
 

 

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: 1/1- 170 /2013. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. október 10-i ülésén, a 

Városháza épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Unger Tamás alpolgármester 

 

Dr. Péntek Árpád, Császár Endre, Máté István, Zsegraics Gyula, Bocskay 

László, Venczel Csaba, Pingiczer Sándor, Grőber Attila, Szirbek Rita, Süle 

Zsolt képviselők, 11 fő  

  

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

  Horváthné Farkas Andrea aljegyző, 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

Rádi Róbert kabinetvezető, 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető, 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető, 

intézményvezetők jelenléti ív szerint, 

meghívottak a jelenléti ív szerint, 

Városi TV munkatársai, 

Papa-ma.hu internetes honlap munkatársa, 

 a Napló c. újság munkatársa, 

 Bognárné Som Andrea jegyzőkönyvvezető,  

 Nagy Balázs köztisztviselő. 

 

Dr. Hermann István és dr. Vörös Ibolya  képviselő a távolmaradását bejelentette. 

A testület ülésére később érkezett Császár Endre képviselő. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti a Városháza épületének nagytermében a megjelenteket és az ülést az interneten ke-

resztül követőket, a testület ülését 8.00 órakor megnyitja.  

 

Felkéri dr. Böröczky Zoltánt, a Helyi Választási Bizottság elnökét, ismertesse a Helyi Válasz-

tási Bizottság megüresedett képviselői hely betöltésével kapcsolatos tájékoztatóját. 

 

Dr. Böröczky Zoltán, Helyi Választási Bizottság elnöke 

A Pápa városban működő Helyi Választási Bizottság nevében tájékoztatja a jelenlévőket, 

hogy Erőss Bulcsú, a Jobbik Magyarországért Mozgalom kompenzációs listáján mandátumot 

szerzett képviselőjének lemondását követően a Jobbik Magyarországért Mozgalom, mint jelö-

lő szervezet azon bejelentésére tekintettel, mely szerint a kiesett képviselő helyére a listán 

sorban következő Süle Zsolt lépjen, a Helyi Választási Bizottság meghozta a 2/2013.(X.4.) 

határozatát, mely fellebbezés hiányában 2013. október 7-én jogerőre emelkedett. A helyi ön-

kormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. tv. 21. § (2) be-

kezdésében foglaltak alapján, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, mint jelölő szervezet 

által a megüresedett mandátum betöltésére jelölt Süle Zsolt az előírt feltételeknek megfelel, 
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így a Pápa városban kiosztott kompenzációs mandátumok közül az 1. helyen megüresedettet a 

Jobbik kompenzációs listájának 2. helyén szereplő Süle Zsolt képviselőjelölt szerezte meg.  
 

Ezt követően dr. Böröczky Zoltán átadja Süle Zsolt részére a megbízólevelet. 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Felkéri Süle Zsoltot, hogy a megbízólevél átvételét követően az esküt tegye le, majd az eskü-

okmányt szíveskedjen aláírni.  Megkéri a jelenlévőket, hogy az eskü időtartamára álljanak fel. 

 

Süle Zsolt az eskütételt követően aláírja az esküokmányt. 

Ezt követően dr. Áldozó Tamás polgármester átadja Süle Zsolt részére az esküokmányt. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megállapítja, hogy a jelen lévő képviselők száma 11 fő, a testület ülése határozatképes. Java-

solja, hogy a Képviselőtestület vegye fel napirendre az önkormányzati bizottságok, valamint a 

Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Tanács tagjának megválasztását, illetve a 148. sorszámú 

sürgősségi előterjesztést. Hozzáteszi, Süle Zsoltot a korábban Erőss Bulcsú által betöltött bi-

zottsági helyekre javasolja megválasztani. 

Megkérdezi, van-e a meghívóban szereplőkön, valamint az általa elmondottakon kívül egyéb 

napirendi javaslat. 

 

Miután egyéb javaslat nem érkezett, kéri a testület állásfoglalását fentiekkel kiegészített napi-

rendi javaslatról. 
 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozta: 

 

159/2013. (X.10.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013. októ-

ber 10-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

1. Személyi ügyek 

-  Ügyrendi és Összeférhetetlenségi és Pénzügyi Bizottság, 

valamint a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Tanács tag-

jának megválasztása 

-  Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ vezetői ál-

lására kiírt pályázat elbírálása 

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 
 

2. Beszámoló az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról 

Előadó: dr. Áldozó Tamás polgármester  

          Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 
 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2013. 

(...) önkormányzati rendelet-tervezete a közterület haszná-

latról és a reklámozás rendjéről szóló 13/2013. (V.9.) ön-

kormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

               Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 
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4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a közösségi együtt-

élés alapvető szabályairól és ezek megsértésének jogkövet-

kezményeiről szóló 17/2013. (VI.27.) önkormányzati rende-

let módosításáról 

 Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

             Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a belváros közleke-

déséről szóló 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelet mó-

dosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

          Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

6. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2013. 

(...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa város egészség-

ügyi alapellátási körzeteiről  szóló 22/2012. (X.25.) önkor-

mányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

           Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

7. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biz-

tosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megál-

lapításáról szóló 14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

   Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

8. Beszámoló a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó 

Társulás 2013. I. félévben végzett tevékenységéről 

Előadó: Kunszt Szabolcs elnök 

 

9. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal 

Járási Munkaügyi Kirendeltségének tájékoztatója a munka-

erő-piaci helyzet és a foglalkoztatás alakulásáról Pápán 

Előadó: Bocskay Gyöngyi kirendeltség-vezető 

 

10. Tájékoztató a Pálkövei Ifjúsági Tábor és Üdülőszálló mű-

ködéséről 

Előadó: Bartosné Márfai Anna ügyvezető 
 

11. A Pápai Termálvízhasznosító ZRt. beszámolója elmúlt idő-

szakban végzett tevékenységéről, gazdálkodásáról  

Előadó: Kovács Antal vezérigazgató 

 

12. Vegyes ügyek 
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1. Személyi ügyek 

- Ügyrendi és Összeférhetetlenségi és a Pénzügyi Bizottság, valamint a Bűn-

megelőzési és Közbiztonsági Tanács tagjának megválasztása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Indítványozza az alábbi határozati javaslat elfogadását: 

„Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 58. § (2) bekezdésében foglaltak alapján Süle Zsolt képviselőt  

az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság tagjául megválasztja.” 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását fent elhangzott határozati javaslattal kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a követke-

ző határozatot hozta: 

160/2013. (X.10.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyaror-

szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 58. 

§ (2) bekezdésében foglaltak alapján Süle Zsolt képviselőt az 

Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság tagjául megválaszt-

ja. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a határozat 

végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

Süle Zsolt képviselő bejelenti, hogy személyes érintettségére való tekintettel nem vesz részt a 

szavazásban. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Indítványozza az alábbi határozati javaslat elfogadását: 

„Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 58. § (2) bekezdésében foglaltak alapján Süle Zsolt képviselőt 

a Pénzügyi Bizottság tagjául megválasztja.” 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását fent elhangzott határozati javaslattal kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozta: 

 

161/2013. (X.10.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyaror-

szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 58. 

§ (2) bekezdésében foglaltak alapján Süle Zsolt képviselőt a 

Pénzügyi Bizottság tagjául megválasztja. 
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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 

 

Császár Endre képviselő a testület ülésére 8,10 órakor megérkezett, jelen van 12 fő képviselő. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Indítványozza az alábbi határozati javaslat elfogadását: 

„Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Süle Zsolt képviselőt a Bűnmegelőzési és 

Közbiztonsági Tanácsadó Testület tagjául megválasztja.” 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását fent elhangzott határozati javaslattal kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozta: 

 

 

162/2013. (X.10.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Süle Zsolt 

képviselőt a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Tanácsadó Testü-

let tagjául megválasztja. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a határozat 

végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, Süle Zsolt személyes érintettségére tekintettel tartózkodott az első szavazáskor. 

 

Indítványozza, hogy a testület elsőként a Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hi-

vatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének tájékoztatóját tárgyalja meg a munkaerő-piaci hely-

zet és a foglalkoztatás alakulásáról Pápán, mivel Bocskay Gyöngyi kirendeltség-vezetőnek a 

mai nap folyamán további rendezvényen kell részt vennie. 

 

Elmondja, hogy az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a hatáskörébe tartozó előter-

jesztéseket megtárgyalta, és azokat egyhangúlag megtárgyalásra javasolja. 
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Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

9. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Járási Munkaügyi 

Kirendeltségének tájékoztatója a munkaerő-piaci helyzet és a foglalkoztatás 

alakulásáról Pápán 

Előadó: Bocskay Gyöngyi kirendeltség-vezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Bocskay Gyöngyi kirendeltség-vezető. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Gazdasági Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Az előterjesztés tartalmazza, hogy 2450 db a Pápán működő vállalkozások száma. Érdeklő-

dik, ebből mennyi az olyan egyéni vállalkozó, akinél nem foglalkoztatnak munkavállalót. 

További kérdése, hogy hosszabb távú közfoglalkoztatás esetén körülbelül hány fő viszonyla-

tában fordul elő, hogy az illető többször van visszafoglalkoztatva egy éven belül. 

 

Bocskay Gyögyi kirendeltség-vezető 

Szirbek Rita azon kérdésére, hogy mennyi egyéni vállalkozásban nem foglakoztatnak munka-

vállalót, nem tud válaszolni, ugyanis a Munkaügyi Kirendeltség nem rendelkezik ezzel kap-

csolatos nyilvántartással, azt a Polgármesteri Hivatalban tartják nyilván a Gazdasági Osztá-

lyon. A másik kérdésre válaszolva elmondja, hosszabb távú közfoglalkoztatás az egész év 

folyamán megvalósult, ebben a statisztikában szerepel a több mint ezer fő foglalkoztatása, és 

igyekeztek mindenkit munkához juttatni. A kollegáival együtt ő is azon az állásponton van, 

hogy mindenkit munkalehetőséghez juttassanak, személyes felelősségüknek is érzik, hogy 

senki ne kerüljön ki az ellátásból azért, mert nem tudnak számára munkalehetőséget biztosíta-

ni. Hangsúlyozza, aki nem részesült ellátásban, illetve nem tudott elhelyezkedni az elsődleges 

munkaerőpiacon, az foglalkoztatás-helyettesítő támogatásban részesült, és valamennyiük ré-

szére fel tudták ajánlani a közfoglalkoztatás lehetőségét. 

A mai napon szervezett közfoglalkoztatással kapcsolatos fórumon is szó lesz arról, hogy a téli 

közfoglalkoztatási programba szintén több mint ezer főt kívánnak bevonni, amelyet részben 

képzéssel, részben foglalkoztatással valósítanának meg.  

 

Szirbek Rita képviselő 

Arra nem kapott választ, hogy valakit a közfoglalkoztatás keretén belül egy éven belül vissza-

foglalkoztatnak-e. Érdeklődik, hogy áll-e a Kirendeltség rendelkezésére ezzel kapcsolatos 

adat. 

 

Bocskay Gyögyi kirendeltség-vezető 

Elmondja, a visszafoglalkoztatás nem jellemző. Lehetőség szerint a maximális időtartamra 

adják meg az illetőnek a közfoglalkoztatásban való részvétel lehetőségét, nagyon speciális 

helyzetben tudnak csak visszafoglalkoztatni. Az általa említett ezer fő feletti létszám mind új 

belépőket jelent. 

 

Venczel Csaba képviselő 

A nyári diákmunkával kapcsolatban érdekelné, hogy a kereslet vagy a kínálat volt-e a na-

gyobb, és milyen visszajelzések érkeztek a diákok, munkaadók részéről a munkavállalók 

munkájával, illetve a munkahelyi légkörrel és a terheltséggel kapcsolatban. 
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Bocskay Gyögyi kirendeltség-vezető 

Elmondja, az idén volt először lehetőség diákok foglalkoztatására, amit a foglalkoztatók és a 

diákok is nagy örömmel fogadtak. Hozzáteszi, régen – az ő gyerekkorában - is volt lehetőség 

diákként dolgozni és úgy gondolták, hogy ez a gyerekek előnyére válhat. A bejelentkezett 

diákok mindegyikének igyekeztek munkalehetőséget biztosítani, nyilván volt egy létszámke-

ret, amin belül gazdálkodniuk kellett, de ez körülbelül megfelelt az igényeknek. Hozzáteszi, a 

végén még meghiúsulás miatt volt lehetőségük arra is, hogy - igaz, hogy csak egy hónapra - 

tovább támogassák a diákok foglalkoztatását. Kihangsúlyozza a program népszerűségét, és 

azt, hogy szerették volna, ha tovább tart vagy korábban indul a foglakoztatás. Bíznak abban, 

hogy jövőre – és erre ígéretet is kaptak – megismétlődhet a program. 

 

Süle Zsolt képviselő 

Elmondja, az internetről tájékozódott az előterjesztéssel kapcsolatban. Az anyag a 

munkaerőpiaci-folyamatok alakulása kapcsán tartalmazza, hogy 2012. és 2013. évek azonos 

időszakának összehasonlítása mutatja a változások pozitív tendenciáját.  

Elmondja, megvizsgálva az adatokat az látszik, azok ezt a mondatot nem támasztják teljesen 

alá, hiszen négy-öt hónapban is nagyobb volt az álláskeresők száma a Pápai Járásban, mint 

2012. év azonos időszakában. Ezzel kapcsolatban kérdezi, mi indokolta annak leírását, hogy a 

változások pozitív tendenciát mutatnak. Az lehet, hogy az előző évekkel összehasonlítva ez 

így van, azonban 2013. és 2012. év számszerű adataiból nem ez látszik. 

 

Bocskay Gyögyi kirendeltség-vezető 

Elmondja, az előző beszámolóiban nagyon színesen tudta jellemezni a 2010-2012. év között 

bekövetkezett változást, ugyanis 2010-ben még közel 5000 volt álláskeresők száma, ami 2012 

májusára redukálódott annyira, hogy elérték a válság előtti foglalkoztatási szintet, illetve az 

akkori munkanélküliségi rátát, azaz gyakorlatilag az álláskeresők száma lecsökkent a bűvös 

3000 fő alá. Süle Zsolt képviselő által említett mondat ennek kapcsán fogalmazódott meg 

benne, azaz hogy igyekeztek a pozitív tendenciát folytatni. Néhány hónapban valóban maga-

sabb volt az álláskeresők száma 50-100 fővel az előző évi adatoknál, ami abból is adódik, 

hogy 2013-ban a szezonális munkák sokkal később indultak. A korábbi években azok már 

márciusban megkezdődtek, az idén azonban az időjárás miatt ez később volt lehetséges. A 

nyári időszakban azonban – amikor a diákok is jelentkeztek – megnőtt az álláskeresők száma. 

Az idén azokat a diákokat is regisztrálniuk kellett, akik a diákmunka-foglalkoztatásban vettek 

részt, itt közel 300 főről volt szó. Hozzáteszi, ennek is köszönhető, hogy túllépték a tavalyi 

számokat. Elmondja, a diákok csak közvetítéskérőként kerültek be a regisztrációba, szeptem-

bertől azonban ők már nem szerepelnek a regisztráltak között, azonban a nyári hónapokban 

valóban megemelkedett miattuk az álláskeresők száma. 

 

Dr. Péntek Árpád képviselő 

A 2013. január 1-jétől bevezetett munkahelyvédelmi akcióterv keretén belül a 25 év alatti, az 

55 év feletti, illetve a kisgyermeket nevelő munkavállalók tekintetében járulék, illetve szociá-

lis hozzájárulási adókedvezményt jelent a munkáltatóknak, tudomása szerint összesen 28,5 %-

os mértékben. Megkérdezi, mennyi azoknak a munkáltatóknak száma akik ezt a kedvezményt 

igénybe tudják venni és mennyi munkavállaló után teszik ezt meg.  

 

Bocskay Gyögyi kirendeltség-vezető 

Elmondja, majdnem mindegyik munkáltató foglalkoztat hátrányos helyzetű célcsoportot, pél-

dául a képviselő által említett csoportok mellett az alacsony iskolai végzettségűeket, a tartósan 

állást keresőket, ezért szinte mindegyik munkáltató igénybe tudja venni a munkahelyvédelmi 

akciótervben foglalt kedvezményeket.  
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A kedvezmények igénybevételével kapcsolatban mindenhonnan pozitív visszajelzések érkeze-

tek, a Nemzeti Adó-és Vámhivatal tartja nyilván, ki kap adókedvezményt, illetve adómentes-

séget. Van olyan időszak, amikor a szociális hozzájárulási adót teljes mértékben, 100 %-ban 

kedvezményként kapja a munkáltató, például a foglalkoztatás első évében a pályakezdők, a 

tartósan álláskeresők, a gyesről, gyedről visszatérők után, a második évben pedig a szociális 

hozzájárulási adó 50 %-át kell csak megfizetniük. Van olyan kedvezmény is, ami a harmadik 

évre vonatkozik, vagyis átnyúlik a támogatás. 

Pontos nyilvántartással nem rendelkeznek ezzel kapcsolatban, az elmúlt hetekben éves prog-

nózist készített, amelyben a 100 főnél többet foglalkoztató munkáltatókat kereste fel. A tájé-

kozódása eredményeként úgy tapasztalta, hogy a munkavállalók egyharmada után igénybe 

tudták venni a kedvezményeket. Hangsúlyozza, ez csak egy általa kalkulált szám. Az ennél 

kevesebb főt foglalkoztató cégekkel kapcsolatban nem tud erről nyilatkozni.  

 

Szirbek Rita képviselő 

Elmondja, az „Első munkahely Garancia” program, és munkahelyvédelmi program ellenére is 

növekedett a 25 év alatti álláskeresők száma 2013-ban a tavalyi évhez viszonyítva. Megkér-

dezi, ez miért van így. 

 

Bocskay Gyögyi kirendeltség-vezető 

A kérdésre válaszolva elmondja, a növekedést a nyári diákmunkával magyarázza, hiszen a 

diákok száma közel 300 fő körül van. Alapvetően a 25 év alattiak nem mind pályakezdők, 

hiszen többségük már rendelkezik munkaviszonnyal, és pályakezdőként azt a személyt tartják 

nyilván, aki nem rendelkezik 180 napos munkaviszonnyal. Hangsúlyozza, a pályakezdő és a 

25 év alatti álláskeresők nem egészen jelentik ugyanazt. Pályakezdőként nyilvántartott állás-

keresőik 2012-ben és 2013-ban is 10 % körül voltak, a 25 év alattiak pedig 13 %. A különb-

ség abból adódik, hogy a 25 év közüliek között már volt olyan, aki rendelkezik valamennyi 

munkaviszonnyal, illetve 2013-ban 6,6 % volt azoknak a száma, akiket diákmunka keretében 

foglalkoztattak. 

 

Grőber Attila képviselő 

Az előterjesztésből valóban pozitív tendenciák is kiolvashatóak. Néhány hónappal ezelőtt 

fogadta el a testület a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, szerinte érdemes azt sokszor tanul-

mányozni, mert a regisztrált álláskeresőket tekintve tendenciákat lehet abból kiolvasni. Meg-

nézte, hogy 2008-tól 2013-ig mennyi ember keresett regisztráltan Pápán munkát. Véleménye 

szerint statisztikát egy adatból nem lehet csinálni, akár pozitív, akár negatív eredményt sze-

retnének láttatni. Mindezek miatt érdemes az adatokat dinamikusan nézni.  

2011-ben Pápán a 15-64 év közöttiek száma – azaz akik potenciálisan munkát vállalhatnak – 

22.081 fő volt. Közülük ugyanebben az évben 1512 fő volt regisztrált munkanélküli, ez 6,8 

%-ot jelentett. 2012-ben ugyanez a korosztály 21.118 fő volt, miközben a regisztrált álláske-

resők száma 1645 fő volt, ez 7,8 %-ot jelentett. 2013-ban ezek az adatok jobbak voltak, ha 

eltekint a havi változásoktól, akkor száz fővel is magasabb volt a regisztrált álláskeresők szá-

ma. Azt nem tudja megmondani, ebben a pillanatban mennyi a 15-64 év közötti emberek 

száma. 

Hangsúlyozza, ez az adat lényegesen jobb a 2009-es adatnál, ahol 9,5 % volt a munkát kere-

sők száma, de az idei adat nem éri el a 2008-as számokat. 2008-ban 22.525 fő volt az említett 

korcsoport száma, amelyből 1423 fő keresett állást. Úgy gondolja, minden pozitív tendencia 

akkor ér valamit, ha azt teljes összefüggésükben, rendszerben látják át, hiszen a munkahelyte-

remtés nemcsak arról szól, hogy a képviselők egymással vitatkoznak arról, hogy van-e elég 

munkahely, vagy sem, hanem hosszútávon arról, hogy mekkora a város megtartó képessége. 

Nem tudják, mekkora létszámú lesz a város 15-20 év múlva, és azt gondolja, hogy a megtartó-

képesség legfontosabb elme az, hogy mennyi munkahely van.   
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Elmondja, van az adatoknak olyan része, aminek örül, viszont nyilván nem lehet hátradőlni.  

Hozzáteszi, lesz még előttük olyan előterjesztés, szerinte nem is egy, amelyben az előterjesztő 

azt a problémát feszegetni, hogy a fogyasztóképes kereslet hogyan alakult az elmúlt években. 

A fogyasztóképes kereslet kérdése pedig attól is függ, hányan tudnak munkát vállalni. Mind-

ezek miatt úgy gondolja, az adatoknak örülhetnek, ő ezt teszi, viszont érdemes követni a ten-

denciát, és továbbra is úgy dolgozni, hogy tartósan és hosszútávon el tudják érni a válság előt-

ti szintet. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Grőber Attila képviselő szerint a 2008-as adat volt a legjobb, a következő években már ta-

pasztalhattak némi romlást. El kell mondania, hogy 2008-ban felszámolás volt a Pápai Hús-

nál, és azt követően 2009-ben indult újra, illetve folytatódott a termelés a Pápai Hús 1913 Kft. 

keretében. Nem szabad figyelmen kívül hagyniuk, hogy az új Kft. 1400 munkavállalóból ösz-

szesen 1050 főt vett át, ez nagyon lényeges változás volt. Hozzáfűzi, szerencsére azonban 

nem olyan mértékű volt ez a változás, mint ami akkor is bekövetkezhetett volna. 

 

Unger Tamás alpolgármester 

Egyetért Grőber Attilával, hogy egy adatból nem lehet tendenciát kimutatni, viszont ezek az 

adatok álltak rendelkezésre. Elmondja, többször is beszélgettek arról, hogy a regisztrált állás-

keresők száma alapján mutatnak ki valamit, és nem esik szó a nem regisztrált álláskeresőkről. 

Azt az álláspontot képviselte mindig, hogy a nem regisztrált munkakeresőket és dolgozókat 

semmilyen rendszer nem tudja rendesen nyilvántartani.  

Hozzáteszi, 2008. után világszerte komoly változás történt a gazdasági életben, valóban a Pá-

pai Hús újraszervezése is hozzájárult a számok alakulásához, de biztos abban, hogy 2009-ben, 

amikor a világválság Magyarországon is éreztette a hatását, a Magyarországon letelepült autó-

ipari beszállítók és gépipari beszállítók is komoly változtatásokat hajtottak végre a létszámok-

ban.  

Elmondja, amennyiben a hónapokat évekre visszamenőleg összevetik, egy ciklikus változás 

figyelhető meg, a képviselők is emlékezhetnek az év elején a vállalkozók fórumán bemutatott 

anyagban foglaltakra, amiben egyértelműen látszik, hogy minden évben az év eleje számít - 

januártól márciusig – a legrosszabb időszaknak, majd a tavaszi hónapoktól folyamatosan 

csökken az álláskeresők száma egészen októberig. A 2012-ben az októbernél feltüntetett szám 

volt a legalacsonyabb, ez az arány 7,04 %-ot jelentett, éppen nem tudtak lemenni a 7 % alá. 

Most is az látszik, hogy az idei év is követi az eddigi évek tendenciáit. 

A vállalkozói fórumon bemutatott anyagban azt is vizsgálták, hogy öt nagy vállalkozás - eu-

rópai uniós pályázati pénzek bevonásával - milyen beruházásokat hajtott végre, és ennek 

mekkora volt a munkaerő-igénye. Az öt nagy vállalkozás megközelítőleg 6 milliárd Ft-ért vitt 

véghez fejlesztést 2011-2012-ben, a beszámolóban található táblázatból is látszik, hogy ezen 

időszakban Pápán volt a legmagasabb a bejelentett új álláshelyek száma. Biztos abban, és az 

interjúkból is ez derült ki, hogy összefüggés van az általa elmondottak és az adatok között. 

Vannak olyan információk is, amelyek hivatalos statisztikákban nem szerepelhetnek, például 

az, hogy sok nagy vállalkozásnak vannak olyan terveik, amelyek minden bizonnyal erősen 

befolyásolják a következőkben is az új álláshelyek kialakítását. Megjegyzi, itt főleg az autó-

ipari beszállítókra gondol. A Hirtenberger Automotive Safety Hungary Bt. jelenleg 570 főt 

alkalmaz, lassan elérik a 600 főt. Két évvel ezelőtt, az új csarnok átadásánál ez a szám 530 

volt, tehát 70-80 fővel tudták bővíteni az eddigi létszámukat. A Johnson Controls Internatio-

nal Kft.-nek a vezetőjével többször beszélgettek arról, hogy a kecskeméti Mercedes-gyárba 

történő beszállításhoz milyen mértékben járul majd hozzá a gyár. Az új csarnok már elkészült, 

a gépek telepítése után további 150, akár 200 fős bővítést is el tudnak képzelni, és ha igaz, 

akkor a Kft. tovább fog bővülni. 
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Hangsúlyozza, nagyon sok olyan információ is van, ami nem szerepel, és nem is szerepelhet 

az anyagban. Úgy gondolja, mindenképpen pozitív tendenciát mutatnak a számok, és azt látja, 

ehhez nagy mértékben hozzájárult a Kirendeltség dolgozóinak a munkája is. Feltűnő a kü-

lönbség, hogy mennyivel eredményesebbek a munkaerő-közvetítések, és milyen mértékben 

sikerült embereket álláshoz juttatni. 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

Az eddigieket hallva fogalmazódott meg benne, hogy a statisztika egy olyan műfaj, ami sok 

mindent bemutat és sok mindent eltakar,  a számok és a tények csoportosításából lehet pozití-

vabb, vagy negatívabb képet nyerni a munkaerő-piaci folyamatokról. Megjegyzi, ezt az eddigi 

hozzászólások is bizonyították. Unger Tamás alpolgármester által elmondottak nagy részével 

egyetért, ugyanakkor az is igaz, ami az ellenzék oldaláról kritikaként elhangzott.  

A térségben regisztrált 3000 fő munkanélküli álláskereső véleménye szerint magas szám, ezt 

valamilyen formában csökkenteni kell. Ehhez hozzá kell venni azt is, hogy ez a szám torzul, 

mert nincsenek adatok a Pápáról külföldre dolgozni járó fiatal vagy középkorú munkaválla-

lókról. Hozzáteszi, azokat sem tartalmazza ez a szám, akik valamilyen okból évek óta nem 

regisztrálják magukat, azonban szereznének dolgozni. Megemlíti, hogy a közmunkaprogram-

ról gyökeresen megoszlanak a vélemények, pro és kontra érvek hangzanak el, személyes 

meggyőződése szerint a közmunkaprogram és maga az elképzelés nem megoldás arra, hogy 

az embereket hosszútávon, tisztességes munkával visszavezessék a munka világába. Vélemé-

nye szerint ez csak átmeneti segítség lehet, ezek nyilván nagyban javítják a statisztikai szá-

mokat, a regisztrált munkanélküliek száma többek között helyileg és országosan is ezért csök-

kent ilyen mértékben.  

Az anyagban szerepel a megye különböző városaiban a nyilvántartott álláskeresők száma, 

amely szerint Pápán a 21.000 fős munkavállalási korú népesség közül több mint 1500 főt tar-

tanak nyilván, ez 7,3 %-nak felel meg. Ez a hasonló létszámmal rendelkező Ajkán 2 %-kal, a 

megyeszékhelyen pedig 2,5 %-kal kevesebb. A Gazdasági Bizottság ülésén is elmondta, hogy 

az anyag szerint Pápán 2013. január-augusztusi időszakban 3137 a bejelentett új álláshelyek 

száma. Ugyanakkor ezen időszak alatt az álláskeresők száma mindössze 243 fővel csökkent. 

Tisztában van azzal, hogy a 3137 fő egy göngyölített adat, és hogy ez a fluktuációval is össze-

függ, de mégiscsak azt jelzi, hogy a meghirdetett álláshelyekre az álláskeresők 7-8 % tudott 

csak elhelyezkedni. 

Úgy gondolja, a tájékoztatót két részre kell választani, az egyik rész a Pápai Kirendeltség te-

vékenysége, ahol megítélése és tapasztalata szerint mind a személyi, mind a tárgyi feltételek 

adottak, és a Kirendeltség tisztességes munkát végez. Az, hogy a számok nem mindig igazol-

ják ezt vissza, úgy gondolja, nem mindig a Kirendeltség munkatársainak a nyakába kell varr-

ni, egyszerűen ilyen a törvényi és a gazdasági környezet.  

Végül egy személyes példát említ meg azzal kapcsolatban, hogy mennyire lehetnek elégedet-

tek a munkaerőhelyzet alakulásával. Az utcában ahol él, négy társasházban 24 család lakik, 

akik közül 7-8 személy dolgozik külföldön. Ezek a családok biztos nem nyilatkoznának úgy, 

hogy ezen a téren minden rendben van. Példaként említi, hogy az egyik szomszédjának éppen 

most ment ki Angliába dolgozni a gyermeke, és nem tudni, hogy Karácsonykor vagy Húsvét-

kor látja-e legközelebb. Úgy gondolja, az önkormányzatnak ezen a területen az egyik alapvető 

feladata az, hogy megpróbáljon munkahelyet teremteni, erre vannak jó próbálkozások, példa-

ként említi a turisztikai vonalat.  

A Kirendeltségnek azt javasolja – amit az előterjesztés utolsó bekezdése is tartalmaz –, hogy a 

szakmai változásoknak, és a megújuló kihívásoknak meg kell próbálni megfelelni, és az állás-

keresők, foglalkoztatottak érdekében hatékonyabb munkát végezni, amihez jó egészséget és 

kitartást kíván. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az elhangzottakat kiegészítve egy másik számra hívja fel a figyelmet, nevezetesen arra, hogy 

a pápai álláskeresők 42,6 %-ának legfeljebb nyolc általános iskolai végzettsége van. Ez azt 

jelenti, hogy az 1543 emberből 600-700 olyan potenciális munkavállaló van, akinek nagyon 

nehéz bármilyen munkát adni. A legfeljebb nyolc osztályos végzettségbe azok is beletartoz-

nak, akiknek ennél lényegesen alacsonyabb végzettségük van. A nagy autóipari beszállítók, 

illetve a nagy beszállítócégek egy meghatározott kompetenciaszint alatt nem tudnak foglal-

koztatni, hiszen van néhány olyan alapvető információ, amit érteni és tudni kell használni a 

munkavégzés során.  

A regisztrált álláskeresők számának alakulásával kapcsolatban elmondja, a Városházán kiala-

kult gyakorlat szerint a szociális ellátórendszerbe ellátásért jelentkezőktől következetesen 

elvárják, hogy regisztráljanak a munkaügyi kirendeltségen. Korábban az érintettek nem feltét-

lenül voltak regisztrált álláskeresők. Ez a gyakorlat is növelhette a regisztrált álláskeresők 

számának a változását, elismeri, hogy ez az egész rendszerben csak egy kis elemet jelent, de 

200-300 fő ilyen munkavállalóról tudnak.  

Örül annak, hogy a korábbi időszakokhoz képest sok szempontot megemlítve, előremutatva 

tudtak a napirendről tárgyalni. Azt különbözőképpen szokták értékelni, hogy egy önkormány-

zat milyen eszközrendszerrel, milyen eséllyel tud munkahelyet teremteni, illetve milyen sze-

repet játszhat a munkaerőpiacon. Most más okoknál fogva elmondhatják, Magyarország vá-

rosai közül a legnagyobb foglalkoztató Pápa Város Önkormányzata, és reméli, hogy ez az 

állapot meg is fog maradni, hiszen az sok jót jelentene. Ugyanakkor nem hagyhatják figyel-

men kívül azt, hogy a Pápai Hús 1913 Kft. helyzete, illetve az abban rejlő kockázat egy na-

gyon rossz és altaluk nem várt és nem remélt forgatókönyv esetén az adatokat lényegesen át is 

írhatja. A Pápai Hús 1913 Kft.-nek – egy hónappal ezelőtti adatszolgáltatás szerint – jelenleg 

502 pápai munkavállalója van, tehát az ott dolgozóknak több mint fele pápai, illetve a dolgo-

zók többsége túlnyomórészt természetesen a térségből való. Az a néhány bolt, ami a kistérség 

határain túl található, számottevően nem foglakoztat munkavállalókat. 

 

Grőber Attila képviselő 

Úgy gondolja, az előterjesztésben a legőszintébb dolog, hogy a regisztrált álláskeresők számát 

mutatja be. Ennél sokkal jobb, vagy sokkal rosszabb adatokat lehetne előállítani, ha más bá-

zisról indulnak, például ha a nem regisztrált álláskeresőket, vagy pedig a foglalkoztatók szá-

mát veszik figyelembe. Megjegyzi, ezekben az esetekben sokkal többet lehet manipulálni az 

adatokkal, ezt nem rossz értelemben gondolja így, hanem máshogy lehet az adatokat beállíta-

ni. Az összes adat közül – és ezzel egyetért Unger Tamás alpolgármesterrel - a regisztrált ál-

láskeresők száma a legőszintébb, főleg, ha velük szemben valóban elvárás, hogy regisztrálják 

is magukat. Az általa említett bázis viszonylag tisztán mutatja az álláskeresők számát, függet-

lenül attól, hogy időnként tényleg vannak jelentős hullámvölgyek és emelkedések, de legalább 

ez az adat - az ő értelmezése szerint – korrekten mutatja, mi lenne a dolguk. Hangsúlyozza, 

ezt tartja a helyes útnak. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Hozzáteszi, a regisztrált álláskereső és az álláskereső az nem ugyanazt jelenti, ebben is meg-

egyezhetnek. 

 

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

 

Bocskay László képviselő bejelenti, hogy személyes érintettségére tekintettel nem vesz részt a 

szavazásban. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 
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A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 

1 tartózkodás mellett tudomásul veszi Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Ki-

rendeltségének tájékoztatóját a munkaerő-piaci helyzet és a 

foglalkoztatás alakulásáról Pápán 

 

 

1. Személyi ügy 

- Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ vezetői állására kiírt pályázat 

elbírálása 

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A napirend tárgyalásán jelen van dr. Baloghné Uracs Marianna pályázó. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a pályázó nem kérte a napirend zárt ülés keretében történő tárgyalását. A Humán-

erőforrás Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
A Kjt. 20/A. § (6) bekezdés alapján felkért Szakértői Bizottság egyhangúlag alkalmasnak tart-

ja dr. Balogné Uracs Mariannát az intézményvezetői állás betöltésére. 

A Szakmai Szakértői Bizottság szerint a pályázati anyagból egy a szakmája és városa iránt 

elkötelezett ember személyisége rajzolódik ki. Hitet tesz a közösségek fejlesztése mellett. A 

település érdekeit szem előtt tartva tervezi az intézmény jövőjét. Jól határozta meg a pályázati 

ciklusra eső évek terveit. Csapatban gondolkodva végezte és kívánja végezni a munkáját. A 

közösségeket partnereknek tekinti. Látja a globális világ kihívásait. Számol a mai magyar 

társadalom és benne Pápa város kulturális tendenciáival. Felkészült a szakmai trendek isme-

retében és azok nyomon követésében. Képezi magát, hogy az állandó napi kihívásoknak meg-

feleljen. Fentiek alapján a bizottságok támogatják a pályázó vezetői megbízását. 

 

Megkérdezi a pályázót, van-e szóbeli kiegészítése 

 

Dr. Baloghné Uracs Marianna pályázó 

Nem kívánja pályázatát szóban kiegészíteni. 

 

Dr. Péntek Árpád képviselő 

A vezetői program ifjúsággal kapcsolatos fejezete tartalmazza, hogy közösségi tér kialakítását 

tervezik. Érdeklődik, hogy ezt hol, és hogyan képzeli el a pályázó. 

Szeretne tájékoztatást kérni az intézmény Városi Sportcsarnokkal kapcsolatos elképzeléseiről. 

A pályázó is elismeri a pályázatban, hogy a Sportcsarnok kihasználtsága nem volt igazán kí-

vánatos mértékű. Érdeklődik, hogy etekintetben mik az elképzelések.  

 

Venczel Csaba képviselő 

Megkérdezi, hogy a pápai köznevelési intézményekkel – óvodákkal, iskolákkal – hogyan tart-

ják a kapcsolatot, a kapcsolattartás egy-egy programhoz kapcsolódik, vagy az rendszeresnek 

mondható. Megkérdezi, hogy van-e a kapcsolattartásra kijelölt személy. További kérdése, 

hogy a pályázó lát-e arra lehetőséget, hogy egy kapcsolattartó az intézményen belül is jobban 

odafigyeljen, koordinálja és tájékoztatást nyújtson a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő 

Központ programjairól, kövesse a programokra jelentkezők számát, ami által hatékonyabban 

invitálnák a jelentkezőket. Megkérdezi, hogy a környék települései irányában építettek-e ki 

valamilyen kapcsolatrendszert a programok menedzselése érdekében. 
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Dr. Baloghné Uracs Marianna pályázó 

Elmondja, az ifjúsági közösségi hely ötlete már korábbról származik, ami nagy örömére most 

a vezetői programban is helyet kaphatott, illetve azt a testület is elfogadta a Helyi Esélyegyen-

lőségi Program során. Mivel Pápán a lakosság jelentős része vesz részt a közoktatásban, akik 

közül nagyon sok a középiskolás korú, fontos lenne egy olyan hely kialakítása, ahol ezek  

gyerekek valóban a saját elképzeléseik szerint valósíthatnak meg közösségi programot, amely 

bizonyos szabályok megtartása mellett minden gyermek és fiatal számára nyitott lenne, és 

nyújthatna számukra bizonyos fajta segítséget. A Helyi Esélyegyenlőségi Program készítése 

során szakemberek, pedagógusok, szociális munkások, védőnők, pszichológusok valamennyi-

en egyetértettek abban, hogy egy közösségi térnek helye van egy olyan városban, mint Pápa. 

Hozzáteszi, örömmel állnak ennek a kezdeményezésnek az élére. Azt, hogy pontosan milyen 

helyet tudnak találni, ez az elkövetkezendő időszak feladata lesz. Úgy gondolja - és az orszá-

gos példák is azt mutatják -, hogy a legszerencsésebb egy olyan hely kiválasztása, amelynek a 

kialakításában maguk a fiatalok is részt vehetnek, azaz nem egy készen, tisztán átadott épület-

ről van tehát szó, hanem egy használaton kívüli hely fiatalok általi kialakításáról. A fiatalok a 

hely fenntartásában és programokkal való megtöltésében is aktívan részt vehetnek. Ebben 

szeretnének a későbbiekben vezető, illetve mentori szerepet betölteni, és természetesen ez 

alkalmas arra is, hogy lehetővé tegye akár az önkéntes program által felkutatott és regisztrált 

önkéntesek bevonását, vagy azt, hogy az ifjúsági közösségi szolgálat – amelynek megvalósí-

tása most a középiskolák feladata, azaz hogy a gyerekek számára lehetőséget biztosítsanak 

értelmes munkára – óráit is be tudják csatornázni az ifjúsági közösségi térbe. 

A sportcsarnok kihasználtsága meglehetősen magas, hiszen mind a Petőfi Sándor, mint a Türr 

István Gimnázium testnevelésórái is ott zajlanak, ezen kívül számos sportegyesület tartja ott 

az edzéseit, és a hétvégi mérkőzéseit. Ezen kívül a csarnok sok rendezvénynek ad otthont, 

példaként említi, hogy a hamarosan megrendezésre kerülő pályaválasztási napot is  ott fogják 

megszervezni. 

Ennek ellenére úgy látja, ezen a területen sokat kellene még fejlődni, különösen olyan módon, 

hogy különböző rangos, országos sportesemények helyszíneként tudják biztosítani a csarno-

kot. Hozzáteszi, ehhez azonban egy sportszervező szakemberre van szükség, aki ennek a 

szakmának birtokában van, és rendelkezik a megfelelő kapcsolatokkal. Úgy gondolja, annak 

ellenére, hogy művelődésszervezőként egy másik szakma oldaláról látják ezt a területet, sok 

olyan programot szerveztek már az utóbbi időben, amely azt szolgálta, hogy fejlesztések in-

duljanak el a sport területén. Példaként említi a Mozdulj Pápa, a Nagy Sportágválasztó, az 

Éjszakai Sportprogram elnevezésű rendezvényeket. 

A köznevelési intézményekkel, iskolákkal, óvodákkal rendszeres munkakapcsolatot tartanak 

fenn, amely sok szakterületen, különböző kollegák kezében van. Példaként említi a gyermek- 

és ifjúsági színházbérletek előadásait, a filharmónia hangverseny-sorozatokat, a különböző 

kiállításokat, és egyedi rendezvényeket, amelynek szervezése során kapcsolatban állnak az 

iskolákkal. A szoros kapcsolatot példázza a legutóbbi TÁMOP-os pályázat eredményeként 

megszületett Szigeti veszedelem című előadás, amelyben 350 diák vett részt pápai és Pápa 

környéki iskolákból. Ezen program keretében 26 szakkört tartottak a különböző oktatási és 

nevelési intézményekben. 

Úgy gondolja, hogy az intézmény a 2011-ben történt átszervezése óta megérett arra, hogy egy 

strukturális átszervezést hajtsanak végre. Ennek nagyon fontos lépése lesz a kifelé történő 

kommunikáció, nemcsak az iskolákkal és oktatási intézményekkel, hanem a város lakosságá-

val is, amelyet az eddiginél hatékonyabban szeretnének végezni. 

A Pápai Járásban található településekkel szintén jó kapcsolatot ápolnak, annak ellenére, hogy 

városi intézményként működnek. Az általuk szervezett programok azonban a Pápai Járás terü-

letéről is sok érdeklődőt vonzanak. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A sportcsarnokkal kapcsolatban elmondja, a korábbi, akár országos hírű sportesemények 

mindig megkívánták az önkormányzat támogatását, például egy Pannónia Kupa, vagy kézi-

labda-mérkőzések Pápára hozatala 500.000-1.000.000,- Ft közötti szponzorációt kívánt meg a 

belépőjegyeken felül. Az utóbbi időben a megyét, illetve Pápát valóban elkerülték ezek az 

események, míg a világ-és Európa-bajnokságok azt kívánták meg, hogy Győr vállalja a ren-

dező szerepét, Pápa pedig Győrhöz képest tudott kiegészítő helyszín lenni. A város azonban 

egy sportcsarnokkal, de nagy kapacitású szálláshelyek nélkül ilyen rendezvények megtartásá-

ra egyelőre még nem alkalmas. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Elmondja, egy rendkívül tartalmas pályázatot tarthattak kezükben a képviselők. A pályázó 

személyiségét optimista hozzáállás, kompromisszumkészség, az új dolgokra való fogékony-

ság jellemzi. Egy idézettel szeretné felvázolni a pályázó munkahelyéhez és kollegáihoz való 

viszonyát: „Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezd, hogy a munkásokkal fát gyűjttetsz, és szó 

nélkül kiosztod közöttük a szerszámokat, és rámutatsz a tervrajzra. Ehelyett először keltsd fel 

bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt.” 

Úgy gondolja, hogy a pályázó alkalmas a kitűzött álláshely betöltésére, kéri a testületet a pá-

lyázó támogatására. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

Elmondja, a Képviselőtestület a közelmúltban fogadta el a város Közművelődési Koncepció-

ját, amelyben világosan megfogalmazták, hogy milyen típusú helyi közművelődést gondol 

fenntartani és támogatni a helyi önkormányzat, és abban mik a prioritások. Ehhez képest szü-

letett ez az ajánlat, annak végrehajtására, a keretrendszerben történő munkálkodásra. Jelenleg 

arról szavaznak, hogy az önkormányzat elképzeléseit közösen, közös munkával hogyan tudják 

végrehajtani. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozta: 

 

 

163/2013. (X.10.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyaror-

szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-

vény 42. § 2. pontjában biztosított jogkörében eljárva a közal-

kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 

23. §-ában, valamint a Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a köz-

művelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közal-

kalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rende-

zésére vonatkozó 150/1992. (XI.20.) Korm. rendeletben foglal-

tak figyelembe vételével a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő 

Központ magasabb vezetői igazgatói beosztásának ellátásával 

Dr. Baloghné Uracs Mariannát bízza meg. 

A megbízás 2013. október 15-től 2018. október 14-ig terjedő ha-

tározott időre szól. 
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A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a magasabb 

vezetői megbízással kapcsolatban szükséges munkáltatói intéz-

kedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2013. október 14. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Gratulál a kinevezéshez és jó munkát kíván. 

 

2. Beszámoló az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester  

 

A napirend tárgyalásán jelen vannak az önkormányzati intézmények vezetői. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás 

mellett, a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a követke-

ző határozatot hozta: 

 

164/2013. (X.10.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkor-

mányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfo-

gadja. 
 
 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2013. (...) önkormány-

zati rendelet-tervezete a közterület használatról és a reklámozás rendjéről 

szóló 13/2013. (V.9.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

         Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Bánhidi László, Pápa Város Önkormányzatának Város-

gondnoksága vezetője, valamint Radó István a Közterület-felügyelet vezetője. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet a Pénzügyi és a Gazdasági Bizottság, valamint a Borsosgyőri, a Kéttor-

nyúlaki és a Tapolcafői Városrész  Önkormányzatának testülete egyhangúlag elfogadásra ja-

vasolja.  

Elmondja, a rendelet módosítását számos lakossági bejelentés és észrevétel generálta. Tájé-

koztatja a jelenlévőket, hogy a rendelet-tervezet módosításában foglaltak szerint közterületen, 

vagy magánterületről közterületre irányuló módon - szolgáltatás vagy termékértékesítés elő-

segítésére – hangosító eszközök használatát korlátozzák, azaz a fagyit, kenyeret stb. áruló 
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autók meghatározott idősávokban nem használhatják a különböző zeneszámokat. A tiltás 

munkanapokon 0,00-8,00 óra és 12,00-15,00 óra közötti, valamint 18.00-24,00 óra közötti, 

továbbá a vasárnapokra és a munkaszüneti napokra vonatkozik. 

 

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

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

 

21/2013. (X. 10.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közterület 

használatról és a reklámozás rendjéről szóló, 13/2013. (V.9.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló fenti számú önkor-

mányzati rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak megfelelő-

en megalkotja. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Véleménye szerint sokak számára megnyugvást jelent a rendelet módosítása. Hozzáteszi, a 

tiltás türelmi idő után lép hatályba, így az érintettek felkészülhetnek arra, hogy más módon 

népszerűsítsék a termékeiket. 

 

 

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) önkor-

mányzati rendelet-tervezete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és 

ezek megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 17/2013. (VI.27.) önkor-

mányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

        Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet az Egészségügyi és Szociális Bizottság, valamint a Borsosgyőri, a Két-

tornyúlaki és a Tapolcafői Városrész  Önkormányzatának testülete egyhangúlag elfogadásra 

javasolja.  

Elmondja, a rendelet módosítása a közterület használatáról szóló rendelet módosításánál el-

hangzottak szankcionálásának lehetőségét teremti meg. Amennyiben valaki a szabályok elle-

nére mégis hangosító eszközzel kívánja népszerűsíteni a termékeit, az a rendeletben meghatá-

rozott eljárási szabályok szerint azt csak bizonyos összeg megfizetése mellett teheti meg. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 
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A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

 

22/2013. (X. 10.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közösségi 

együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének jogkö-

vetkezményeiről szóló 17/2013. (VI.27.) önkormányzati rende-

let módosításáról 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:  Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 
 

 

5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) önkor-

mányzati rendelet-tervezete a belváros közlekedéséről szóló 12/2013. (V.9.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

        Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

Bánhidi László, a Városgondnokság vezetője, valamint Radó István, a Közterület-felügyelet 

vezetője. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. Megjegyzi, 

nem generális módosításról szól a rendelet-tervezet. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

23/2013. (X. 10.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a belváros 

közlekedéséről szóló 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 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:  Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 
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6. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2013. (...) önkormány-

zati rendelet-tervezete Pápa város egészségügyi alapellátási körzeteiről  szóló 

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

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

         Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra java-

solja.  

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

 

24/2013. (X.10.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa város 

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

kormányzati rendelet módosításáról szóló, fenti számú önkor-

mányzati rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak megfelelő-

en megalkotja. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

7. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) önkor-

mányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondos-

kodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térí-

tési díjak megállapításáról szóló 14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

         Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

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

vezetője, Beke Ágnes bölcsődevezető, Ivján Ilona és Csizmadiáné Horváth Katalin bölcsőde-

vezető-helyettesek. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet az Egészségügyi és Szociális, valamint a Pénzügyi Bizottság, továbbá a 

Borsosgyőri, a Kéttornyúlaki és a Tapolcafői Városrész  Önkormányzatának testülete egyhan-

gúlag elfogadásra javasolja.  

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 
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A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

 

24/2013. (X. 10.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa vá-

rosban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 

azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak meg-

állapításáról szóló 14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet mó-

dosításáról szóló, fenti számú önkormányzati rendeletét az elő-

terjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja. 
 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 

 

Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozta: 

 

165/2013. (X.10.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 68, 

72/2013. (V.9.) határozat, a 83/2013. (V.30.) határozat, valamint 

a 109, 110, 111, 112, 113/2013. (VI.27.) határozatok végrehajtá-

sára adott jelentést elfogadja. 

 

 

 

7. Vegyes ügyek 

 

a) Intézményekben megalakítandó intézményi tanácsokba a települési ön-

kormányzat által delegált személy/személyek felkérése 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Eredeti előterjesztői indítványként javasolja, hogy a határozati javaslatban az érintett közne-

velési intézmények felsorolása az Allegro Alapfokú Művészeti Iskolával, a Pápai Bartók Béla 

Alapfokú Művészeti Iskolával. a Pápai Református Kollégium Tánc-Lánc Alapfokú Művésze-

ti Iskolájával,valamint a Vajda Márta Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egy-

séges Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyel egészüljön ki. 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
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Elmondja, ez az intézmények mellett működő új szervezeti forma, amely leginkább az iskola-

székekhez hasonlítható. Várja a képviselőktől az együttműködést az önkormányzat képvisele-

tében történő munkával kapcsolatban.  

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozta: 

 

166/2013. (X.10.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmaz-

za a polgármestert, hogy a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény 73. § (3) és (4) valamint a 97. § (27) bekezdé-

sei értelmében a Pápai Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Isko-

la, a Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általá-

nos Iskola, a Tarczy Lajos Általános Iskola, a Pápai Weöres 

Sándor Általános Iskola, a Gyurátz Ferenc Evangélikus Általá-

nos Iskola, Szent István Római Katolikus Általános Iskola, 

Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápai Gazdasági Szakközépis-

kola és Kollégium, Pápai Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 

Szakképző Iskola, Pápai Petőfi Sándor Gimnázium, Türr István 

Gimnázium és Kollégium, Pápai Református Kollégium Gimná-

ziuma és Művészeti Szakközépiskolája, Allegro Alapfokú Mű-

vészeti Iskola, Pápai Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola, 

Pápai Református Kollégium Tánc-Lánc Alapfokú Művészeti 

Iskolája, valamint a Vajda Márta Óvoda, Általános Iskola, Elő-

készítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény intézményekben a megalakítandó iskolai intézményi 

tanácsokba a települési önkormányzat által delegált sze-

mélyt/személyeket felkérje, és az ezzel kapcsolatos szükséges 

intézkedéseket megtegye. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

       Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

 

 

b) Pápai Térségi Integrált Szakképző Központ megszüntetése 
 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. Elmondja, 

egy 0,- Ft-os költségvetéssel rendelkező és létszámkeret nélkül működő intézményről van szó, 

amelynek a fenntartása különböző pályázati fenntartási kötelezettségek miatt, formailag volt 

szükséges. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 
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A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozta: 

 

167/2013. (X.10.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Nkt. 

74. § (1) bekezdésében, valamint az Szt. 92/A. § (7) 

bekezdésében foglaltak alapján egyetért a Pápai TISZK 

2012. december 31. napjával történő megszűntetésével. 

 

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a határo-

zat végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket 

tegye meg. Gondoskodjon a Pápai TISZK bankszámlaszá-

mának megszűntetéséről, az adóalanyisággal kapcsolatos 

változás Magyar Államkincstár és NAV területileg illetékes 

szervének történő bejelentéséről. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felha-

talmazza a polgármestert, hogy a vagyonmegosztás céljából 

a Veszprém Megyei Önkormányzattal a tárgyalásokat meg-

kezdje és - az előterjesztésben foglaltak figyelembe vételé-

vel – a vagyonelemek átadás-átvételére vonatkozó megálla-

podást 2012. december 31-i vagyonállapotnak megfelelően 

megkösse.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető  

 

 

c) Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye telephe-

lyeinek, Napsugár Bölcsőde, Bóbita Bölcsőde működési engedélyének mó-

dosítása 

 

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

vezetője, valamint Beke Ágnes bölcsődevezető, Ivján Ilona bölcsődevezető-helyettes. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozta: 
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168/2013. (X.10.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete - a fenntartó 

Pápa Város Önkormányzata adószámának és székhelyének 

megváltozása miatt - utasítja a Polgármestert, hogy 

a) Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális In-

tézménye telephelyeinek   

 (Pápa, Barát u. 4-6. - ápolást nyújtó intézményi ellátás, 

idősek otthona, átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi 

ellátás, időskorúak gondozóháza, nappali ellátás idősko-

rúak, valamint demens személyek részére, idősek klubja, 

étkeztetés 

 Pápa, Barát u. 3. - ápolást gondozást nyújtó intézményi 

ellátás, idősek otthona 

 Pápa, Teveli út 3. - ápolást gondozást nyújtó intézményi 

ellátás, idősek otthona 

 Pápa, Vörösmarty u. 12. - ápolást gondozást nyújtó in-

tézményi ellátás, idősek otthona 

 Pápa, Komáromi u. 14. - nappali ellátás, fogyatékos 

személyek nappali ellátása) 

b) a Napsugár Bölcsőde (Pápa, Képző u. 1.) és a 

c) Bóbita Bölcsőde (Pápa, Tókert u. 11.)  

működési engedélyének módosítása érdekében a Veszprém Me-

gyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához nyújtson be 

kérelmet és a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

     Benecz Rita osztályvezető 

     Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

     Beke Ágnes intézményvezető 

     Ivján Ilona intézményvezető helyettes 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 09,15 órától szünetet rendel el, majd a Képviselőtestület 

09,40 órakor folytatja a napirendek tárgyalását. A képviselők a szünetben megtekintették Pá-

pa 800 éves jubileumával kapcsolatos pályázati felhívásra beérkezett logó-terveket. 

 

 

8. Beszámoló a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás I. félév-

ben végzett tevékenységéről 

Előadó: Kunszt Szabolcs elnök 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Kunszt Szabolcs elnök, valamint Svasticsné Hegedűs Henri-

ett, a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézményének vezetője. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a tájékoztatóban foglaltakról. 
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A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tar-

tózkodás nélkül elfogadta Pápakörnyéki Önkormányzatok 

Feladatellátó Társulás 2013. I. félévben végzett tevékenységé-

ről szóló tájékoztatót. 

 

 

11. A Pápai Termálvízhasznosító ZRt. beszámolója elmúlt időszakban végzett 

tevékenységéről, gazdálkodásáról  

Előadó: Kovács Antal vezérigazgató 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Gazdasági, a Pénzügyi, valamint a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag 

elfogadásra javasolja. Megkéri Kovács Antal vezérigazgatót, nyújtson szóbeli kiegészítést a 

beszámolóhoz. 

 

Kovács Antal vezérigazgató 

Elmondja, hogy a Pápai Termálvízhasznosító ZRt. tevékenységéről utoljára 2011 őszén szá-

molt be a testület előtt, és akkor a képviselők az ülés keretében megtekintették a folyamatban 

lévő beruházást is. Erre vonatkozóan főbb adatként kiemeli, hogy a 2003-ban elkészült beru-

házás után, a 2011-ben befejezett beruházás volt a legnagyobb léptékű fejlesztés, amely a ter-

vezet szerint összesen 1 milliárd 71 millió forintot tett ki. Ehhez 428 millió forintot európai 

uniós, illetve magyar állami támogatásként kaptak. Megjegyzi, a valóságban végezetül 1 mil-

liárd 120 millió forintnyi beruházást hajtottak végre, mivel - a már működő fürdőbe - az új 

létesítmények szerves beillesztéséhez szükséges volt saját forrás is, és ez további, közel 50 

millió forintos ráfordítást jelentett. Elmondja, ennek kapcsán megvalósult strandbővítés, 

mellyel az addigi 2000 négyzetméterről 3700 négyzetméterre bővült a vízfelület, új csúszda-

torony készült el, illetve az addig kis alapterületen működő gyógyászati részleg új épületben 

kapott elhelyezést. Az addigi, 350 négyzetméter alapterület helyett 1500 négyzetméter terüle-

tű, 2 emeletes épületbe került a gyógyászat, és ezzel az addigi évi 20 ezer kezelés helyett, akár 

évi 110 ezer kezelés biztosítása is megoldhatóvá vált. Hozzáteszi, az említett tevékenység a 

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelővel kötött megbízási szerződés alapján 

működik, amelyről jelen pillanatban elmondható, hogy – az előnyös szerződési feltételek mi-

att – önállóan tekintve, a Pápai Termálvízhasznosító ZRt. legsikeresebb tevékenysége, mivel 

hónapról hónapra nyereséget termel. Rendkívül népszerű a betegek körében, hogy térítés elle-

nében is nyújtanak ilyen jellegű szolgáltatást, amelyet elsősorban a Termál Kempingbe érkező 

külföldi vendégek vesznek igénybe. Megjegyzi, a külföldi honlapokat, valamint bejegyzése-

ket tekintve rendkívül jó híre van az említett szolgáltatásnak.  

A Pápai Termálvízhasznosító ZRt. tevékenysége 2003-ban indult, tehát azt 10 éves időtávlat-

ban kell vizsgálni. A vendéglétszám azonban egy állandóan csökkenő tendenciát mutat, konk-

rétan két számot kell megvizsgálni, a 2004-es évben a legalsó határt kitevő 372.556 főt, és a 

2012-es év legalsó határát kitevő 245.000 főt. Megjegyzi, ezek alapján a 100 ezer főt bőven 

meghaladó vendéglétszám-csökkenés mutatkozik az elmúlt 10 évet vizsgálva. Elmondja, en-

nek több oka is van, többek között, hogy az első teljes évben azért volt annyi látogató, mert 

mind Pápa városában, mind pedig a környéken rendkívüli érdeklődés mutatkozott az új fürdő 

iránt. Hozzáteszi, az azóta tapasztalható vendéglétszám-csökkenés oka, hogy időközben a 

környéken több termálfürdő is létesült, illetve, véleménye szerint elsősorban mindez a fizető-

képes keresletcsökkenésnek tudható be. Megjegyzi, az említett csökkenés minden évben meg-

figyelhető, kivéve a 2011-es évet, amikor 15.000 fős növekedést tapasztaltak. 2011-ben fo-

lyamatosan adták át az új beruházás egyes részeit, júniusban a gyermekmedencét, majd a 

csúszdatornyot és a nagymedencét, végül az év végére a gyógyászati részleget is át tudták 
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adni. A nyári strandszezonban ez kimondottan növekedést jelentett, hatása még a 2012-es 

évben is tartott, mivel a 2012-es év belépőlétszáma is meghaladta a 2010-es évét.  

Elmondja, hogy az idei év első 9 hónapjának adataiból egyértelműen kitűnik, hogy a tavalyi 

évhez képest 13.000 fővel kevesebben látogattak el a fürdőbe, ez a nettó bevételek vonatkozá-

sában is megmutatkozik, hiszen ez a vendégforgalom szempontjából 9 millió forinttal keve-

sebb bevételt jelentett.  

A fizetőképes keresletcsökkenésre visszatérve, példaként említi az idei év szeptember hónap-

jára vonatkozó belépőszámot, amikor a Termál Kempingben átlagban 55-60 lakóegység tar-

tózkodott, melyet, ha 2-vel, vagy 2.5-el szorznak meg, az körülbelül 120-130-140 fő külföldi 

vendéget tesz ki, akik a gyógyászati, valamint az egyéb részeket veszik igénybe. Hozzáteszi, 

az említett vendéglétszám 1800 fürdőbelépést generált szeptemberben. A 32.000 lakosú Pápa 

pedig 1400 belépést jelentett, amely véleménye szerint egyértelműen a fizetőképes kereslet 

csökkenésének, vagy alacsony voltának tudható be. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megköszöni a szóbeli kiegészítést. 

 

Dr. Péntek Árpád képviselő 

Elhangzott, hogy a vendégforgalom csökkenésében a környéken nyíló termálfürdők hatásai is 

jelentős mértékben érezhetők. Megkérdezi a vezérigazgatót, tud-e azzal kapcsolatban tájékoz-

tatást, illetve információt nyújtani, hogy a Várkertfürdő konkrétan milyen eredményekkel 

büszkélkedhet például a Celldömölki Vulkán Gyógy-és Élményfürdővel, vagy a győri Rába 

Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdővel összevetve. 

 

Kovács Antal vezérigazgató 

Elmondja, hogy a közelben található termálfürdők ilyen jellegű gazdasági adataihoz nincs 

hozzáférési joga, ezért erre vonatkozóan nem tud megfelelő tájékoztatást nyújtani. Megjegyzi, 

személyesen tapasztalta, hogy a győri termálfürdő tekintetében változásként annyi érzékelhe-

tő, hogy a földszinti négy pénztár helyett hónapok óta csak az alagsorban található pénztár 

üzemel, amelynek a kevesebb vendéglétszám lehet az oka. 

 

Süle Zsolt képviselő 

Elmondja, örömmel tölti el, hogy elhangzott vezérigazgató úr részéről, hogy a fizetőképes 

kereslet országos szinten folyamatosan csökken. Hozzáteszi, a munkaerő-piaci helyzet negatív 

hatásai Pápa városában is érezhetők. Megkérdezi, hogy az idegenforgalomra vonatkozó mar-

ketingtevékenységgel lehetne-e növelni a külföldről érkezett vendégek számát, mert az egyér-

telmű, hogy a mai gazdasági környezetben a hazai vendéglétszám nem képes eltartani a Vár-

kertfürdőt. 

 

Kovács Antal vezérigazgató 

Elmondja, a takarékosság és a vendéglétszám növelés tekintetében mindig keletkezhetnek új 

lehetőségek. Hozzáteszi, amikor 2003-ban elkészült a Várkertfürdő, fontos cél volt, hogy an-

nak közvetlen környezetében minél gyorsabban szálláslehetőséget teremtsenek. A Termál 

Kemping minderre megfelelően szolgált, mivel rendkívül gyorsan, mindössze 3,5 - 4 hónap 

alatt elkészült a beruházás. Megjegyzi, azonban a Várkertfürdő környezetéből továbbra is 

hiányzik egy, Dr. Áldozó Tamás polgármester úr által említett nagy kapacitású szálloda.  

Tapolca városát megvizsgálva elmondható, hogy a város messze nem rendelkezik olyan tu-

risztikai attrakciókkal, mint Pápa, mégis legalább 50.000 vendégéjszakát fel tud mutatni éves 

szinten. Tehát megfelelő szálláshely nélkül jelentős vendéglétszám-növekedés nem érhető el. 

Elmondja, véleménye szerint fontos tennivaló, hogy Pápa városát mindenféle lehetséges tu-

risztikai kiadványban népszerűsítsék, ezt mindenekelőtt a város saját honlapján, a Várkertfür-
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dő és a Termál Kemping honlapján, továbbá minden olyan honlapon, ahol ez lehetséges. Kü-

lön figyelmet kell szentelni a Magyar Turizmus Zrt. kiadványaira és honlapjára, ahol csekély 

mértékben jelenik meg Pápa városa. Megjegyzi, a Magyar Turizmus Zrt. részéről komoly 

hibát jelent, hogy bizonyos kiadványaiban a Duna melletti területen helyezi el Pápát, továbbá 

a Dunántúli Fürdőút közé sorolja, Bükfürdőt és Sárvárt, Pápát azonban meg sem említi. Ki-

emeli, hogy emiatt már észrevétellel is élt, amelyre még nem kapott választ. A Várkertfürdő 

2008 óta minősített gyógyfürdőként szerepel, azonban a Magyar Turizmus Zrt. mégsem tartja 

akként nyilván. Megjegyzi, mindezek nem nagy dolgok ugyan, de fontosak, és ezért kell ve-

lük foglalkozni. Véleménye szerint csak egy olyan szintű kereskedelmi szállásférőhely megte-

remtése hozhat külföldi vendéglétszám-növekedést, amely legalább egy autóbusznyi embert 

képes elhelyezni. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a Közép-Dunántúli Régióban a három fő küldő nemzet a német, az osztrák és 

a holland, amelyeknek a Pápán mérhető adatai folyamatos növekedést mutatnak. Az is el-

mondható, hogy Pápa azon kevés magyarországi desztinációk egyike, ahol a német beutazók 

száma folyamatosan növekszik, köszönhetően a Termál Kempingnek és annak a sajátos szub-

kultúrának, melyet a kempingezők világa jelent. A negyedik küldő ország a várakozások sze-

rint Szlovákia lesz, vagy lehet, hogy már most is az. Megjegyzi, két napja a Magyar Turizmus 

Zrt. Regionális Marketing Igazgatóságának fórumán kifejezetten kérelmezték, hogy a Közép-

Dunántúli Régió erősítse a szlovákiai jelenlétet, és a megerősített szlovákiai jelenlét során 

hangsúlyosan szerepeltesse a Közép-Dunántúli turisztikai termékek között Pápa városát, és 

vele együtt a Várkertfürdőt is. Elmondja, a szlovákiai jelenlét nemcsak a szlovákiai magyarok 

számára kíván kínálatot nyújtani, hanem természetesen a szlovákok számára is. Megjegyzi, 

hogy a Várkertfürdőben gyakran tapasztalható szlovák jelenlét. Létszámuk nyilván függ a 

forint - euro árfolyamtól is, és az idők folyamán Pápa irányába alakuló közlekedési kapcsola-

toktól is. Véleménye szerint a Várkertfürdőben tartózkodó szlovákiai magyarok, sajátos 

nyelvjárásuknak köszönhetően hamar felismerhetők. 

 

Venczel Csaba képviselő 

Megkérdezi Kovács Antal vezérigazgatót, milyen mértékben veszik figyelembe azt az akár 

pápai polgárként, avagy részéről - önkormányzati képviselőként - is érzékelhető tendenciát, 

hogy a pápai lakosok megunták a Várkertfürdőt, és ezért inkább a környékbeli fürdőket láto-

gatják. Érdeklődik, hogy követik-e az erre vonatkozó mutatókat, felmérik-e ennek okait, mi-

vel lakossági részről elhangzott olyan kijelentés, hogy ennek oka a nyitvatartási idő, valamint 

a szolgáltatás minősége, vagy adott esetben a belépődíj áráért kapott szolgáltatás minősége 

lehet. Érdekelné, hogy az említett kritikákat figyelembe veszik-e az üzletpolitika megtervezé-

sénél. 

 

Kovács Antal vezérigazgató 

A kérdésre válaszolva elmondja, mindezeket nem veszik figyelembe, mert ilyen jellegű pana-

szok nem jutnak el hozzájuk. Megjegyzi, amikor a vendégek körében kérdőíves felmérést 

végez, leginkább arra kíváncsi, hogy a Várkertfürdő szolgáltatásairól mi a véleményük. Meg-

említi, gyakran ellátogat a környékbeli fürdőkbe, és megpróbálja felmérni, hogy azok meny-

nyiben nyújtanak a pápaitól eltérő szolgáltatást. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a két évvel ezelőtt készített helyi közvélemény-kutatás kérdései a Várkertfürdőre is 

kiterjedtek, azok a város honlapján is elérhetők, amit képviselőtársai figyelmébe ajánl. Hozzá-

teszi, emlékei szerint a közvélemény-kutatás ár-érték arányban egyáltalán nem fogalmazott 

meg kritikát a Várkertfürdővel szemben, tehát túlnyomó többségben jó vélemények születtek. 
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Egyébként sok ember nyilvánít úgy véleményt a Várkertfürdő árszínvonaláról, hogy nem is 

járt még ott, azaz sokan tapasztalatok nélkül formálnak véleményt. Megjegyzi, tavaly a Vár-

kertfürdőnek volt olyan akcióprogramja, amikor kifejezetten a pápai családokat, valamint 

pápai nyugdíjasokat megcélozva, meghatározott idősávokban rendkívül nagy kedvezménnyel 

kínálta szolgáltatásait. Tette ezt a piacon egyébként elérhetetlenül alacsony áron is, de hozzá-

teszi, az árazással mindig vigyázni kell, mivel egy idő után a piac azt az ítéletet is kimondhat-

ja egy szolgáltatás tekintetében, hogy az azért olcsó, mert a minősége nem megfelelő, és az is 

lehet adott esetben visszatartó erő. 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

Elmondja, sokat gondolkozott azon, milyen tényező vezet addig, hogy esetenként pápai lako-

sok inkább a környékbeli fürdőket látogatják. Véleménye szerint mindennek legfőbb oka egy 

megfelelően felszerelt szálloda hiánya. Hozzáteszi, ismerősei közül is többet tud említeni, 

akik az interneten böngészve akciós wellness hétvégéket keresnek a környékbeli települése-

ken, ahol fürdők meglátogatása mellett kirándulnak, valamint megtekintik a helyi látnivalókat. 

Amennyiben a pápai lakosok a Várkertfürdőbe látogatnak el, nyilván az említett közös él-

ményt helyben nem tudják egymásnak nyújtani. Egyéb városok és a külföldiek vonatkozásá-

ban pedig elmondható, hogy talán azért nem Pápát választják, mert a szálláshely hiánya miatt 

nem tervezhetnek többnapos programot. Véleménye szerint amennyiben a városban volna egy 

100-200 férőhellyel rendelkező szálloda, azzal együtt a város turisztikai attrakcióját is megfe-

lelően ki lehetne használni. Megjegyzi, biztos abban, hogy Bükfürdőhöz, vagy Sárvárhoz vi-

szonyítottan Pápa városa is versenyképessé válhatna. Egy 2-3 éjszakás – a Várkertfürdő általi 

kedvezményekkel hirdetett - wellness hétvége során az Esterházy-kastély megtekintése, a 

környékbeli horgászat, vadászat, vagy a Balaton közelsége mind kiegészítő programként 

szolgálhatna. Véleménye szerint Pápa városa bővelkedik kulturális értékekben, amelynek ki-

használásával az említettek alapján megnövekedhetne az ország más részéről idelátogató, va-

lamint a külföldi vendégforgalom száma is. Hozzáteszi, szükséges volna a marketingmunka 

hatékonyabbá tétele, fontos volna tudatosítani a szolgáltatásokat igénybe vevő közönség kö-

rében, hogy a Várkertfürdő egyben gyógyfürdő is, és gyógyászati kezelésekkel is rendelkezés-

re áll az érdeklődők számára. Véleménye szerint Pápa kisvárosi jellege olyan plusz vonzerő 

lehet, Bükfürdő, Sárvár, Kehidakustány, vagy Zalakarossal szemben, amely az erre igényt 

tartó közönséget ide vonzaná, de amíg nincs szervezett formában biztosított programkínálat, 

addig a város versenyhátrányban van. Véleménye szerint azon magyar családoknak, akiknek 

anyagi lehetőségeik megengedik, olyan szokásaik vannak kialakulóban, hogy nem egy, hanem 

2-3 napos kikapcsolódást választanak. Saját tapasztalatként hozzáteszi, hogy a Várkertfürdő 

sem árban, sem pedig szolgáltatásban nem nevezhető rosszabbnak az említetteknél. Az vi-

szont elgondolkoztató, hogy a jelenlegi vendégforgalom mellett milyen módon lehetne rentá-

bilissá tenni, mert nyilván a személyzet, az energia, a vízfelfűtés mind-mind költséget generál, 

olyan esetben is, amikor a kihasználhatóságnál kevesebb a vendéglétszám. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Véleménye szerint helyes azon tűnődni, miként lehetne a vendégforgalmi adatokat a 2004-es 

évihez közelíteni. De azért az említett teljesítmény sem alábecsülendő, mivel a 250.000 fő 

körüli belépőszám rendkívül tekintélyesnek mondható, és az ország 50-60 ilyen típusú léte-

sítményének kétharmadát egészen biztosan megelőzi. Elmondja, amikor a Várkertfürdő épült, 

a megvalósíthatósági tanulmánya számolt azzal, hogy a pápai fürdő regionális jelentőséggel 

bír, amíg Bükfürdő, Zalakaros, Sárvár nemzetközi jelentőségűek. Egyébként az említett für-

dők a Magyar Turizmus Zrt. részéről marketing ügyileg is jóval ismertebbek a pápainál, 

ahogy azt a vezérigazgató is említette. Véleménye szerint a regionális szerepnek a Várkertfür-

dő eleget tud tenni, hiszen a vendégkör jelentős része – legalább kétharmada – a pápai kistér-

ségen túlról, elsősorban Győrből vagy Veszprémből érkezik a városba. Az adatgyűjtéseket 
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elemezve, egészen meglepő településneveket sorolnak fel, majdnem Budapestig bezárólag, 

mindenhonnan vannak vendégei a Várkertfürdőnek. A külföldi, valamint az ország más része-

iből érkező vendégek köréből a Termál Kempingben tartózkodók azok, akik Pápát leginkább 

felkeresik, hozzáteszi, ez nem a legolcsóbb kategória, viszont itt az ár mellé jár egy bizonyos 

színvonalú szolgáltatás is. Elmondható, hogy a kempingturizmusból arányosan veszi ki a ré-

szét a pápai fürdő. Ez azonban nem 80-as évekbeli kempingturizmust jelenti, ez már nagy 

értékű eszközzel és fizetőképes közönséggel írható le. Elmondja, a szálláshely hiányával kap-

csolatban azzal egyetért, hogy a következő lépcsőfok akkor volna elérhető, ha szálloda, illetve 

apartman-építésre vonatkozó beruházás történne a Várkertfürdő környékén. Hiszen a pápai 

szálláshelyek, egy-két panziót leszámítva, inkább a városlátogató turizmusra építenek, mind 

inkább a fürdőturizmusra. Véleménye szerint, ha az említett szálloda megépülne, az 15-20%-

os mértékben tudna javítani a város idegenforgalmi statisztikáján. A helyi idegenforgalmi 

adóból egy vendégéjszaka után 1000 forint önkormányzati bevétel számolható, tehát Pápa 

Város Önkormányzata pozíciója is 15-20 millió forintos bevétellel javulna. Továbbá vendég-

éjszakánként 1000 Ft-ot lehet számítani a fürdőbelépőre is, - de az nem biztos, hogy a vendég 

minden napra fürdőprogramot tervez, - ami pedig a Várkertfürdő pozícióját is javítaná 15-20 

millió forinttal. Fentieket összegezve elmondható, hogy egy szállodai beruházás 30-40 millió 

forintot generálna a városban. Elmondja, az egyik probléma, hogy a gazdasági válság óta a 

bankok nem nyújtanak hitelt szállodaépítésre, másrészt a Közép-Dunántúli Régióban a szál-

lásfejlesztésre kiírt pályázatok elmaradtak, amely abból a szemléletből is táplálkozik, - mely-

nek az említett fórumon is kérte a felülvizsgálatát, - hogy régióra kivetítve átlagban nagyon jó 

eredményeket mutat a szállodai férőhelyek száma. Ez azonban az egyes kistérségek között 

egyenlőtlenül oszlik meg és a pápai kistérségre egyáltalán nem igaz, tehát remélik, hogy a 

gazdasági és innovációs versenyképességet növelő operatív program biztosítja azt, hogy pá-

lyázni lehessen szálláshelyépítésre. Megjegyzi, ebben az esetben a pápai fürdő környékén is 

felélénkülhetne a beruházási kedv, hiszen megfelelő számú, szálloda építésére is alkalmas- 

építési telekkel rendelkeznek, erről fog zárt ülésen tárgyalni a testület. 

 

Grőber Attila képviselő 

Elmondja, az eddig elhangzottakban két kisebb ellentmondást vél felfedezni. Egyrészt, hogy a 

fogyasztóképes kereslet ugyan csökken, miközben azt lehet hallani, hogy Sárvárra, Bükfürdő-

re, vagy Kehidakustányba járnak kikapcsolódni a pápai polgárok. Véleménye szerint azért ez 

nincs teljesen összhangban egymással, mivel például Sárvár, csak benzinköltségben 3000 

forintot tesz ki. Másrészt valóban fontos egy megfelelő felszereltségű szálloda, de amennyi-

ben az a következő két hétben nem készül el - amelyre reális esélyek vannak – akkor más úton 

kell megoldani a felmerült problémát. Elmondja, sarkosan fogalmazva, a Várkertfürdőt Pápa 

Város Önkormányzata áttételesen is segítette. Nemcsak azzal, hogy ott állt mögötte, hanem 

azzal is, hogy a pápai diákok oda jártak úszni, ami vélhetően komoly anyagi segítséget jelen-

tett. Megjegyzi, arra vonatkozó technikákat kell kidolgozni, hogy milyen módon érhető el az 

az állapot, hogy a jelenleginél jóval több pápai lakos járjon uszodába. Véleménye szerint ez a 

szám, ami rendkívül kevés. Elmondja, két évvel ezelőtt megkérdezte képviselőtársaitól, kinek 

van uszodabérlete. Akkor is és jelenleg azt gondolja, hogy amennyiben valaki szombaton ko-

rán reggel ellátogat a Várkertfürdőbe, ott csupán 2-3 fővel találkozik, akkor azt ilyen kevés 

létszámú látogatottság mellett fenntartani nagyon költséges dolog. Véleménye szerint vannak 

olyan kötelező kiadásai egy önkormányzatnak, ami lehet, hogy nem hoz bevételt, de mégis-

csak fontos szerepet játszik. Az, hogy anyagilag támogatják a fürdő működét, mert az szolgál-

ja az egészséges életmódot, véleménye szerint nem olyan nagy baj, ha e vonatkozásban mí-

nusz keletkezik. Megjegyzi, jelenleg úgy tűnik, hogy az önkormányzat kondíciói gyengébbek 

a 6-7 évvel ezelőtti állapothoz képest.  

Mivel anyagi segítséget nem tudnak nyújtani, egy olyan technikát kell kidolgozni, amely 

vonzza a helyi lakosságot, és emellett konkrét idősávok kialakításával kedvezményesebbé 
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tehetnék a belépést. Jó kezdeményezésnek tartja, hogy más fürdőkhöz hasonlóan, amennyiben 

valaki csak az uszodai szolgáltatást kívánja igénybe venni, csak arra vonatkozóan fizessen 

belépődíjat. Elmondja, csak mások tapasztalatára tud hivatkozni, mivel nem jár ilyen helyek-

re, de szinte alig van olyan élmény, vagy termálfürdő, ahol egy belépővel all inclusive szol-

gáltatásra jogosult a vendég. Mindezt, véleménye szerint a szakembereknek kell kidolgozni, 

és amint azt két évvel ezelőtt is elmondta, és jelenleg is ez a véleménye, hogy konkrétan egy-

fajta életmódváltásra van szükség a tekintetben, hogy minél többen érezzék azt szükségesnek, 

hogy sportoljanak. Azt, hogy ezt milyen lehetőséggel tudja segíteni a Várkertfürdő, az első-

sorban a szakembereken múlik, de amennyiben jól értette, a vezérigazgató is azt a problémát 

vetette fel, hogy nem sokkal több pápai lakosú látogató volt szeptember hónapban, mint a-

mennyi külföldi vendég. Véleménye szerint gyors beavatkozásra van szükség. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, többször elhangzottak már a fürdőzési szokások, valamint a fürdőkultúrák, ame-

lyek Magyarországon még kialakulóban vannak. Németországban például azt lehet tapasztal-

ni, nem ennyire szezonálisan orientálódó a fürdőkultúra, mint Magyarországon. Ha Pápán, 

szeptember elején 40 fok körüli hőmérséklet van, az emberek akkor sem mennek el a strandra, 

mivel a köztudat szerint augusztus 31-el véget ér a nyár. Megjegyzi, ha furcsán hangzik is, de 

elmondható, hogy akár május végi, vagy akár szeptember eleji nyitvatartás sem hozta meg a 

várt bevételeket, hiába volt az átlagosnál jobb az időjárás. Véleménye szerint ezeket az élet-

módbeli határokat nagyon nehéz áttörni. 

 

Venczel Csaba képviselő 

Elmondja, hogy a vezérigazgató által prezentált táblázatból számára nem derül ki számszerű-

leg, hogyan alakul pontosan a vendéglétszám megoszlása, konkrétan a tárgyaltakból mennyi a 

pápai és a környékbeli látogatók száma. Megjegyzi, 2005-2006-ban még annyi szálláshely 

sem volt Pápán, mint amennyi jelenleg. Véleménye szerint, a Várkertfürdő iránt csökkent az 

érdeklődés a vidéki látogatók részéről. Ezért kellene megvizsgálni, hogy a környékbeli lakos-

ság miért választ más fürdőhelyet, és mi lehet a csökkenés oka. Mindemellett elismeri, hogy a 

Várkertfürdő jelentős eredményeket tudhat magáénak, és lehetőségeikhez képest mindent 

megtesznek azért, hogy minél több látogatót vonzzanak. Megjegyzi, amik önkormányzati 

képviselőként tudomására jutottak, azokat nem feltétlenül támasztják alá közvélemény-

kutatások-eredményei, ezt is elismeri, de véleménye szerint ezekre az észrevételekre is oda 

kell figyelni.  

 

A polgármester a napirend nyilvános ülésen való megtárgyalását felfüggeszti. Javasolja, hogy 

a napirend tárgyalását majd a zárt ülés keretében folytassa tovább a testület. 

 

 

10. Tájékoztató a Pálkövei Ifjúsági Tábor és Üdülőszálló működéséről 

Előadó: Bartosné Márfai Anna ügyvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Bartosné Márfai Anna, a Balatonguest Kft. ügyvezetője és 

Bartos Csaba. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Gazdasági Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

 

 

 

 



 

 

29 

Pingiczer Sándor képviselő 

Megkéri az ügyvezetőt, hogy a tábor kihasználtságáról, valamint a tábor forrásairól és gazdál-

kodásáról tájékoztassa a képviselőtestületet olyan mértékig, ami nyílt ülés keretében a gazda-

sági adatokról elmondható. 

 

Bartosné Márfai Anna ügyvezető 

Elmondja, a tábor üzemeltetésére 2010-ben benyújtott pályázatban részletesen szerepelnek a 

tervezett fejlesztések, a kivitelezéshez szükséges forrásokkal együtt. Az abban vállalt beruhá-

zásokat teljes mértékben megvalósították. A tábor éves bérleti díja két részből tevődik össze, 

2,8 millió Ft-ot pénzbeli kötelezettségként teljesítenek, ugyancsak évi 2,8 millió Ft-ot pedig 

fejlesztésekre fordítanak, illetve ennél magasabb összeget is, mivel az eszközök elhasználódá-

sa és a gyerekek által elkövetett rongálások következtében szükséges felújítások is jókora 

költséget jelentenek. 

 

Császár Endre képviselő 

A fejlesztések mértékéből arra következtet, hogy a Kft. hosszú távra tervezi a tábor üzemelte-

tését. Megkérdezi, tervezik-e a tulajdonrészük arányának növelését, esetleg meg kívánják-e 

szerezni teljes mértékben a tábor feletti tulajdonjogot. 

 

Bartosné Márfai Anna ügyvezető 

Kifejti, a korábbi években tulajdonrészeket vásároltak meg az önkormányzatoktól. Pénzügyi 

kereteik függvénye lesz, tudják-e a tulajdoni arányukat növelni az ingatlanban. Jelenleg nem 

lát arra lehetőséget, hogy a teljes ingatlant megvásárolják, továbbra is bérelni szeretnék a tá-

bort.  

Véleménye szerint az öt évre megkötött bérleti szerződés nem tesz lehetővé nagyarányú beru-

házásokat, ezért számukra az lenne kedvezőbb, ha hosszabb távú bérleti szerződés megkötésé-

re lenne lehetőségük, és akkor nagyobb fejlesztéseket – pl. sportpályák vagy közösségi helyi-

ségek kialakítása – is meg tudnának valósítani, ami megnövelné az érdeklődést a tábor iránt, 

és a helykihasználtság aránya is javulhatna. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megjegyzi, a korábbiakban már szó volt róla, hogy a Képviselőtestület látogatást tesz a 

pálkövei táborban, mivel legtöbben általános iskolás koruk óta nem jártak ott, és azóta bizto-

san sokat fejlődött. A személyes látogatásra ez évben már nem, azonban a tavasz során to-

vábbra is szeretnének sort keríteni. 

 

Bartosné Márfai Anna ügyvezető 

Megköszöni, hogy meghallgatták, és örömmel várja a képviselőket a táborban bármikor. Kéri 

a Képviselőtestület segítségét annak érdekében, hogy a pápai gyerekek aránya növekedjen a 

táborozásban résztvevők között. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ígéretet tesz arra, hogy a tankerület figyelmét felhívják a lehetőség változatlan fennállásáról, 

valamint a partnervárosi kapcsolatok keretében is igyekeznek csoportokat segíteni a táboro-

záshoz. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a tájékoztatóban foglaltakról. 
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A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tar-

tózkodás nélkül elfogadta a Pálkövei Ifjúsági Tábor és Üdülő-

szálló működéséről szóló tájékoztatót. 

 

Bartosné Márfai Anna és Bartos Csaba a képviselőtestület üléséről eltávozott. 

 

Grőber Attila képviselő 

Az előző napirendhez kapcsolódva megfontolásra javasolja a Képviselőtestületnek koncepció 

kialakítását a pálkövei tábor további sorsával kapcsolatban. Véleménye szerint a 2,8 millió Ft 

éves bevétel nem túlságosan jelentős a város számára, a fejlesztésre fordított évi 2,8 millió Ft 

beruházás pedig nem akkora összeg, hogy az látványos fejlődést eredményezhetne.  

Két megoldást is jobbnak tart a mostaninál, egyrészt elképzelhetőnek tartja, hogy a város ve-

gye üzemeltetésbe a tábort, és elsősorban helybeli gyerekek táboroztatására helyezzék a hang-

súlyt, vagy pedig adják el, illetve hosszú távra, pl. 50 évre adják bérbe az ingatlant, ami által 

jelentősebb bevételhez juthat a város. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

dés c) pontja alapján indítványozza, hogy a 140. sorszámú előterjesztés zárt részét, valamint a 

145.,146.,147.,148. sorszámú előterjesztéseket zárt ülésen tárgyalja meg a testület. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-

kodás nélkül elfogadta az indítványt. 

 

A zárt ülést követően a Képviselőtestület 11.35 órakor nyilvános ülésen folytatja munkáját. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A zárt ülést követően a nyilvános ülésen ismerteti a Képviselőtestület zárt ülésén hozott dön-

téseit.  

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 11.40 órakor bezárja. 

 

 

 

K. m. f. 

  

 

 

 Dr. Áldozó Tamás Kanozsainé dr. Pék Mária  

 polgármester címzetes főjegyző 


