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Készült: Pápa Város ÖnkormányzataKépviselőtestületének 2022. október 20-i nyilvános
ül é sén, a Y ár o sháza épi.il etének nagytermében.

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Unger Tamás alpolgármester

Szabadkai Verita, dr. Vaitsuk Mária, dr. Guias János Zso|t, Bakos László,
Venczel Csaba, Németh Zsolt, Zsegraics Gyula, Kovács József, Németh Csaba,
Pintér Kálmán, Süle Zsolt képviselők, 13 fö.

Dr. Nagy Krisztina jegyző,
Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztáIyvezető,
Benecz Rita szociális és közigazgatási osztályvezető,
Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető,
Rádi Róbert városfej lesztési osztá|yv ezető,
meghívottak jelenléti ív szerint,
Médiacentrum munkatársai,
Dr. Bán Zsőfta köztisztviselő
kun Attila köáisztviselő.

Dr, Töreki-Vörös lbolya és Grőber Attila önkormányzati képviselők távolmaradásukat
bejelentették.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Köszönti a Városháza épi|etének nagytermében megjelenteket és az ülést az interneten
keresztül követőket. A testület ülését 8.00 órakor megnyitja.

Megállapítja, hogy a Képviselőtestület ülése határozatképes, 13 fo képviselő jelen van.

Elmondja, hogy a 105. sorszámú előterjesztéshez nem érkezett meg az ÁllamiFőépítész zárő
véleménye.

Indítványozza ameghívóban jelzett napirendek megtárgya|ását azza|, hogy a Képviselőtestület
a 105. sorszámú előterjesztést a napirendek közé ne vegye fel.

Megkérdezi, hogy van-e más napirendi javaslat.

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban javaslat nincs.

Kéri a testület állásfoglalását a fenti napirendről.

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül a következő
határozatothozza: i
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99 l 2022. (X.20.\ határ ozat
P ápa Váro s Önkormány zatának Képvi selőte stül ete 2022. október
20-i ülésének napirendj ét az a|ábbiak szerint határozzameg:

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének . ..12022.
(...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város
Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 212022.
(ilI. 1 0.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Aldozó Tamás polgármester

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének . ..2022.
(...) önkormányzati rendelet-tervezete a helyi adókról szóló
29 l 202I. (XI. 2 5 . ) önkormányzati rendelet módo sításáról
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének ...12022.
(...) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban
biztosítható személyes gondoskodást nyúj tó ellátásokról, azok
igénybevételének rendjérő1, a ftzetendő térítési díjak
megállapításáról szóló 912020. (III.31.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Áldozó'famás polgármester

4. Pápa Város Önkormány zata Képviselőtestületének . ..12022.
(...) önkormányzati rendelet-tervezete a pénzbeli és
természetben nyújtott szociális, valamint a gyermekek és a
íjatal felnőttek rászorultságára tekintettel nyújtható
ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló
4 12020. (II. 1 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

5. Vegyes ügyek

Dr. Áldozó T'anrás polgármester
Elmondja, hogy azelőző képviselőtestületi ülés óta Pro Publico díjbarr részesítette Apostol Pált,
a Tapolcafoi Refornrátus Gyülekezet nyugdíj ba vonult lelkipásztorát.

Tájékoztatja továbbá a I(épviselőtestületet arról, lrogy a Miniszterelnökségen megtörtént az
első egyezetetés a 3000 fő í-eletti lakosságszámúr városi örrkormányzatok költségvetésének az
energiakrízissel való kitettsége vonatkozásában. Az egyeztetésen Balla György miniszteri
biztos úron kívül a különböző rnirrisztériumokat további hat íó képviselte. Véleménye szerint
az egyeztetés rrrindenképperr érdernirrek tekinthető, hiszerr nrind a két fő í'elkésziilt volt. A közös
cél annak meghatározása, lrogy a2023. évi költségvetés végrehajtásáhozmeld<ora összegre van
a várostrak szüksége. Szalai I(risztirra osztályvezető asszorurya| ezt az összeget 2 nrilliárd
íbrintban határozták meg.

A Pápai Yíz- és Csatornanrű Zrt. integrációja kapcsán elnrondja, a vizikönnű vagyorr állami
tulajdonba kerülése nern í-eltétele annak, hogy a társasárg állanri tárnogatásban részesülj őn2023-
ban.
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Elmondja tov6bbá, hogy dr. Schweighoffer Ernőné
esztendejében elhunyt. 2015. évben .Pápa Varosért"

2022. október L2. napján életének 86.
Erdemérem kitüntetésben részesült. Az

elhunytat az Önkormányzat saját halottjának tekinti. Megkéri a jelenlévőket, hogy 1 perces
néma felállással emlékezzenek a Tanámőre.

Ismerteti, hogy az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a 10L, a IO2., a ].03. és a 104.
sorszámú előterjesztéseket egyhangulag megtárgyalásra javasolja.

Napirendek tárgy alása az írásban m egküldött előterj esztések alapj án :

5. Vegyes ügyek
c) Volánb usz Zrt. 2022. I. félévi közszolgálati beszámolój a

A napirend tárglalósán jelen van Szőrös Áaam üzemvezető, Berta Péter forgatmi
telephelyvezető.

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Megkérdezi a meghívottakat, van-e szóbeli kiegészítésük.

szőrös Áaam üzemvezető
Nincs szóbeli kiegészítése.

Dr. Ádozó Tamás polgármester
Megkérdezi, hogy van-e az előterjesáéssel kapcsolatban kérdés, hozzászőlás.

Kovács József önkormányzati képviselő
AZöld Busz Program alakulásáról, valamint arról kérdez, hogy a társaság vezetői, a növekvő
izemanyagárakra is figyelemmel, mennyire látják optimistán a jövőbeli üzleti terveiket.

szőrös Ádam üzemvezető
Elmondja, hogy a Zöld Busz Program folyamatban van, a pápai telephelyen felméréseket
végeztek a töltőállomás kialakításara és azizemeltetés fenntartására vonatkozóan. A jelenlegi
gazdasági helyzetben kevés esély van arra, hogy optimistán lehessen látni a jövőt, elóg csak az
izemanyagárakra gondolni, hiszen a Volánbusz Zrt. is piaci alapon kapja az izemanyagot.
Hozzáteszi, a karbantartáshoz szükséges eszközök ára is folyamatosan emelkedik, a társaság
minden kiadása nő. At kell gondolni, hogyan lehet eá optimalizálni. Kíváncsian várják, mi fog
szerepelni ajövő évi közszolgáltatásiszerződésrevonatkozó pályázatikiírásban. Megpróbálnak
legjobb tudásuk szerint ennek megfelelni.

Süle Zsolt önkormányzati képviselő
Elmondja, a rendelkezéste állő adatok alapján a szállított utasok számának emelkedése
figyelhető meg. Ennek megfelelően a jegybevételek is nőttek. Áláspontja szerint a helyi
közösségi közlekedést fenn kell tartani, törekedni kell a jelenlegi színvonal megtartására,hiszen
a rezsiárak és az izemanyag fuak drasztikus emelkedése miatt erre a közösségi közlekedési
formára egyíe nagyobb szükség lesz. AzÖnkormányzatnakaz a kötelessége, hogy amennyiben
a lehetőségei engedik, ezt aközösségi köztekedési formát fenntartsa.

Elmondja, hogy a Képviselőtestület azúzemeltetési támogatásról is dönteni fog a költségvetési
rendelet módosítása során, hiszen a beszámoló elfogadását követő 30 napon belül az
ellentételezósi összeget át kell utalni a társaság számára,mely 100 millió forint, és ez vélhetően
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a második félévben sem lesz másképp. Á[áspontja szerint a következő időszakban a külső
hatások intenzívebben fognak érződni. Hozzáteszi, hogy a tavalyi 150 millió forintos
támogatáshoz képest azt várja, hogy ebben az évben kb. 200 millió forint támogatásra lesz
szükség. Azutazás költsége akkor térülne meg a jegyárakból, haazokáranégy-ötszöröse lenne
a jelenleginek. Véleménye szerint ekkora összeget senki nem fizetne ki. Megiegyzi, a közössógi
közlekedés a világon mindenhol támogatott közlekedési forma, így nyilvánvalóan Pápánis az
marad. Hozzéúeszi, az optimális, hatékony rendszer kialakításának a lehetőségét mindig keresni
kell. Elmondja, hogy a Közlekedéstudományi Intézet bevonásával ezt tették az elmílt
időszakban is. A tapasztaLatok birtokában fog elkészilni az az ajánlattételi felhívás, amire
Üzemvezető úr is utalt. Mindenképpen jó volna, ha a L2.7 százalékos utasszám ernelkedés
tovább nőne. Tart tőle azonban, hogy az utasszám emelkedést az is okozza, hogy az
összehasonlítás alapját a pandémia sújtotta év képezi, hiszen ebben azídőszakban alacsonyabb
volt a kihasználtság, a diákok is otthon voltak.

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászőIás.

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászőIás nem hangzott
e1.

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az a|ábbi
határozatothozza:

100 l 2022, (X.20.\ határ ozat
Pápa Város Önkormany zatának Képviselőtestülete a menetrend

szerinti autőbusqáraítal történő helyi személyszállításra a
VOLÁNBUSZZIt.2o22.I. félévre vonatkozó beszámolój át és az

abban feltüntetett elIentételezési igény összegét - 100.744.983 F't

- elfogadja. Pápa Város Önkormányzata a 2022. évi
költségvetésében biztosítja a fenti összeget és a SzolgáItatő
részére 30 napon belül átutalja.

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy az e|fogadoít
ellentételezési összeg folyósításaról hatráridőben gondoskodjon.

Határidő: 2022. november ].9.

Felelős: Dr. Ádozó Tamás polgármester

Rádi Róbert váro sfej lesáési o sztály v ezető

Szalai Krisáina gazdasági osztály v ezető

d) Tájékoztatő a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. energetikai helyzetéről

A napirend tárglalásán jelen van Nagy Zsólt vezérigazgató,

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Me gkérdezi Nagy Zsolt v ezérigazgatót, van -e szób eli kiegészíté se.



Nagy Zsolt vezérigazgató
Nincs szóbeli kiegészítése.

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesáéssel kapcsolatban kérdés, hozzászőlás.

Kovács József önkormrányzati képviselő
Örömét fejezi ki, hogy Győnel ellentétben Pápán nem zátt be az uszoda. Személyes
tapasúalatai alapján elmondja, hogy a Várkertfiirdő nyitva maradása által a gyermekek
Úszásoktatása is tovább folytatódhat. Hozzáteszi, hogy a győri uszoda bezánásának
követkeáében nagyon sok győri vendége van a Varkertftirdőnek. Kívánja, hogy a fiirdő minél
tovább tudjon ilyen körülmények között üzemelni. Hozzáteszi, korábban szkeptikus volt az ott
megnyíló minihotel kapcsán, örömmel látjaazonban, hogy szinte folyamatosanmind a!4szoba
üzemel. Véleménye szerint ez is a|átámasztja, hogy a pápai fiirdőt jelenleg még nem szabad
bezárni. A jó időnek köszönhetően a Kempingben is elég sok vendég van. Elmondja, hogy e\őző
héten lehetősége volt egy rövid beszélgetésre Fehér Lászlőval, Celldömölk polgármesterével,
aki megcáfolta a celldömölki fiirdő bezétrásával kapcsolatos híreket. Elmondása szerint
korlátozásokkal ugyan, de nyitva van a fiirdő, hiszen az ame|lett taláIható szállodának sok
német vendége van. Bízik abban, hogy a január-februári árak nem fognak úgy alakulni, hogy
ebben valami változás legyen.

Süle Zsolt önkormányzati képviselő
Elmondja, hogy a tájékoztatőban Vezérigazgatő ur a jövő évben egy 400 kw-os napelem
rendszerrel számol, és vázolja, hogy ezzel milyen megtakarításokat lehetne elérni. Fentiekkel
kapcsolatban megkérdezí, hogy reális-e már jövő évben ezzel a rendszerrel számolni, van-e rá
forrás, illetve lehet-e tudni, mikor kezdődik ennek a kiépítése.

Nasv zsolt v ezéripazsatő
Elmondja, hogy a napelem telepítésével nem most kezdtek el foglalkozni, hiszen már korábban
lehetett látni, hogy annak telepítése mit jelenthet a Várkertfiirdő életében. A társaság már
augusztus elején benyújtotta csatlakozási kérelmét az EON-hoz. Néhány hete megbízási
szerződést kötöttek a tervezésre, a tetvező cég visszajelzése szerint, amennyiben a forrás
rendelkezésre áll, a napelem rendszer január-februarban telepíthető. Ez lenne a cél annak
érdekében, hogy a rendszer márciustól érdemben tudjon energiát termelni. A beruházáshoz
természetesen a forrást meg kell talá|ni, hiszen tény, hogy a társaságnak erre jelenleg nincs
forrása. Felvetődött a hitelfelvétel lehetősége is, amit alapvetően nem tart jó megoldásnak, mert
nagy valószínűséggel önkormányzati kezességvállalásra lenne sziikség, ehhezpedig Kormány
engedélyeztetés kell, ami az átfutási idő miatt a februrári telepítést megakadályozná. A jelenlegi
helyzetről szőlő tájékoztatőt be fogja nyújtani a másik tulajdonosnak is. Á[aspontja szerint a
tulajdonosokkal kell most arról tárgyalni, hogy a napelem rendszer kiépítése hogyan valósulhat
meg. Ha ez sem járhatő Út, akkor még a TOP Plusz pályázati források nyújthatnak segítséget,
de ez a februári megvalósítást biáos nem teszi lehetővé. Átáspontja szerint olyan céget kell
taláIni, aki megelőlegezi a telepítés költségeit, és a szolgáltatői díjak megfizetésekor
megvalósulhat a törlesztés is. Meglróbálja a sorrendet végig jáwa a legjobb és leggyorsabb
megoldást megtalálni a társaság számára.

Elmondja, a miniszterelnökségi egyeztetésen jelezték, hogy a rezsiárak tartós csökkentésének
az egyik módja bizonyos beruházások gyors megvalósítása lenne. Ehhez kapcsolódóan két
területet jelöltek meg, ahol nagymértékű energiamegtakarítás volna lehetséges, az egyik a
közvi|ágítási rendszer, a másik a Várkertft.irdő napelemes rendszenel történő felszerelése.
Eze|<hez körülbelül egy milliárd forintra lenne szükség. A problémát az okozza, hogy a
következő évre működési hirányt feltételeznek, hiszen pont ezért kell az Önkormányzatnak
támogatást kérnie. Fenti okból az Önkorm ányzat nem hitelképes, nincs az a pénzintézei, amely



6

hitelt adhatna számára. Amennyiben létezne egy olyan konstrukció, ahol áIIamí
kezességvállalás mellett jutna hitelhez az Önkormányzat ezen beruházások megvalósításához,
akkor a megtakarításokból ez ahitel szinte közgazdaságilag értelmezhetetlen tempóban térülne
meg. Ha aztfeltételezi,hogy a város közvilágítási költségei az egy milliárd forintot is elérhetik
a jelenlegi piaci árak alapján, akkor a 700 millió forintos beruházással, amelynek a tewezése
szintén folyik, negyven széna|ékos megtakarítás érhető el ebből az összegből, azaz évente 40C|

millió forint. BzáItal gyakorlatilag két év alatt megtérül a beruházás. Megjegyzí, problémát
jelent, hogy ezek a beruhénási lehetőségek mindig fonás szűke esetén jelennek meg. A
Varkertfiirdő talpon maradását 2022-ben két beruházás is segítette, az egyik a minihotel
kialakítása, a másik pedig az éttercm saját fenntartásban történő üzemeltetése. A jövőre nézve
a napelemes beruhazáson túl további beruházások stabilizálják a Varkertfiirdő helyzetét.
Véleménye szerint ezzel a hatékonysággal és múködési formával a fiirdő 2003-tőI kezdve
folyamatosan nyereséget termelt volna. Reméli, hogy a Várkertftirdő azok között a
létesítmények között lesz, amely talpon tud maradni, bár lehet, hogy ehhez tulajdonosi
beavatkozás is kell majd. Az országban azlátható, hogy sok helyen korlátozták már ezeknek a

létesítményeknek a működését. Bízik abban, hogy a Varkertfiirdő esetében egy esetleges
leállást követöen is van élet.

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesáéssel kapcsolatban további kérdés, hozzásző|ás.

Megállapítja, hogy az előterjesáéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászőlás nem hangzotl
el.

Kéri a testület állásfoglalását a tájékoztatőban foglaltakról.

A Képviselőtestület L3 igen szavazattal, ellenszavazat és

tartózkodás nélkül elfogadja a Pápai Termálvízhasznosítő Zrt.
energetikai hely zetér ől szőIő tájékoztatót.

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületónek .../2022. (,.,) önkormányzati
rendelet-tewezete Pápa Város Önkormányzata 2022. évi köttségvetéséről szóló
212022. (Iil.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

A napirend tárglalásán jelen vannak az intézményvezetők a jelenléti ív szerint és Boros Katalin
ügyvezetŐ.

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

tartózkodás mellett, a Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkiúl és 2
tartózkodás mellett elfogadásra javasolja.

Dr. Ádozó Tamás polgármester
Elmondja, hogy a következő négy napirend tárgyalásánál azokat az intézkedéseket fogadhatja
el a Képviselőtestület különböző rendelet módosításokba illesztve, amelyekről, mint
megtakarítási csomagróI egyszer már szavaztak. A költségvetési rendelet módosításával
kapcsolatban elmondja, olyan változásokattartalmaz, amelyek évről évre bekövetkeznek, ilyen
a folyószámla hitelkeret 300 millió forintról 70 millió forintra történő csökkentése, a szociális
ágazatipótlék beemelése, de vannak belső átcsoportosítások is, mivel azingatlanberuhazásokra
felretett összeg egy Észét más, előre nem látott kiadások fedezésére kell fordítani.

Megkérdezi, hogy van-e a rendelet-tervezetben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, ltozzászó|ás.

Megállapítja, hogy a rendelet-tewezette| kapcsolatban kérdés, hozzászőIás nincs.
Kóri a testület állásfo glalását a rendel et-terv ezettel kapcsolatban.
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A Képviselőtestület 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 4 tartózkodás mellett megalkotja
az alábbi rendeletet:

2512022. (X.20.) önkormánvzati rendelet
Pápa Varos Önkormány zaténak Képviselőtestülete Pápa Város
Önkormány zata2022. évi költségvetéséről szőIő 212022. (III.10.)
önkormányzati rendeletét módosító, fenti számű önkormányzati
rendeletét, az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően
megalkotja.

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről - a helyben
szokásos módon - gondoskodjon.

Hataridő: azonnal
Felelős: Dr. Nagy Krisztinajegyző

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének ..,t2022. (...) önkormányzati
rendelet-tenlezete a helyi adókról szőlő 29l202l. (XI.25.) önkormáayzati rendelet
módosításáról
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

A rendelet- tewezetetaGtazdaságr Bizottság 5 igen szavazatta|,2ellenszavazattal,és tartózkodás
nélkül elfogadásra javasolja.

Elmondja, hogy a helyi adókről szólő rendelet módosítása két adónemet érint, az építményadót
és a telekadőt. Az építményadő szeméIyi hatálya a vállalkozásokra terjed ki leginkább, de
mindkét esetben magánszemély befizetőket is érint a változás.

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

Süle Zsolt önkormányzati képviseló
Felolvassa Parragh Lászlőnak, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaraelnökének, Orbán Viktor
miniszterelnök úr egyik tanácsadójának szavait, melyek szerint a rendszerváltás őta nem látott
sokkhatás érkezik,vállalkozások tömege fog csődbe menni, és a vállalati csődök nyomán meg
fog emelkedni a munkanélküliségi ráta. Véleménye szerint ez egy komplex helyzet,
vállalkozások tömegei vannak a megszűnés határán, a 2020-202].-es covid intézkedésekkel
terhelt időszak után most már a teljes iparűzési adót is be kell fizetniiik, illetve azinfláciő
emelkedése is hatalmas. Erre jön még a sokak számára már önmagában is kivédhetetlen
rezsiválság. Véleménye szerint ebben a helyzetben az 50 %-os építményadó emelés nincs
rendjén. Természetesen tisztában van azzal,hogy azÖnkormányzatisnagyon nehézhelyzetben
van. Egy méltányos mértékű adóemelés elfogadható lenne, azért is, mert ahogy Polgármester
Úr is említette, az önkormányzatoknagy eséllyel számíthatnak a Kormány közreműködésére,
segítségére a rezsiválság megoldásában. Míg ugyanerre a segítségre a kisvállalkozások
egyáltalánnemszámíthatnak. Véleménye szerint ebben ahelyzetben az Önkormányzatnakegy
kompromis§zumos megoldást kellene alkalmazni,'J,5-20 %o-os emelés még elviselhető, illetve
méltányolható lenne az építményadó teruletén. A telekadó a magánszemélyek esetében
minimum a duplájára emelkedik, ezt sem tudja támogatni. Módosító indítványokat szeretne
tenni.

Javasolja, hogy az építményadó mértéke ].800,- Ft helyett 1,4OO,- Ft legyen.
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Javasolja továbbá,hogy a telekadó mértéke magánszemélyek esetében a II. övezetben 60 Ftlmz
helyett 40Ftlmz lév legyen.

Elmondja, hogy az építményadót legutóbb 20I6-ban módosította a Képviselőtestület. Az
infláció mértékét figyelembe véve tulajdonképpen a 20L6. évi építményadó jelenértékének

megfelelően javasolja a rendeletet módosítani. Ez reáIértéken 201,6-hoz képest semmilyen
váItozást nem jelent. A vállalkozások árbevétele 201,6-hoz képest jelentős mértékben nőtt,

melyet visszaigazol a folyamatosan emelkedő ipariizési adó bevétel. A telekadó emelése
kapcsán aztapéldátemlíti, ha valakinek van egy 600 m2-es telke és 60 Ft/ m2-es telekadót fizet,
mert nem akarja beépíteni, akkor ez 36 ezq forintjába kerül egy évben. Manapság Pápán egy

600 m2-es építési telek 6-8 millió forintba kerül. Az évi 36 ezer forint a 6-8 millió forinthoz
képest nem számottevő, figyelembe véve a más településeken lévő telekadő mértéket. Az
Önkormányzategy 130-140 millió forintos bevételre számit, ennek a legnagyobb fizetői nem a
magánszemélyek, hanem aziparíparkban telekkel rendelkező társaságok. Összehasonlításként
elmondja, hogy ez az összega hasonló méretű Ajkán körülbelül 900 millió forint, egészen más
kulcsokkal adőztatják ott a magánszemélyeket és a vállalkozásokat is. A vitát érdemes

lefolytatni, hiszen vannak pro és kontra érvek. Egy érdekképviselet vezetőí mindig a
veszélyekre hívják fel a figyelmet, olyat még nem látott, hogy az érdekképviselet vezetője
amellett szólalt volna fel, hogy a váIlalkozások nagyobb arányban képesek hozzájáruIni a

közteherviseléshez.

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

hozzászólás.

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

Kéri a testület állásfoglalását Süle Zsolt önkormányzatí képviselő első módosítő indítványával
kapcsolatban, miszerint:

,,A Rendelet 4. § (1) bekezdésóben az adő mértéke 1800 Ft/mzlév helyett 1400 Ftlm2l év

legyen."

A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 7 elLenszavazattal, 2
tartózkodás mellett a módosító indítványt nem fogadta el.

Kéri a testület állásfoglalását Süle Zsolt önkormányzati képviselő második módosító
indítványával kapcsolatban, miszerint:

,,A Rendelet 7. § (2) bekezdésének b) pontjában az adó mértéke magánszemély tulajdonában
lévő telek esetében a (3) bekezdés b) és d) pontjában foglaltak kivételével 6O Ftlm2lév helyett
40 Ftlmzléy legyen."

A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 7 ellenszavazatta|, 2
tartózkodás mellett a módosító indítványt nem fogadta el.

Kéri a testület állásfoglalását a rendel et-terv ezettel kapcsolatban.

A Képviselőtestület 9 igen szavazattal,4 el\enszavazatmellett és tartózkodás nélküI megalkotja
az alábbi rendeletet:



Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi
adókról szóló 29l202l. (XI.25.) önkormányzati rendeletét
módosító, fenti szátmí önkormanyzati rendeletét, az
előterj esáésben fo glaltaknak me gfelelően me galkotj a.

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről - a helyben
szokásos módon - gondoskodjon.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Nagy Krisztinajegyző

3. Pápa Város ÖnkormányzataKépviselőtestületének ,,.12022. (...) önkormányzati
rendelet-tewezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevótelének rendjéről, a íizetendő térítósi díjak
mogállapításáról szőlő 912020. (nI31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

A napirend tórglalásón jelen vannak Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető és Orbán
Andr ós gazdas ági v e ze t ő,

A rendelet-tervezetet a Humánerőfonás Bizottság 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2
tartózkodas mellett, aGazdasági Bizottság 5 igen szavazattal,2 ellenszavazatta| és tartózkodás
nélkül elfo gadásra j avasolj a.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Megkérdezin van-e szóbeli kiegészítés.

Szalainé Tihanyi AndJea ir}tézr4ényvezető
Nincs szóbeli kiegészítése.

Benecz Rita szocipli§ és köziga?gatá§i os4áJyyezetö
Nincs szóbeli kiegészítése.

Dr. Áldozó Tamás polgar{nqster
Az előterjesáés szerint a belépési díjak differenciáltan nőnek, hiszen differenciált
szolgáltatásokat nyújtanak. A bentlakásos férőhelyek egy Észét fenn kell tartani belépési díj
nélküli férőhelyként. A belépési díj mindig egy emelt szolgáltatáshoz kapcsolódik.
Amennyiben a bentlakás három éven belül megszűnik, az időarényos része ennek apénntek
természetesen visszaj ár.

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

Megállapítj a, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászőIás nincs.

Kéri a testület állásfo glalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban.

A Képviselőtestület 9 igen szavazaítal, 4 ellenszavazatmel|eútés tartózkodás nélkül megalkotja
az a|ábbi rendeletet:

9



l0

Képviselőtestülete a Pápa
városban biáosítható személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési
díjak megállapításáról szóló 912020. (III.31.) önkormányzati
rendeletét módosító, fenti számri önkormányzati rendeletét, az
előterj esztésben foglaltaknak megfelelően megalkotj a.

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről - a helyberr
szokásos módon - gondoskodjon.

Hatráridő: azonnal
Felelős: Dr. Nagy Y.risztinajegyző

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének ,.,t2022. (...) önkormányzati
rendelet-tervezete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint a
gyermekek és a íiatal felnőttek rászorultságára tekintettel nyújtható ellátásokról
és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 412020. (II.14.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

A rendelet-tervezetet a Humánerőforrás Bizottság és a Gazdasági Bizottság egyhangúlag
elfo gadásra j avasolj a.

Dr. Áldozó Tamás polgtírmester
Elmondja, hogy a rendelet-tewezet 5. §-a a polgármesternek ata ad felhatalmazást, hogy
legfeljebb százezer forint támogatást állapítson meg olyan helyzetekben, amelyeket a rendelet
külön nem szabályoz. Amennyiben ennek a gyakorlata kialakul, pontosan lehet majd
szabály ozni, milyen esetekben adható ez a témo gatás.

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

Venczel Csaba önkormányzati képviseló
Elmondj a, ez a rcndelet-tervezet arra nyt$t lehetőséget, hogy azonháztartások számár a, akik az
energiahordozó árak miatt önhibájukon kívül kerültek nehéz helyzetbe, az Önkormányzat
lehetőségeihez mérten támogatást nyújtson. Egyfelöl ezt szolgálja a jövedelern értékhatárok,
valamint az adhatő támogatás összegének növelése, valamint az önhibájukon kívül nehéz
helyzetbe kerillt családok legfeljebb 100 ezer forinfial történő támogatása. Véleménye szerint
indokolt a rendelet-t ervezet elfogadása.

de1et.tervezetbenÍbglaltakkalkapcsolatbantovábbikérdés,
hozzászőIás.

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

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban.

A Képviselőtestület 13
alábbi rendeletet:

Város

igen szavazattal, ellenszavazat és taríózkodás nélkül megalkotja az
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28/2022. (X.20.) önkormánvzati rendelet
estülete a pénzbeli és

termószetben nyújtott szociális, valamint a gyermekek és a fiatal
felnőttek rászorultságára tekintettel nyújtható ellátásokról és az
ezze| kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 412020. (II.14.)
önkormanyzati rendeletét módosító, fenti szátmű önkormányzati
rendeletét, az előterjesáésben foglaltaknak megfelelően
megalkotja.

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről - a helyben
szokásos módon - gondoskodjon.

Hataridő: azonna|
Felelős: Dr. Nagy Krisáinajegyző

Vegyes iigyek
a) Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak

végrehajtásáról

Dr. Áldozó Tamás pol,grármestgr

Megkérdezi, van-e az előterj esáéssel kapcsolatos kérdés, hozzászőlás.

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

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

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

Képviselőtestülete a I57 l202L
(XII. 1 6. ) határ ozat, a 7 l 2022. (L27,) hatát ozat, a 4 0 l 2022, (V .26 .)

hatétrozat, a 7 5 ; 8 l ; 82; 83 ; 84 és 8 5/2022. (IX,L) határozatok, a
89 ; 9 1 ; 92; 93 ; 9 4 ; 9 5 12022. (IX.20.) hatátozatok végrehajtásara
adott j elentést elfogadj a.

b) Pápai Sarokkő Baptista Gyülekezet szándéknyilatkozata a szociális
szolgáltatásokkal kapcsolatban

Dr. Áldozó Taqas polg4rmester
Elmondja, hogy ezen szándéknyilatkozat elfogadásával elkezdődik egy folyamat, mely során
különböző döntéseket kell majd a Képviselőtestületnek meghozrria. Ez a döntés arua ad
felhatalmazást a polgármesternek, hogy a szándéknyilatkozatban foglalt szolgáltatások
működtetésének, fenntartásanak átadásáről tárgyalásokat folytasson le.

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzásző|ás.
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Süle Zsolt önkormánvzati képviselő
Álláspontja szerint, ismerve a körülményeket, a feladatok átadása a Gyülekezet számára
mindenképp elfogadható, foleg akkor, ha teljesülnek a megfogalmazott kivánalmak. A
Gazdasági Bizottság ülésén elhangzottakra tekintettel úgy gondolja, hogy ezek a kívánalmak
teljesülni fognak. Az első fontos feltétel, hogy egy ilyen esetben az Önkormányzatraneháruljon
plusz teher. Fontos továbbá, hogy a szolgáItatás színvonala ne sérüljön, valamint a szolgáltatást
igénybe vevők száma ne csökkenjen. Ugy tudja a szolgáltatás színvonalának megtartása
jogszabályi kötelezettség. Fontosnak tartja továbbá, hogy Pápa Város Önkormányzatának
Egyesített Szociális Intézménye dolgozóit vegye át a Gyülekezet, vagy biztosítsanak számukra
máshol munkát, bár véleménye szerint minden munkatársat át fog venni a Gyülekezet.
Amennyiben fenti kritériumok teljesülnek, akkor álláspontja szerint mindenki jól jfu.

Venczel Csaba önkormányzati képviselő
Elmondja, bogy az elmúlt évtizedben Pélpán és a megyében is több intézmény került egyhází
fenntartásba. A tapasztalatok szerint az átadott intézmények működtetése biztonságos, magas
színvonalú. Bízik abban, hogy jelen esetben is így lesz. Kifejti, hogy intézmény átvétele
történhet gyülekezeti közösség, egyházközség, egyházmegye, egyházkerület, vagy országos
egyház részéről. Abban az esetben, amikor egy kis gyülekezet vesz át egy ilyen nagy feladatot,
nyilvan előzetesen megvizsgálta azt, milyen támogatást kaphat az országos egyhazi fonásból.
Nem arról van sző, hogy a helyi kis gyülekezetnek kell vállalnia annak a költségterheit, ami
szánnáraaranytalan lenne, hanem rendkívül magas egyházi normatív támogatás biztosított ezen
intézmények fenntartásához. Természetesen a Gyülekezetnek is vannak saját fonásai.
Fontosnak tartla az ottlakók biztonságérzetét, valamint, hogy megkapják a sziikséges ellátást.
Alláspontja szerint egy egyházi fenntartású intézményben ennek megvan a lehetősége, nem
csak az anyagi forrásra gondol itt, hanem arra az erkölcsi normara, amit minden egyház
esetében a lelki gondozás tekintetében lehet érteni. Nyilvánvalónak tartja, hogy a jelenlegi
dolgozók átvételéről a Gyülekezet íbg dönteni. Véleménye szerint a Gyülekezet figyelembe
fogja venni, hogy az ott dolgozók rendkívül magas színvonalon végezték eddig is a
tevékenységüket. A Gyülekezet tisztában van azza| is, hogy jó munkaerőt a jelenlegi
munkaerőpiacon nehéztalálni, illetve, amennyiben a szolgáltatást fenntartani, bővíteni akafia,
szükség lesz a hozzáértő munkaerőre. Természetesen a dolgozók is nyilatkozhatnak a
tekintetben, hogy az új helyzetben vállalják-e a további szolgálatot. A gyülekezet
szándéknyilatkozatát komolynak tattja, támogatja, hogy a Képviselőtestület hatalmazza fel
Polgármester urat a további tárgyalások lefolytatására.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
A szolgáltatást igénybe vevők számának a változásával kapcsolatban elmondja, hogy
véleménye szerint jó hír, ha csökken azol<nak az élethelyzeteknek a száma, amelyek ezt
szükségessé teszik. Örülne annak, ha a hajléktalan szállók kapacitását azért kellene csökkenteni,
mert nincs igény a kihasználásukra. Véleménye szerint a magyar tarsadalom öregedésével
szembe kell nézni, egyre tovább élnek az emberek, és ha az egészségben eltöltött évek nem
nőnek arányosan a kitolódó életkorral, akkor az egészségben eltöltött évek után szükség van
gondozásra, támogatásra. Ezt vagy a család, vagy valamely intézményi ellátási forma tudja
megadni. Ezeket az igényeket matrapság jellemzően piaci szereplők szolgálják ki, de az
önkormanyzatoknak is jelentős szerepük volt az idősotthoni ellátásbart, azonban ma már az
önkormányzati szolgáltatók vannak kisebbségben. Korábbanezatnegyei közgyűlésekszámára
kötelező feladat volt. Ezek az intézmények később állami tulajdonba kerültek át, az államtól
pedig az egyházakhoz. Ezt apá|yát írták le a pápakovácsi, illetve a külsővati otthonok is, ezek
egyházi fenntartó kezében müködnek mrár. Azokon a településeken maíadt az önkormárryzat a
fenntartó, ahol önkéntes feladatként vállalta ezt az önkormányzat. Ezek a kapacitások
lényegesen elmaradnak a már egyházi kézben lévő kapacitásoktól. Amikor egy ilyen vá|tozás
bekövetkezik, ahhoz a trendlrez igazodik a rendszer, ami most mál lassaIr tíz éve tipikusnak
mondható. Az Önkormányzat az elinúlt tíz évben több alkalotnmal kötött feladatellátási
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megállapodásokat egyháziszolgáltatókkal, a Baptista F;gyhár,za|a Családok Átmeneti Otthona
áthelyezésére kötött megállapodás 1,8 évre nyúlik vissza, melyet azőtais a Baptista Gyülekezet
működtet. A közelmúltban a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió hozott új szolgáltatásokat a
városba, átvéve az egykotitextiles bölcsőde épületét. Hozzáteszi, a nevelés területén megjelent
a református és az evangélikus közösség is, mint óvoda fenntartó. A Katolikus Óvoda a
rendszerváltáskori ingatlan- és feladat visszavétel eredménye. Hiszi, hogy ez a fajta
sokszínűség, például az óvodai ellátásban, kifejezetten előnyös. Véleménye szerint
mindenképpen érdemes ezt afe|adatátadást végigtárgyalni. Ebben a helyzetben a finanszírozó
Magyar Allam szereps is nagyon fontos, hiszen az egyhá"r'i ellátónak magasabb normatív
támogatás jár.Hoz.záteszi, hogy a Máltai Szeretetszolgálatis \át el önkormányzati feladatot.

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesáéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászíIás.

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

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesáéssel kapcsolatban.

A Képviselőtestület 13
határozatothozza:

igen szavazattal, ellenszavazat és tafiózkodás nélkül az a|ábbi

102 12022. (X.20.| határ ozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete szánd,ékát
fejezi ki arról, hogy a szociális igazgatásről és a szociális
ellátásokról szőlő 1993. évi III. törvény 120. §-a alapján ellátási
szerződést kíván kötni a Pápai Sarokkő Baptista Gyülekezet
(székhelye: Pápa, Barát u. 1,9. nyilvántartási száma MBE EJSZ-
20031004) egyházi jogi személlyel az önkormányzat
fenntartásában működő Pápa Város Önkormán y zata Egyesített
Szociális Intézménye (8500 Pápa,Barát u.9.), mint szolgáltatő
általtal nyúitott alábbi szociális tatásokra vonatkozóan:

Engedélves neve, címe Agazati azonosító Be.iegyzett szolgáltatás
1 Pápa Város Onkormányzata Egyesített

Szociális lntézménye
8500 Pápa, Barát u. 3.

3005957450001 187 idősek otthona
férőhelyszám:49 fő

2. Pápa Város Ónkormányzata Egyesített
Szociális Intézménye
8500 Pápa, Teveli út 3.

S0059574S0063136 idősek otthona
férőhelyszám: 3l fő

Pápa Város Onkormányzata Egyesített
Szociális Intézménye
8500 Pápa, Vörösmarty u.12.

S0059574S0063085 idősek otthona
féróhelyszám:42 fő

4, Pápa Város Önkormányzata Egyesített
Szociális Intézménye
8500 Pápa, Barátu.4-6.

S0059574S0001238 idősek ottlrona
férőhelyszám: 15 fó
idóskorúak gondo zóháza
féröhelyszám:20 fő
nappali ellátás időskorúak,
valamint demens személyek
részére
férőhelyszám: 40 fő
étkeztetés

5. Pápa Város Önkormányzata Egyesített
Szociális Intézménye
8500 Pápa, Arany J. u. 4.

s0059574S0063112 - átmeneti elhelyezést nyújtó
intézmély i ellátás-h aj léktalan
személyek átmeneti szállása
féróhelyszám: 28 fő
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6. Gondozási Központ
8500 Pápa, Barát u. ].1.

S0530350 - házi segítségnyújtás
- szociális étkeztetés-szociális

konyha
Ellátottak számára nyitva álló
helvisés: Pápa. Barái u.j ,

7. Pápa Város Önkormányzata Egyesített
Szociális Intézménye
8500 Pápa, Anna tér 15.

S0209316 nappali ellátás-fogyatékos
személyek nappali ellátása
férőhelyszám: 20 fö
fej lesáő foglalkoztatás
foglalkoztatási helyek címe:
Pápa, Anna tér 15,
Pápa, Vörösmarty u.12,
Pápa, Teveli út 3.

Pápa, Barát u. 3.
Páoa. Barát u. 4-6.

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgrármestert, hogy az

átadás-átvétellel kapcsolatosan a szükséges egyeztetéseket

folytassa le és a további döntési javaslatokat terjessze a

Képviselőtestiilet elé.

Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Ádozó Tamás polgármester

Szalainé Tihanyi Andrea inténlényv ezető

Dr. Ádozó Tamás polgármester
Meghívja a Képviselőtestület tagjait 11 őrára a Széchenyi emléktábla leleplezéséíe az

ipartestületíszé|<h6zhoz. Megköszöni képviselőtársai munkáját és elmondja, hogy amennyiben

az eneígiayálság vagy más ok nem indokolja, novemberbon nem lesz képviselőtestületi ülés. A
következő képviselőtestületi ülés várhatóan decemberben lesz.

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvrános ülését 8.54 órakor bezárja.

K. m. f.

Glw
Dr. Ádozó buYa.

polgármester

|,"{
Dr. Nagy frisztina
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