7. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …./2023. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról 

szóló 25/2019. (XII.19.) 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 külső szervezeteknek történő forrás-átadás szabályozását 

szigorítja. A rendeletben eddig az szerepelt csak, hogy nem részesíthető támogatásban, akinek 

az önkormányzattal szemben köztartozása van, most bármely más tartozás (önkormányzati 

intézménynek, gazdasági társaságnak való tartozás) miatt is kizárt lesz a támogatás. 

 

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: 

 

5/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 

25/2019. (XII.19.) 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 …/2023. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete a vármegyék bevezetésével érintett önkormányzati rendeletek 

módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a módosítás által érintett rendeletekben a megyei szövegrészek helyébe a 

vármegyei szövegrész fog kerülni.  

 

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

 

Grőber Attila önkormányzati képviselő 

Véleménye szerint a vármegye elnevezés körül kialakult vita közel áll a politikai hisztihez. 

Álságosnak tartja, hogy a vármegye elnevezés ellenzői szerint ez visszalépést jelent a 

középkorba. Azon azonban lehet vitatkozni, hogy ez az elnevezés archaizáló-e. Elmondja, hogy 
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a vármegyerendszer egy ezeréves történelmi hagyományt idéz fel, hiszen a vármegye a 

mindenkori központi hatalommal szemben a magyar alkotmányosság védőbástyája volt. Úgy 

gondolja, nem az a kérdés, hogy hívják, hanem hogy mi a funkciója. Hozzáteszi, a vármegyét 

nem az uralkodó által kinevezett főispán vezette, hanem a nemesség által választott vice vagy 

alispán. Álláspontja szerint a magyar közélet azért problémás, mert nem a valódi problémákra 

koncentrál, hanem álságos, könnyen megjegyezhető dolgokra. A valódi kérdés az, hogy a 

vármegye rendszer bevezetése a magyar történelmi hagyományokat követi-e a tekintetben, 

hogy a magyar alkotmányosság védőbástyája lesz, vagy pedig, ahogy Franciaországban, a 

központi hatalom meghosszabbított keze. Kérdés még, hogy mi legyen a vármegyék funkciója, 

szerepe, mennyire legyen forrásuk, feladatuk, vagy mennyire üresedjenek ki. Képviselőként 

fontos kötelességük, hogy ezeket a vitákat valódi vitaként érleljék ki, hogy ne egy néven, hanem 

annak alkotmányos keretein vitatkozzanak. Hozzáteszi, mindkét elképzelés mellett lehet 

legitim módon érvelni. A Tisza Kálmánról elnevezett utcánál előjött ez a vita, aki egyébként 

megszüntette az autonómiával bíró közösségek rendszerét Magyarországon. Amellett is lehet 

érvelni, hogy a megyéket nagyobb hatalommal kell felruházni annak érdekében, hogy az 

alkotmányosság helyi őrei legyenek. Véleménye szerint a közéletet az tisztítaná meg, ha valódi 

viták lennének, nem pedig nyelvi hisztéria. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Egyetért azzal, hogy a vita nem arról szólt, amiről kellett volna. Személy szerint a helyi 

autonómiák rendszerében hisz, a megye pozícióját is másképp látná, ha megkérdeznék. 

Hozzáteszi, hogy 1998 óta megyegyűlési képviselő. Az 1998 utáni években sem az a megye 

volt, amelyet ő annak gondolt volna. Ugyanebben az időszakban a megye tartotta fenn a 

kórházat és a szociális intézményeket, ennek ellenére álláspontja szerint nem ez lenne a szerepe.  

Franciaországban annak idején a megyei közúthálózat fenntartása és fejlesztése megyei 

hatáskör volt. Véleménye szerint annak lenne értelme, hogy ez a választott képviselők, és nem 

egy állami intézmény felügyelete alatt legyen. Az elnevezéssel összefüggésben elmondja, hogy 

a 2010-es években Budapesten tartott vitán, ahol az akkor még létező Együtt -a Korszakváltók 

Pártja egyik képviselője is részt vett, elmondta, hogy a hagyományos elnevezésekből jó lenne 

sokkal többet visszahozni, hiszen a polgármesteren és a jegyzőn kívül más elnevezést még nem 

használtak a hagyományos magyar elnevezésekből. 1990-ben a jegyző elnevezés használata is 

furcsa volt. A polgármester a német szó tükörfordítása, annak idején városbíró volt az 

elnevezése. A nem a jogszolgáltatás területén dolgozó bíró közigazgatási elnevezés volt, 

szolgabírónak, főszolgabírónak nevezték. Erre az Együtt képviselője megjegyezte, hogy ezek 

az elnevezések a Horthy rendszerre emlékeztetik.  

 

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

hozzászólás. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban. 

 

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

alábbi rendeletet: 

 

6/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a vármegyék 

bevezetésével érintett önkormányzati rendeletek módosításáról 

szóló 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 

 

 

9. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2023. (...) önkormányzati 

rendelet-tervezete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 

megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 37/2020. (XII.21.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Függetlenül a jelen előterjesztéstől elmondja, hogy a közösségi együttélés alapvető szabályairól 

és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről szóló rendeletek helye még bizonytalan a magyar 

jogrendszerben. A Kormányhivatalok, illetve a Kúria döntései visszatérően érintik ezeket a 

helyi szabályokat, kell még egy kis idő, mire ez kiforrja magát. Vannak olyan esetek, amikor 

az összhangot nem a képviselőtestületeknek kellene megteremtenie, hanem a jogalkotóknak a 

Parlamentben. Véleménye szerint a hulladékkal kapcsolatos magatartások esetében a 

szankciórendszer hiányos. A zöldterületen való parkolás esetében is van olyan kúriai döntés, 

amely belső ellentmondásokra hívja fel a figyelmet. Amennyiben törvényességi felhívás 

érkezik ebben a kérdésben, akkor a rendelet módosítása ismét a Képviselőtestület elé kerül 

majd. 

 

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: 

 

7/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közösségi 

együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének 

jogkövetkezményeiről szóló 37/2020. (XII.21.) 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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10. 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, van-e a napirenddel kapcsolatos kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel 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: 

 

8/2023. (II.23.) határozat 

1. 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. §-ában meghatározott feladatkörében 

eljárva a 121/2019. (IX.26.) határozatával elfogadott Pápa 

Város Településszerkezeti Terve módosítását a határozat 2-3. 

mellékleteiben foglaltak szerint állapítja meg: 

 

2. melléklet: Pápa Város Településszerkezeti Terv leírásának 

módosítása 

 

3. melléklet: az M=1:15000 méretarányú „TSZT” jelű 

„Településszerkezeti Terv” tervlapja. 

 

A változások a változással érintett területeken összesen 21,4 

BIA érték többletet eredményeznek. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri a 

polgármestert, hogy Pápa Város Településszerkezeti Terve 

módosítását a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43. 

§ (2) bekezdésében foglalt módon tegye közzé és küldje meg 

az érintett szerveknek. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Mezei László városi főépítész 
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II. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …./2023. (…) 

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, 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: 

 

8/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 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 

 

 

11. Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék 

Kezelési Önkormányzati Társulás 2022. évi tevékenységéről 

Előadó: Bázsa Botond Lehel elnök 

 

A Gazdasági Bizottság a beszámolót 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás 

mellett elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Grőber Attila önkormányzati képviselő 

Elmondja, hogy fogalma sincs, ki Bázsa Botond, de véleménye szerint egy önkormányzatot 

illik komolyan venni. Ha már személyesen nem tud eljönni, legalább a hivatalának egyik 

munkatársa eljöhetett volna az ülésre, különösen akkor, amikor ennek a társulásnak 879 millió 

forint kintlévősége van. A társulásnak 158 település a tagja. A társulás követeléseinek 

mértékére való tekintettel vélelmezi, hogy a KÖZSZOLG Nonprofit Kft. számára sem tudott a 

társaság túl sokat fizetni. Tudomása szerint az OLAF vizsgálat novemberben lezárult, mely 

során négy magyarországi regionális hulladékgazdálkodási projektet vizsgáltak, köztük az 
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észak-balatonit is. A négy projekt esetében különböző okokra hivatkozva, hogy például 

kezeletlen biológiai hulladékot is letettek, az OLAF 4.4 milliárd forint visszavonását javasolja 

az Európai Bizottságnak. Hozzáteszi, a királyszentistváni hulladéklerakó műszaki átvételét 

megelőző napon tűzeset volt, leégett a hulladékkezelő egy része, ez nem a jelenlegi, hanem az 

előző elnök, Czaun János elnöksége alatt történt. Megjegyzi, ő is hasonlóan komolyan vette a 

Képviselőtestület előtti megjelenést. Bár nemes gesztus, hogy Elnök úr írásban válaszol a 

felmerülő kérdésekre, de fentiek ismeretében különösen fontos lenne, hogy az elnök eljöjjön az 

ülésre, megjegyzi a hamarosan bevezetésre kerülő országbérlettel ezt viszonylag olcsón meg 

tudja tenni. 

 

Unger Tamás alpolgármester 

Pontosítja Grőber Attila önkormányzati képviselő hozzászólását a kintlévőségek tekintetében. 

Elmondja, hogy azok bérleti díjakból származnak, ez nem a szolgáltatók tulajdonában lévő 

ÉBH Kft. kintlévősége, hanem a társulás kintlévősége a kft-vel szemben. A hulladékkezelők 

finanszírozása kedvező változásokon ment át 2022. július 1-től kezdődően. Tulajdonképpen a 

teljes költségalapú elszámolás irányába történt elmozdulás, amelynek következtében a jelenleg 

látható költségeket a szolgáltatók és a nonprofit kft. közötti szolgáltatási szerződésben foglaltak 

alapján teljes mértékben kifizettek, ezáltal a KÖZSZOLG Kft. finanszírozása jobb, mint 

korábban volt. Ebből a szempontból semmilyen probléma nem merült fel a helyi szolgáltatóval 

kapcsolatban. A probléma az elmaradt bérleti díjakkal van, hiszen ez szolgálna az amortizációs 

költségek fedezésére, a szolgáltatási díjak, amelyeket az állam finanszíroz a szolgáltatók felé 

csak részben adnak fedezetet a bérleti díjnak a megfizetésére. Volt olyan év, hogy a bérleti 

díjakat annak érdekében állapították meg 0 forintban, hogy elkerüljék a nonprofit kft. 

fizetésképtelenségét. Elmondja továbbá, hogy július 1-től egy rendszerbeli változás lép életbe, 

hiszen egyszemélyes koncesszorként a MOL Nyrt. lép be ebbe a szolgáltatási rendszerbe. A 

társaságnak számos elképzelése van a rendszer működtetésével kapcsolatban. Annyi ismert, 

hogy év végéig a szolgáltatóknál nem történik változtatás, illetve elindul egy olyan 

felülvizsgálat, amely folytán 2024-től egy regionális koordinátor vezetésével át fog alakulni a 

hulladékgazdálkodási- és szállítási rendszer is. A most ismert területek is megváltozhatnak, 

Pápa helyzete előnyös lehet ebben a rendszerben. Az OLAF vizsgálatról a beszámolóban 

leírtakhoz képest nem tud új információval szolgálni, a következő lépések nem ismertek. Az 

említett összeg egy ajánlás a Bizottság felé, amelynek tartalmát a Bizottságnak joga és 

kötelezettsége is vizsgálni. Valószínűleg indul majd egy operatívabb, a nemzeti hatóságokat 

jobban bevonó vizsgálat is, ami aztán megállapítja az ajánlás jogszerűségét vagy helytelenségét. 

A beszámolóban felsorolt projektekben megtörtént az előzetes közbeszerzési 

minőségbiztosítási eljárás, valamint azok lebonyolítása, és több esetben megtörtént a pénzügyi 

elszámolás. Egy projekt esetében a végleges fenntartási kötelezettség is lezárult már, sőt van 

olyan projekt, ahol a dokumentumtárolási kötelezettség is megszűnt. Ezek a projektek 

lezárultak, ezeket ellenőrizték, ezért a társulás vezetése úgy gondolja, teljes mértékben 

bizonyítható a pályázatok jogszerű lebonyolítása. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Egyetért azzal, hogy nemsokára az lesz a nagy kérdés, hogy a koncesszor belépésével miként 

változik meg a szolgáltatás. Reméli, hogy a szolgáltatás minősége javulni fog. Egy tájékoztatón 

azt hallotta, hogy újra általánossá válik az üveg és a műanyag csomagolóanyagok visszaváltása, 

ami véleménye szerint nagy könnyebbség lenne a környezetnek és a fogyasztóknak egyaránt. 

Elmondja továbbá, hogy van egy kötelezettsége a városnak, aminek nem tud eleget tenni, ez a 

rekultiváció második ütemének a végrehajtása. A hulladékkezelési díjakból nem képződött 
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fedezet a rekultivációra. Hozzáteszi, a Magyar Állam felel a Bizottság felé ezért a 

kötelezettségért. Ez további beavatkozásokat jelentene a Téglagyári úti szeméttelepen. 

Megkérdezi, hogy van-e a beszámolóban foglaltakkal kapcsolatban további kérdés, 

hozzászólás. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 2 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 10 

tartózkodás mellett az Észak-Balatoni Térség Regionális 

Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 

2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót nem fogadja el. 

 

Németh Csaba önkormányzati képviselő a képviselőtestület üléséről távozott. Jelen van 13 fő. 

 

12. Vegyes ügyek 

a) Jelentés a Képviselőtestület nyílt lejárt határozatainak végrehajtásáról 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

határozatot hozza: 

 

9/2023. (II.23.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 102/2022. 

(X.20.) határozat, a 110/2022. (XI.30.) határozat, a 114; 117; 

118; 119; 126/2022. (XII.15.) határozatok végrehajtására adott 

jelentést elfogadja. 

 

 

c) Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye alapító 

okiratának módosítása 

 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a Barát utca 4-6. szám alatti épület kiürülése esetén a Képviselőtestületnek 

döntenie kell az ingatlan hasznosításáról, mely komoly kihívást jelent, hiszen ez egy 

nagyméretű műemlék épület, műemléki környezetben.  

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

határozatot hozza: 

10/2023. (II.23.) határozat 

1. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye Időskorúak 

Gondozóháza telephelyének változásáról dönt, az Időskorúak 

Gondozóháza telephelyének címe 8500 Pápa, Barát utca 4-6. 

számról 8500 Pápa, Barát utca 3. számra módosul. 

 

2. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye A01/246-

2/2023. számú módosító okiratát, valamint A01/246-3/2023. 

számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 

okiratát - melyek az előterjesztés mellékletét képezik - 

jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület döntése a törzskönyvi nyilvántartásba 

történő bejegyzés napján lép hatályba. 

 

A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 

végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a módosító 

okirat aláírására, illetve hiánypótlás esetén a módosító okirat 

ismételt benyújtásához szükséges intézkedések és 

jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester  

Dr. Nagy Krisztina jegyző 

Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési 

osztályvezető 

 

3. 

A Képviselőtestület utasítja Pápa Város Önkormányzatának 

Egyesített Szociális Intézménye intézményvezetőjét, hogy az 

alapító okirat alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat 

szükséges módosítását végezze el, és az egységes szerkezetű 

szabályzatot terjessze Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 

Bizottsága elé jóváhagyásra. 
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Határidő: benyújtásra: 2023.  március 31. 

jóváhagyásra: 2023. április 30. 

Felelős: Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének Ügyrendi és 

Összeférhetetlenségi Bizottsága elnöke 

 

d) Pápa Város Településrendezési eszközeinek módosításának elindításáról szóló 

döntés 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Mezei László városi főépítész. 

 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

határozatot hozza: 

 

11/2023. (II.23.) 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) bekezdésében foglaltak 

figyelembevételével az alábbi döntést hozza: 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Future 

Investor Kft. (9500 Celldömölk, Vasvári Pál u. 10/A. II/4.) 

által készíttetett telepítési tanulmányterv 4. változata alapján 

támogatja Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

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

önkormányzati rendelet módosítását a pápai 1944/119. hrsz-ú, 

természetben a Pápa, Vízmű u. 6. szám alatti ingatlant érintő 

övezeti és szabályozási előírások vonatkozásában. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Almádi 

Borkert Kft. (8500 Pápa, Kuruc u. 16/a.) által készíttetett 

telepítési tanulmányterv alapján támogatja Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének Pápa Helyi Építési 

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

rendelet és Pápa város településképének védelméről szóló 

önkormányzati rendelet módosítását a pápai 3564 és 3565 

hrsz-ú, természetben a Pápa, Szent László utcában található 

ingatlanok tervezett beépítésével összefüggésben. 
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3. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény 7. § (3) bekezdés e) pontjában foglaltakkal 

összefüggésben dönt arról és igazolja, hogy a módosítások 

során új beépítésre szánt terület nem keletkezik. 

 

4. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

módosításokkal összefüggésben az egyes tervek, illetve 

programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) 

Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását és 

környezeti értékelés készítését - amennyiben az érintett 

államigazgatási szervek azzal egyetértenek - nem tartja 

indokoltnak. 

 

5. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja a 

TTR. 7. § (7) bekezdés szerinti, az előterjesztés 1. 

mellékletében szereplő városi főépítészi feljegyzést a 

megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat tartalmára 

vonatkozóan. 

 

6. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok, 

intézkedések megtételére, a településtervezési szerződések 

megkötésére a kérelmezők költségviselése mellett. 

 

7. 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 

 

 

e) Polgármester szabadságával kapcsolatos döntés 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Indítványozza az alábbi határozati javaslat elfogadását: 

„Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a polgármester 

szabadságával kapcsolatos döntéshozatalból dr. Áldozó Tamás polgármestert kizárja tekintettel 

arra, hogy az ügy személyesen érinti.” 
 

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

határozatot hozza: 
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12/2023. (II.23.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a 

polgármester szabadságával kapcsolatos döntéshozatalból dr. 

Áldozó Tamás polgármestert kizárja tekintettel arra, hogy az ügy 

személyesen érinti. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 

13/2023. (II.23.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

225/C. § (2) bekezdése alapján dr. Áldozó Tamás polgármester 

2023. évi 68 nap szabadságának ütemezését a mellékletben 

foglaltak szerint jóváhagyja. 

A Képviselőtestület utasítja a polgármestert és a jegyzőt az ezzel 

kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Nagy Krisztina jegyző 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megköszöni képviselőtársai munkáját és elmondja, hogy a következő képviselőtestületi ülés 

tervezett időpontja 2022. március 30. 

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 10.44 órakor bezárja. 

 

 

K. m. f. 

  

 

 Dr. Áldozó Tamás Dr. Nagy Krisztina 

 polgármester jegyző 


