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Venczel Csaba bizottsági elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Bizottság 

határozatképes, mivel a 9 fő bizottsági tagból 8 fő megjelent. A meghívóban jelzett napirendi 

pontokkal kapcsolatban javasolja, hogy a vegyes ügyekben szereplő 3. és 4. napirendi pontot 

összevontan tárgyalja a bizottság, tekintettel arra, hogy azok szoros összefüggésben vannak 

egymással.   
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A Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozza: 

11/2021. (VIII.31.) HEB határozat 

A Bizottság a 2021. augusztus 31-i nyilvános ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

1. Beszámoló az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

.…/2021. (…..) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa 

város egészségügyi alapellátási körzeteiről szóló 

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

Vegyes ügyek:                                                                                                                             

3. Önálló képviselői indítvány – Grőber Attila 

4. Tájékoztató önálló képviselői indítványhoz 

5. Közérdekű bérbeadás a Pápai Tankerületi Központ 

részére 

6. Sportpályázatok 2021. I. félévi támogatásainak 

elszámolása 

 

 

1. Beszámoló az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról 

 

Venczel Csaba bizottsági elnök ismerteti az első napirendi pontot.  

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazás következik. 

 

A Bizottság 5 igen szavazattal, 3 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő határozatot 

hozza: 

12/2021. (VIII.31.) HEB határozat 

A Bizottság az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról 

szóló beszámolót megtárgyalta és a Képviselőtestületnek 

elfogadásra javasolja. 

 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .…/2021.(……) önkormányzati   

rendelet-tervezete Pápa város egészségügyi alapellátási körzeteiről szóló 

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

 

 

Venczel Csaba bizottsági elnök ismerteti a második napirendi pontot.  

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazás következik. 

A Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozza: 

13/2021. (VIII.31.) HEB határozat 

  A Bizottság Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének Pápa város egészségügyi alapellátási 

körzeteiről szóló 22/2012. (X.25.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló .…/2021.(….…) önkormányzati 

rendelet-tervezetet megtárgyalta és Képviselőtestületnek 

elfogadásra javasolja. 
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Vegyes ügyek: 

 

3.  Önálló képviselői indítvány – Grőber Attila 

4.  Tájékoztató önálló képviselői indítványhoz 

 

Venczel Csaba bizottsági elnök ismerteti a harmadik napirendi pontot. Elmondja, hogy az 

indítvány az egészségügyi alapellátás hosszú távú és biztonságos működtetése érdekében négy 

javaslatot tartalmaz. Az első javaslat arra vonatkozik, hogy az önkormányzat biztosítson 

ösztöndíjat azoknak az orvostudományi egyetemi hallgatóknak, akik vállalják, hogy az 

általános orvostudományi képzés befejezése után háziorvosi szakvizsgát tesznek és Pápán 

létesítenek praxist.  

 

Ujváry Hajnalka intézményvezető elmondja, hogy az országban keresett olyan településeket, 

ahol már működik az alapellátást érintő ösztöndíjrendszer és azok figyelembe vételével tette 

meg javaslatait. A tapasztalatok szerint az önkormányzatok nagyon kevés hallgatóval tudnak 

szerződést kötni, illetve arra is volt példa, hogy a támogatott a későbbiekben kérte a szerződés 

felbontását. Véleménye szerint az alsóbb évfolyamokon hallgatóknak még nincs kiforrott 

elképzelése, hosszú távra nem tudják elkötelezni magukat, ezért a negyed-ötödéves hallgatókat 

javasolja megcélozni.  

 

Dr. Guias János Zsolt bizottsági tag elmondja, hogy az egyetemeken ötödévtől gyakorlatilag 

többféle ösztöndíjat kínálnak a hallgatóknak, de nem nagyon reagálnak rá. Véleménye szerint 

is túl korai a másodéveseket megcélozni, nem reális 8 évre elköteleződni. Elmondja, hogy ő is 

hatodéven döntötte csak el, hogy milyen orvos szeretne lenni.  

 

Mészáros Szabolcs bizottsági tag megkérdezi, hogy van-e olyan információ, hogy milyen 

nagyságrendű összegeket utasítanak vissza a medikusok? 

 

Dr. Guias János Zsolt bizottsági tag elmondja, hogy tudomása szerint 100-300.000 forint 

közötti ösztöndíjakról van szó.  

 

Venczel Csaba bizottsági elnök elmondja, hogy sokszor a hallgatók a szülők nyomdokaiba 

lépnek, nem biztos, hogy rossz anyagi körülmények között élnek, ezért érdemes lenne az összeg 

mértékén is elgondolkodni. Álláspontja szerint részletesebben ki kellene a javaslatot dolgozni.  

 

Dr. Guias János Zsolt bizottsági tag szerint valamiért nem vonzó a háziorvosi szakma, és 

nem biztos, hogy pénzzel ezt vonzóvá lehet tenni. 

 

Kovács József bizottsági tag elmondja, hogy Grőber Attila képviselő úrral egyeztettek, és azt 

mondta, hogy ötödév előtt semmiképpen nem látja értelmét a támogatásnak.  

 

Venczel Csaba bizottsági elnök elmondja, hogy Grőber Attila képviselő önálló képviselői 

indítványának ezen pontját nem támogatja.  

 

Kovács József bizottsági tag egyetértett azzal, hogy valóban nem ez a realitás, nem tartja 

ebben a formában a támogatást életszerűnek. 

 

Venczel Csaba bizottsági elnök elmondja, hogy az indítvány következő pontja az akkreditált 

háziorvosi gyakorlóhely kialakítására vonatkozik, megkérdezi Ujváry Hajnalkát, hogy miként 

értelmezzék az ő javaslatát. 
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Ujváry Hajnalka intézményvezető elmondja, hogy az akkreditációt az egészségügyi 

szolgáltatónak kell kezdeményezni, kérdés, hogy erre melyik háziorvosi rendelő lenne 

alkalmas. Az akkreditációs eljárás nem jár költséggel, gyakorlatilag az adminisztráció, 

dokumentálás jelent többlet feladatot. A rezidens akkreditált képzőhelyek nyilvántartásában 

662 akkreditált szolgáltató van, 509 telephellyel. A képzőhely elegendő, de sajnos jelentkezők 

ritkán vannak. Szombathelyen is van akkreditált rendelő, a gyakorlatot ott töltő fiatal kolleganő 

leszakvizsgázott, felajánlották neki a betöltetlen körzetet, de azt mondta, hogy még nem 

szeretne elköteleződni. Tehát nem jelent 100% garaciát az, hogy valaki hol volt gyakorlaton.  

 

Guias János Zsolt bizottsági tag kérdezi, hogy akik ilyen akkreditált helyeken dolgoznak, 

van-e velük szemben valamilyen speciális követelmény? 

 

Ujváry Hajnalka intézményvezető elmondja, hogy alapellátásban semmilyen különleges 

követelmény nincs, 10 éves szakmai gyakorlat szükséges, amellyel a háziorvosok 

rendelkeznek.  

 

Venczel Csaba bizottsági elnök elmondja, hogy úgy értelmezi a javaslatot, hogy a kétmillió 

forintos támogatással nem a hallgatói közösséget célozná meg az önkormányzat, hanem azt a 

háziorvost, aki egy olyan tevékenységet folytat, amiből rengeteg van az országban. Véleménye 

szerint az egyetemi hallgatók száma nincs arányban a már meglévő akkreditált gyakorló 

helyekkel. Úgy gondolja, hogy a hallgatók többsége az életpályáját Budapesten tervezi, vagy 

magánpraxis centrikus, ezért sem biztos, hogy egy vidéki háziorvosi praxis az, ami a hallgatók 

szeme előtt lebeg. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester megjegyzi, hogy nehéz tárgyalni úgy egy önálló képviselői 

indítványról, hogy az előterjesztő képviselő nem vesz részt a saját képviselői indítványának a 

tárgyalásán.  

Véleménye szerint akkreditált képzőhelyek kialakítására nem kellene pénzt áldozni, mert 

egyáltalán semmi garancia nincs arra, hogyha valaki felveszi a kétmillió forintot, hajlandó 

fogadni egy gyakornokot. Ha már ezen a ponton szeretné a város az utánpótlás nevelést elérni, 

sokkal ésszerűbb lenne, ha már magát a mentorálási folyamatot támogatná. Ez azt jelenti, 

hogyha valakinek van gyakornoka, akkor az ezzel járó többlet adminisztrációs munkát ismerné 

el egyfajta támogatással a város. 

Elmondja, hogy kész támogatni minden olyan javaslatot, amely a háziorvosi ellátás feltételeit 

javítja. Támogatja, hogy erre a költségvetésben különítsenek el 10-20-30 millió forintot, de 

attól tart, – olvasva az intézményvezető asszony reakcióit – hogy a probléma az, hogy ebben a 

rendszerben nincs olyan, aki ezt a támogatást igénybe szeretné venni.  

Úgy gondolja, hogy a fizetések tekintetében az orvostanhallgatók elképzelései között teljesen 

más nagyságrendek szerepelnek, mint amit biztosítani tud az önkormányzat. Lehet, hogy egy 

hatodévet befejezett orvos friss diplomával kimegy pl. Norvégiába, nem 300 000 forintot, 

hanem 3 millió forintot keres.  

Annak a levét issza az ország, ami Nyugat-Európában kialakult, hiszen mindenki egy-két 

országgal távolabbra megy azt az álláshelyet betölteni, amit helyben ott már nem tudtak. A 

város nagy bajban lenne, ha a 90-es években Erdélyből a háziorvosok nem települtek volna át, 

mert akkor gyakorlatilag nem is lenne háziorvosi ellátás Pápán.  

Az a baj, hogy ez az utánpótlás is megszűnt. Nem a pénzen múlik, - persze nem lehet 

versenyezni Norvégiával, Angliával és a többi gazdagabb országgal - hanem egyszerűen a 

humánerőforrás ilyen. Ez a háziorvosi ellátásban most nagyon kicsúcsosodik, de minden 

szakmában így van az óvónőtől a mérnökig. 

 

Unger Tamás alpolgármester úgy látja, hogy nem a pénz fogja megoldani a dolgot, hanem pl. 

a szakmának a marketingje.  
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A magyar orvostudomány képzése leragadt abban a helyzetben, amely kevésbé a piaci 

orientációt vette alapul. Más képzésekben - pl. jogász, pedagógus - lényegesen rugalmasabb 

változások vannak már. Azokkal az elvárásokkal, követelményi rendszerrel, amellyel az 

orvostudományi egyetemek dolgoznak, ez a helyzet állhatott elő. Valamilyen változás 

szükséges e tekintetben. A háziorvosi rendszerben már történt ilyen változás, a háziorvosi 

szakvizsgának a feltételrendszere enyhült valamennyire. Reméli, hogy amikor a felsőoktatási 

intézményeket olyan irányítási rendszerben alakítják át, ami lényegesen rugalmasabb – 

természetesen autonómiájukat megtartva – talán megérik az a gondolat, hogy ez így önmagában 

nem jó, mert nem szolgálja ki azt a piacot, amire hivatott, és nem egy öncélú képzési rendszer 

marad.  

Az jó, hogy a kórházak esetében már látszik egy pozitív tendencia, pl. az ösztöndíjrendszer 

vagy az ötéves szerződés, amivel a kórházakban a fiatalokat már ott lehet tartani. Az ötéves 

rezidens szerződés azt jelenti, hogy mindenki aláírja, hogy öt évig nem megy külföldre, ha igen 

meg kell térítenie a teljes képzési költségét. Ez már kicsit ideköti a fiatalokat, bár, hogy utána 

mi van, az már másik kérdés. Ha a háziorvosi rendszerben is át lehet alakítani a képzést, az 

hozhatna egy pozitív változást.  

 

Dr. Guias János Zsolt bizottsági tag elmondja, hogy a háziorvosi képzés csak hároméves, a 

többiek pl. a kardiológia, a sebészet mind hatéves képzések, nem gondolja ezt még rövidíteni, 

de így is kevés a háziorvos. 

 

Venczel Csaba bizottsági elnök ismerteti a javaslat 3. pontját, amely szerint havi 50 000 forint 

támogásra jogosult az a háziorvosi szakvizsga képzésben résztvevő rezidens, aki pápai 

gyakorlóhelyen dolgozik és vállalja, hogy a szakvizsga megszerzését követően Pápán létesít 

praxist. 

 

Ujváry Hajnalka intézményvezető támogatja a javaslatot azzal, hogy a támogatási összeget 

jelentősen meg kell emelni. Előnye a rendszernek, hogy aki háziorvosi rezidens képzésre 

jelentkezik, az már biztos elköteleződött ebben az irányban. Háziorvosok esetében 36 hónapos 

képzésről van szó.  

 

Venczel Csaba bizottsági elnök véleménye szerint részletesen ki kell dolgozni az ösztönző 

rendszer elemeit úgy, hogy azok reális, motiváló támogatási összegeket tartalmazzanak.   

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester kérdezi, hogy mennyit keres egy rezidens, és az OEP-től 

kapja-e rezidensként a fizetését egy háziorvos mellett? 

 

Ujváry Hajnalka intézményvezető véleménye szerint ők az egyetemekkel vannak 

szerződésben. 

 

Dr. Guiás Zsolt bizottsági elmondja, hogy az új rendszer szerint fekvőbeteg ellátás és 

járóbeteg szakellátás esetén a rezidensek a kórházzal kötnek szerződést. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester megkérdezi, hogy mennyi egy rezidens fizetése? 

 

Dr. Guiás Zsolt bizottsági tag válaszában elmondja, hogy a kórházakban 500 000 forint. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester elmondja, hogy akkor a támogatások részletes 

kidolgozásánál ezt az összeget figyelembe kell venni, és ehhez kell igazítani az önkormányzat 

ajánlatát.  
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Venczel Csaba bizottsági elnök elmondja, hogy ahogy a polgármester úr is ezt körvonalazta, 

a javaslatot érdemesebb lenne részletesebben kidolgozni az összegek tekintetében, meg azt is, 

hogy ennek milyen tartalmi és formai részletei legyenek. 

Ismerteti az indítvány 4. pontját, amely javasolja a más településen már praxissal rendelkező, 

de Pápán letelepedni kívánó háziorvosoknak 10 millió forint letelepedési támogatás 

folyósítását. Felkéri az intézményvezetőt, hogy mondja el szakmai véleményét a javaslattal 

kapcsolatban. 

 

Ujváry Hajnalka intézményvezető a javaslat alapja az, hogy más településen már praxissal 

rendelkező háziorvos - hiába tartósan betöltetlen a körzet – a Nemzeti Egészségbiztosítási 

Alapkezelőnél nem tud pályázni letelepedési támogatásra. A támogatás sávosan emelkedik, 

attól függően, hogy mióta betöltetlen a körzet. A pályázható támogatási összeg minimum 12 

millió, maximum 20 millió forint. Ehelyett biztosíthatna támogatást az önkormányzat a 

letelepedni szándékozó háziorvosnak. 

 

Venczel Csaba bizottsági elnök véleménye szerint elgondolkodtató az, hogy vajon miért 

hagyja ott valaki a már jól kiépített praxisát és vállal munkát esetleg az ország más részében. 

Biztos, van valami oka, hogy eljönnek, de erre nem mindig derül fény. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester elmondja, hogy ha egy kicsit utána számolnak, akkor, ha kap 

valaki 10 millió forintot azért, mert 6 évre elkötelezi magát, az azt jelenti, hogy havonta 125.000 

Ft-ot kap, tehát egy rezidensi jövedelemnek a negyedét. Azt gondolja, hogy ezzel az a baj, hogy 

ebben a koordináta rendszerben ez nulla. Nem akar senkinek a zsebében turkálni, de azt 

gondolja, hogy ha egy háziorvosi praxisban 2-3 millió forint közötti jövedelmet lehet keresni, 

és amellett minden településen megvan a lehetőség arra, hogy vállaljon még egy többletmunkát, 

például az egyesített szociális intézményeknek legyen a szerződött orvosa, vagy máshol, legyen 

iskolaorvos, vagy még sok helyen tud vállalni, az a baj, hogy ez nem nagyságrend. Ha a 20 

millió forintot is felveszi, az meg 250.000 forint. Azt gondolja, ha valakinek van 2,5-3 millió 

forint jövedelme, az valamit meg akar valósítani, karriert építeni, vagy ingatlant akar vásárolni. 

Amennyiben bemegy valamelyik pénzintézetbe és azt mondja, hogy szeretne felvenni 15 millió 

forintot, akkor abban a pillanatban odaadják neki és körülbelül ez neki a törlesztő részlete. Tehát 

lehet, hogy nem kötelezi el magát annyira, mintha igénybe vesz egy ilyenfajta támogatást.  

Véleménye szerint egy komplex támogatási csomag szükséges, ahol akár három ponton is 

becsatlakozhat az orvos: az egyetem vége felé, a rezidens képzésben, és az azt követő 

letelepedésben. Lehet, hogy akkor már azt mondja, hogy rezidensként kap havi 500 000 forintot 

egy önkormányzattól, akkor az már nem olyan rossz, és még ha utána odamegy háziorvosnak, 

akkor nyilván megkapja a 12-20 millió forint közötti összeget, meg még kap valamilyen 

segítséget az önkormányzattól. Azt nem határozza meg az önkormányzat, hogy konkrétan 5 

millió forintot ad, hanem biztosít neki lakhatást. Elmondta, hogy legutóbb, amikor egy 

háziorvossal tárgyalt - aki aztán Jászberényt választotta, egyébként azért, mert a férje 

jászberényi volt, - nem ajánlott neki önkormányzati bérlakást, mert az nem olyan minőségű, 

hanem arról egyeztetett, hogy keres magának a piacon egy számára megfelelő lakást és annak 

a bérleti díjához az önkormányzat hozzájárulást biztosít. Lehet, hogy ide eljutva egy olyan 

ajánlatot lehet kifüggeszteni az egyetemi faliújságra, amivel esetleg meg lehet szólítani a leendő 

háziorvosokat.  

 

Hangsúlyozza, hogy nem arról van szó, hogy a javaslatban szereplő 50 000 vagy 100 000 forint 

támogatási összeget sokallja, hanem azt a pontot kell megkeresni, ahol hatékonyan be tud lépni 

az önkormányzat. Fontos az is, hogy aki Pápára jön, az ne automatikusan nyerje el ezeket a 

kedvezményeket, hanem legyen meg a joga a képviselőtestületnek, hogy eldönthesse, hogy 

szerződik-e vele, vagy nem. 
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Kovács Arnold bizottsági tag elmondja, hogy vannak ötletei, de lehet csak nyitott kapukat 

dönget. Pápának elég kiterjedt a testvértelepülési kapcsolatrendszere. Nyilván ezt a problémát 

nem Schwetzingenből és Kampenből fogják megoldani, nagyon valószínű, hogy onnan nem 

nagyon fognak jelentkezők jönni. Érdemes lenne viszont megfontolni pl.  az erdélyi, kárpátaljai 

partnereket megkeresni, hogy tudnak-e ebben segíteni, vagy akár egy megfelelő marketing 

politikát folytatni, annak érdekében, hogy idecsábítsa a város akár a végzős hallgatókat, vagy 

akár a praktizáló háziorvosokat. Lehet, hogy ez nem szép dolog és ezek a települések 

sérülnének, de ez nem biztos, hiszen nekik is megvan a kapcsolati tőkéjük. Elképzelhető, hogy 

Baróton ismernek valakit, aki majd Székelyudvarhelyről éppen idejönne, és erre a múltban volt 

is példa. Megkérdezi, hogy volt-e ilyen irányú megkeresés. Megkérdezi, hogy Kárpátalja 

esetleg szóba jöhet-e? 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester elmondja, hogy szerinte egyetlen oka annak, hogy az 

orvosok nem ide jöttek az az, hogy megnyílt a határ és eggyel tovább mentek és nem 

Magyaroroszágra. Érti a felvetést és az összes morális problémát, ami e mögött van.  Lehet pl. 

próbálkozni a marosvásárhelyi egyetemen, az vállalható, Kárpátalját annyira még nem ismerik. 

 

Venczel Csaba bizottsági elnök elmondja, hogy az internet világában már nem úgy kell a 

hirdetéseket közzétenni, mint 30 éve, pl. hogy kiragasztották vagy hirdetést adtak fel a 

Naplóban. Ma már akár a Vajdaságból, a Kárpát-medencéből, vagy a világ bármely pontjáról 

elérhető az interneten közzétett bármilyen hirdetmény.  

 

Kovács Arnold bizottsági tag elmondja, hogy a szakember hiány rengeteg szakmát érint, pl. 

a szállítmányozást is, az ő cégükben 60 000 forint jutalékot kap az a kolléga, aki hoz még egy 

munkaerőt. Az is lehet, hogy valamilyen menedzsmentszintű megközelítés kell. Az ösztönző 

csomag talán megoldás lehet. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester elmondja, hogy szerinte a megoldást nem a helyi 

önkormányzat fogja megtalálni, hiszen nincsenek meg hozzá az erőforrások és az eszközök. 

Úgy gondolja, hogy valahol a kórházak világa környékén kellene a megoldásnak megszületnie. 

Az a fajta feudalizmus, ami a kórházakban tetten érhető, sajnos nem arra szocializálja az 

orvosokat, hogy levezessenek, hanem az idős orvosok a pálya végén a legmagasabb pozíciót 

akarják elfoglalni, és nem akarnak háziorvosok lenni. Ha így lenne, az egészségesen 

megmozgathatná, megforgatná az orvostársadalmat.  

 

Venczel Csaba bizottsági elnök elmondja, hogy úgy gondolja, hogy a legjobb tudásuk szerint 

kitárgyalták a képviselői indítványt. Nem lezárná, hanem megnyitná az ösztönző rendszer 

kérdéskörét, és mélyebb összefüggéseiben feltárná. Úgy gondolja, hogy ennek kell, hogy 

gazdája legyen, aki ezt összefogja. 

 

További kérdés és hozzászólás hiányában szavazás következik. 

 

A Bizottság 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot 

hozza: 

 

 

14/2021. (VIII.31.) HEB határozat 

   1. A Bizottság Grőber Attila önkormányzati képviselő        

önálló képviselői indítványát megtárgyalta és a 

Képviselőtestületnek megtárgyalásra javasolja. 
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   2. A Bizottság az Egészségügyi Alapellátási Intézet 

intézményvezetőjének az egészségügyi alapellátásban 

felmerülő humánerőforrás hiányának csökkentése 

érdekében - Grőber Attila önkormányzati képviselő 

önálló képviselői indítványának figyelembevételével - 

benyújtott javaslatait tartalmazó előterjesztést 

megtárgyalta. Javasolja a Képviselőtestületnek, hogy 

utasítsa az intézményvezetőt arra, hogy az 

ösztönzőrendszer egyes elemeit részletesen dolgozza ki, 

az alternatívákat tartalmazó határozati javaslatot készítse 

elő és azt jóváhagyásra terjessze elő Pápa Város 

Önkormányzatának Képviselőtestülete elé. 

   Határidő a 2. pontra: benyújtásra: 2021. szeptember 20. 

                                         jóváhagyásra: 2021. október 31. 

  Felelős:  Ujváry Hajnalka intézményvezető 

 

 

5. Közérdekű bérbeadás a Pápai Tankerületi Központ részére 

 

Venczel Csaba bizottsági elnök ismerteti az ötödik napirendi pontot.  

 

További kérdés és hozzászólás hiányában szavazás következik. 

A Bizottság 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot 

hozza: 

15/2021. (VIII.31.) HEB határozat 

  A Bizottság a Pápai Tankerületi Központ részére a 

Közérdekű bérbeadásról szóló előterjesztést megtárgyalta 

és a Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 

 

 

6. Sportpályázatok 2021. I. félévi támogatásainak elszámolása 

 

Venczel Csaba bizottsági elnök ismerteti a hatodik napirendi pontot.  

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazás következik. 

A Bizottság 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot 

hozza: 

16/2021. (VIII.31.) HEB határozat 

       A Bizottság a Sportpályázatok 2021. I. félévi 

támogatásainak elszámolását elfogadta. 

 

Venczel Csaba bizottsági elnök megköszöni a jelenlévők részvételét és a Bizottság ülését 

16.05 órakor bezárja. 

 

 

 

K.m.f. 

        Venczel Csaba                                Baán Istvánné                       

        bizottság elnök                          jegyzőkönyv hitelesítő

                    


