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Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2022. március 10_i

nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében.

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Unger Tamás alpolgármester

Szabadkai Verita, dr. Vaitsuk Mária, Grőber Attila, Bakos László, Venczel
Csaba, Németh Zsolt, Zsegraics Gyula, Kovács József, Pintér Kálman, Németh
Csaba, Süle Zsolt képviselók, 13 fő.

Dr, Nagy Krisztim jegyző,
Dr. Verrasztó Norbert Károly aljegyző,
Dr, Benkő Krisztina önkorm ányzati és szewezési osztályvezető,
Benecz Rita szociális és közigaz gatási osztálylezető,
Szalai Krisztina gazdaságs osztályv ezető,
Rádi Róbert városfejlesztési osztáIyvezető,
meghívottak jelenléti ív szerint,
Médiacentrum munkatrársai,
dr, Bán Zsófia köztisztviselő,
Kun Attila köztisztviselő,

Dr. Töreki-Vörös lbolya és dr, Guias Júnos Zsolt önkormányzati képviselők a

t óv olmar add sukat b ej e le nt e tt ék.

Dr. Áldozó Tamás pol eármester
Köszönti a Városháza épületének nagytermében megjelenteket és az ülést az interneten

keresztiil követőket. A testiilet ülését 8.00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a

Képviselótestiilet ülése határozatképes, 13 fő képviseló jelen van.

Tolmácsolja a képviselőknek szóló meghívást a Pápa és Kömyéke Zsidó Kulturális
Hagyományőrző Egyesület ,,Purim a Zsinagőgábat' cimű rendezvényére, mel7re 2022.

március 16-án, 17,30 órakor kerül sor,

Megkérdezi, hogy van-e más napirendi javaslat.

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban javaslat nincs.

Kéri a testiilet állásfoglalását a fenti napirendről.

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszayazat és tartózkodás nélkül a következő
hatfuozatothozza:

2 5 l 2022. űII.10 ;l határ ozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestiilete 2022.
március 10-i ülésének napirendjét az alábbiak szeint határozza
meg:
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1. Pápa Város Önkormányzata Képviselótestüle tének .../2022.
(,..) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város
Onkor mány zata 2022. év i költs égvetéséről
Elóadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

2. Pápa Város Önkormányzata Kepviselótestíilet ének ..,12022.
(...) önkormányzati rendelet-terv ezete az önkormányzat
vagyonáról szólő 1 1201,3. (III.28.) önkom ényzati rendeleí
módosításáról
Elóadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

3. Vegyesügyek

Dr. Áldozó Tamás poleármester
Ismerteti, hogy az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a 6, és a 15. sorsziámú
előterjesztéseket egyhangilag megtárgyalásra javasolja.

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján:

3. Vegyes ügyek
b) Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos döntés

Az elóterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangulag elfogadásra javasolja.

Dr. Áldozó Tamás poleármester
Elmondja, hogy az adósságot keletkeztető ügyeletekkel kapcsolatos döntésről szóló
előterjesztés kelló óvatossággal számba veszi a következó évekre kitekintve a város
bevételeit, és az adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásait.

Megkérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatos k érdés, hozzászólás.

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

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A Képviselőtestület 13 igen szavazatta|, e|lenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:

2 6 l 2022, (Iil.l 0.) lt atár ozat
Pápa Város Onkormányzatának Képviselőtestülete az
államlráztartásról szóló 2011. évi CXCV, törvény 29lA. §-ban
foglaltak fi gyelelnbevételével Pápa Város Önkormárryzatának
saját bevételeit, valanrint adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő íizetési kötelezettségeirrek a költségvetési évet követó
évekre várható összegét az elóterjesztés rnellékletében foglaltak
szerirrt állapítja rneg.
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1. Pápa Város önkorm ányzata Képvisetőtestül etének ,..12022. (...) önkormányzati

re;delet_tervezete pápa Város önkormányzat a 2022, évi költségvetéséről

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármesteí

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

jelenléti ív szerint.

A rendelet-terve zetet a Gazdasági Bizottság a 2022. február 9_i ülésén 5 igen szavazatía|,

ellenszavazaí nélkül, 2 tafiózkod;s mellett, a Humánerőforrás Bizottság 5 igen szavazalta|,

ellenszavazat nólkül, 3 tartózkodás mellett elfogadásra j avasolj a,

Dr. Áldozó Tamás polgármester

ffiryezetetazannakbeterjesáésérevonatkozójogszabá1yi
előírásoinak iiegfelelően megkapták a képviselők, a Gazdasági Bizottság elözeJesen

megtárgyalta. KúmeH, hogy az 
- 
önkor ményzati költségvetés egy 

_ 
dinamikusan változó

;;-dő amelynek álíasa 
-honaprol 

hónapra változik. A mostani költségvetési rendelet_

t"ri:"r"i"gy piilanatképet ad a jelenlegi állisról, az év előttük álló részében -még békeidőben

is- a bevJieli és a kiádási eloirárryzátoknak a lényeges válíozása várható, mely 2022,ben

különösen igaz, tekintettel arra, hogy a Fenntartható városfejlesztés keretében a,,ToP Plusz

fonásokból 
-tudomása szerint 10 Úilliárd forint fejlesztési fonásból gazdálkodhat majd a

város. Az előleg megérkezése az önkormány zat színiájára lényegesen módosítani fogja a

2022. évi költségvetés fejlesztési fejezeteit,

Megkérdezi, hogy van-e a rendelet_tervezetben foglaltakkal kapcsolatban kétdés,ltozzászólás.

Gróber Attila önkormánvzati kéoviseló

@ényadóval'akommunálisadóvalésahelyiiparűzési
adóval kapcsólatban szeretne kéidéseket megfogalmazni, mert ezeknél lát a 2021 é,thez

képest jelentős eltérést. Az építményadónál tavaly 640 millió forint volt a tervezett bevétel,

et|ot its millió forint folyi be. Érre az évre 570 millió forint a terv, ez több mint tíz

százalékos csökkenést jelent, ennek okára k érdez rá. Elmondja, hogy ellenkező iranyú mozgás

tapasáalható a kommunális adónál, melyben jelentős tartalék van, A tavalyi tervhez képest

nágyobb volt a december ,31_i teljesítés, ha jól szá,,rnolj a, jelenleg több mint harminc

szűa|ékka| többet tervez a" Önkormrárry" at. Az iparűzési adónál a legnagyobb az eltérés, ahol

a decemberi teljesítéshez képest is majdnem 240 millió forinttal többet tervez az

Önkormányzat, A tervezés a|apjárakérdez tá.

Dr. Áldozó Tamás polgármester

@ananóltá1ékozÍaÍjaGröberAttilaképvise1őurat,hogya
képviselőtestület eltörölte a garázsadóí, Tekintettel arra, hogy a pápai gaíázstllajdonosoknak

ná t"tt garázsadót fizetni, az építményadó is kevesebb lesz. A költségvetés tervezésekor

számoltaklnnek az adóbevételnek a csökkenésével. Elmondja továbbá, hogy a kommunális

adó bevételek azétt nőttek, mert az adóellenórzés a kommunális adó ellenőrzésére helYezte a

hangsúlyt a2021-es évben, és az ellelőrzés eredményeképpen, aminek az alaPja két adatbrizis

össiehasonlítása volt, kiderült, hogy sokan elfelejtették bevallani az ingatlanjukat. Ezek az

ingatlanok most az öttkorményzati adóhatóság látókörébe kerültek, melynek kÖvetkeztében az

uúni,ioyt elő tudták imi, Az ipartlzési adóná1 nincs lényeges eltérés, 106 millió forint 2021-

hez képest. Ez az ősszeg u, 1694 ezer millió forinton teljesült iparúzési adóhoz kéPest 8

száza|ék. Véleménye sz{riní az 1.8 milliárd magasan felül fog majd teljesülni, persze 2022,

ben, az ismert helyzetben kockázatos ilyet kijelenteni.

Megkérdezi Szalai Krisztina gazdasági osztéllyvezetőt, kivanja-e kiegészíteni az előterjesztést.
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szalai krisztina eazdasáqi osáálvvezető
Nem kíván kiegészítést tenni.

Grőber Attila önkormányzati kéoviselő
Elmondja, nyilván léteznek olyan számítások, hogy a hitelkamatok emelkedésével hogyan
változnak a kiadások. Megnézte a tavalyi költségvetési rendeletet, melyet annak idijén
elfogadott Polgármester úr, abban a 2018. évi tervezett kamat 18 millió iorint volt, ehhez
kéPest ez az idén 51 millió forint. A 2019-ben felvett hitelnél 28 millió forintot terveztek,
most ez 43 millió forint. Megkérdezi, hogy az előterjesztés kiküldését követően mennyire
változÍak a kamatterhek. Az első esetben háromszoros a növekedés, és nem lehet tudni, ez hol
áll meg.

Szalai Krisztina gazdasáqi osztálvvezető
Elmondja, hogy az adósság keletkeztetó ügyleteknél bemutatott kamatszámításnát 5.3
százalékos kamattal számoltak, ami a december 31-i kamat. A jelenlegi kamat 7.15 százalék,
de az adósságot keletkeáető ügyleteknél bemutatott kamat annyiban ls változni fog, hogy a
tóketÖrlesáés csökken, mert most a számításoknál a hitelszerződés köti az önkormÍnyzatot,
de március 31. után, amikor a rendelkezésre tartás lezárul, módosítani szeretnék aa, mert nem
merítették ki a teljes hitelkeletet, A 1l5 millió forintos 2019. évi tőketörlesztés felére fog
csökkeni. Hozzáteszi, hogy a kamat növekszik, a bemutatott összeg módosulni fog.

Dr, Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, hogy az Önkormányzat kamatváltozása a három havi BuBoR-hoz kötött, ami azt
jelenti, hogy a budapesti bankközi piacon érvényesített, aktuális kamatlábnak a íiiggvénye.
Ez a kamat|áb racionális és irracionális okokból változik, vélhetóen egy nyugodtabb
kömyezetben majd stabilizálódni fog, bar lehet, hogy nem a hitel felvéáet<or áttuats
értéken. A forintban felvett, változó kamatozású hiteleknek ez a kockázata tagadhatatlanul
m€gvan, ez a kockázat mé.gis lényegesen kisebb annál, amit 2005-ben vagy 2006-ban volt
kénytelen vállalni az Önkormányzat. Az akkor felvett devizahitéi esetében az
Ítrfolyamváltozás lényegesen eltérítette a visszafizetendő tóke nagyságát ,2 milliárd, forintról
3.6 milliárd forintra változott az árfolyamválto zás miatt. Ezt a forinthitel ki tudja váltani, de a
forint értéke a bankközi piacon változik.

Grőber Attila önkormányzati képviselő
Az Ottkormányzat kiadási előirányzatai oldalon lévő adatokra szeretne rákérdezní, ezen belül
a telepÜlési segélyekre fordított összeg változására, mely 58 millióról 41 millióra yáltozoít.
Megkérdezi továbbá, mi indokolja a parkoló üzemeltetési sornál szereplő jelentós tételt,
amely majdnem 100 millió forint. Megemlíti, hogy a pápa pluiz ónkormanyzati
ösztöndíjrendszer keretében nyújtott támogatás több tnint a, felére csökkent. Ézzel
kapcsolatban felveti, nem lenne-e érdemes a jogosultak körét kibővíteni, hiszen úgy tűnik,
egyre több hiányszakma van, Elmondja, hogy megrrézte a költségvetési létszámkiretet, a
Pápai Városi Óvodáknál a pedagógus ÉtÁzam 

-tz fővel csöúent, jelenleg 65.8 fő.
Megkérdezi, mi az oka annak, hogy az óvónők létszáma ilyen jeléntősen csökkent.
Megkérdezi továbbá, nem lenne-e érdemes a pápa plusz onkormányzáti ösáönddrendszert
ezzel összeíüggésben kiszélesíteni.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Tájékoztatja képviselő urat, hogy a képviselótestület döntött arról, hogy a vajda péter
lakótelepi Tagóvodát az Evangélikus Egyház fenntartásába adja át. Ez inegtöft3rí, ezze|
együtt a gyermeklétszám és a pedagógus létszám arányosan csökkent. Elmondja, hogy nem
szeretnék az óvónői létszámot emelni, hiszen annak a gyerrneklétszámhoz kóil igúdnia.
Elmondja továbbá, hogy a feladatli nanszírozás keretében biztosított létszámkereten felül
önkormányzati saját fonásból további létszámot biztosítanak az intézmény számára. A pápa
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plusz ötrkormán yzati öszíőnző rendszer kapcsán elmondja, hogy ana nincs akkora érdeklódés,

mint amire koiábban számítottak. A pályázó kollégák közül egy esetet leszámítva a

Áogatást mindenki megkapta, és azita is igénybe veszi. Mindenkit ana biztat, hogy

payí.ron az ösztöndíjral Véleménye szerint azétl kisebb az érdeklődés, mert az ötéves

ia.ogutaren tíz éves szolgálatot vit el az önkormányzat, és vannak, akik úgy gondolják,

hogy tiz évre előre nem izeretnének elköteleződni. Elmondja továbbá, 1rogy a parkolási

u"iit.t.k lényegesen változnak, ennek legalább két oka varr. A,z egyik ok, hogy az elmúlt év

egy jelentős ieúou"n a veszélyhelyzetre való tekintettel az Önkormányzat nem szedhetett

pá.tóta.i díjat, míg tdén ezzel egesi éure lehetett tervezni, A tervezésnél figyelembe vették a

tovetkezetú ellen6rzések eredrriényeként jelentkező többletet, valamint azí, hogy a parkolási

,."a.".n az önkormányzat az éi másoáik felében át kívánja alakítani, ami a_ bevételek

emelkedését fogja magával hozni, A települési segélyek változása a tényadatokat követi,

felesleges előiiányzatot az önkormányiat nem szeretne tervezni, annyit terveztek,

u,,'"nn}n.t az igénybe vétele megtöftént tavaly, és amennyi 2022_re is indokoltnak látszik.

nL.oná;u, hogy á ,ritu megkezdósékor egy előterjesztői módosító indítványt szeletett volna

tenni, Áelyrói- rrem kell 1ülön ,ruuurni, azt az előterjesztés eredeti _szövegekérrt 
kell

érlelmezni. A módosító indítványt az alábbiak szerint fogalmazza meg. A Városgondnokság

felújítási keretéből, ami a 4. mellókletben található, a lakások bérbeadása, üzemeltetése soron

tervizett 63 356 000 forintból 10 millió ibrint átkerül az 5. melléklet önkormányzati Önként

vállalt dologi kiadások közé. Elmondja, hogy a Városgondnokságnak ezt a 10 millió_forintot

majd későbi visszapótolják. Ezt az bsszeget az önként vállalt feladatok közül azokra kell

elktil<iníteni, anrelyei a menekültválsággal kapcsolatban az önkormányzatnál j elentkezhetnek,

Megjegyzi, hogy áz előzetes információk szeriní az ilyen típusú kiadásokat a Kormány meg

fogja téríteni.

Grőber Attila önkormányzati képviselő
Há..l"r"rr"t"t szeretne megfogalmazni. Elmondja, hogy tavaly júniusban ezekről volt már

s"ó. Úgy emlékszik, hogy Polgármester úr a javaslatok tekintetében befogadó volt, és jelezte,

hogy áne érdemes visszatéini. Az első kéttő javaslat a Huszár, illetve a Fáy lakóteleppel

tufrlsotatos zöld terület rehabilitációs tervének kidolgozása. Elmondja, _hogy _ 
Jegyző

ass"onnyal és Rádi Róbert városí-ej lesztési osztályvezetővel nemrég bej árták a lakótelepet, és

egyetértettek abban, hogy az emlíiett területeken a zöldterületek és a parkolók megújítására

.!y t"ruez"tet kellene kidolgozni, nyilván szakemberek bevonásával, Hozzáleszi, hogy a

FÍuszar lakotelepen található egy olyan nagyobb terület, ahol garázsépítésre is lenne lehetőség.

l<éri polgármesier úrtól, hogy egy ilyen tervezet kidolgozását támogassa, meít azt gondolja,

hogy a kámyezet megkíméÉe iontos lenne. A harmadik javaslat a IIuszár lakótelePi orvosi

reriáelo elotti terület ;ilárd burkolattal tölténő ellátásáía vonatkozik. LáthatÓ, hogy a tefÜletet

rendben próbálják tarlani, azonban végleges megoldást csak a szilárd burkolattal történő

ellatas jelenthet. Örömmel venné, ha a fenti három javaslatát polgármester úr és a
képviseíőtestiilet támogatná. Elmon<lja továbbá, hogy emlékszik még arra az időre, amikor a

kópviselőtestuletnek fáadata volt a költségvetési koncepció összeállítása. 'falán november

végén, december elején voltak erről polémiák, amelyek, _miután mindenki íájött arra, hogy a

,rik*ég.. adatok hiányos volta miati nagyon nehéz a koncepciót elkészíteni_ elcsendesedtek.

Amikoi a jelen költségvetést elolvasta, hasonló volt az érzése, hiszen most is számos olyan

bizonytalan tényező ván, amely nem teszi könnyűvé a költségvetés tervezését és_elfogadását,

nem teszélve árról a helyzetiől, amiről három vagy négy hete még nem lehetett tudni.

Őszintén el kell ismernie, hogy a tervezés során igyekeztek átgondolni, hogy mit lehet

valóban végreh altani. Az "lrdity.n 
a hitelkamatok emelkedése. Álláspontja szerint egy

százalék túaum emelkedés a hitelek kamatait tíz százaIékka| drágítja meg ilyen futamidő

esetében. Ez azí jelenti, ha a kamat 5.3l száza|ék volt éS most 7.I5 száza\ék, a kéí
százalékpontos emelkedés az majdnem liz száza|ékoí jelent ahhoz képest, ami a

költségvetésben szerepel. Nyilván ez nincs kőbe vésve, de mégis egy veszélyfonás, A veszély

mindi! benn van a hoiszabb távú hitelek felvételében, Ami még problémát jelent, az inflációs
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nyomás, melyet a közgazdaságtan úgy nevez, inflációs jövedelemharc, vagyis, hogy mindenki
próbál az infláció feletti jövedelemhez jutni. Ez munkavállalóra és beruházóra is vonatkozik,
és ez egy öngerjesztő folyamat, ami nyilván növelni íbgja a kiadásokat, különösen olyan
intézmények esetében, amelynek jelentős a dologi kiadása, mint például az Egyesített
Szociális Intézmény tekintetében az élelmiszerárak. Elmondja továbbá, hogy érdemes
megnézni a tavalyi és az idei költségvetésnél is, hogy azok elfogadásánál milyen arány volt a
múködési és fejlesáési kiadások között. Miközben tavaly múködésre 55 százalékot tudott az
Önkormányzat fordítani, fejlesaésre 45 százalékot, Jelen helyzetben az induló költségvetés
ettől lényegesen eltér, ami természetesen váItozhat, hiszen most működésre 68 százalékot,
fejlesztésre 32 százalékoí fordít az Önkormányzat, arni kétharmad-egyharmad arányra
módosította a körülbelül fele-fele arányt. Bízik abban, hogy a külső körülmények is lehetővé
teszik majd, hogy a költségvetós további 1bnásokat is í'el tudjon használni. Megkérdezi
Polgármester urat, hogy lehct-e valamit tudni a Türr István Gimnázium és Kollégium
felújításáról, illetve az ahhoz érkező pályázatokról, és esetleg a 1brrásokról.

Dr. Áldozó Tamás poleármester
Elmondja, hogy szivesen válaszolna a Tün István Gimnáziummal és Kollégiummal
kapcsolatban feltett kérdésre, azonban nem tud annál többet, hogy a kivitelező kiválasztására
irányrrló közbeszerzési eljárás folyamatban van, A határidőkről nincs információja,
hivatalosatr a kérdést a BMSK Beruházási, Múszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és
Közbeszerzési Zrt-nek fel lehet tenrri, amit szívesen meg is tesz. A forrás biztosításáról a
Kormány annak felmerülésekor íbg dönteni a gyakorlat szerint. Grőber Attila önkormányzati
képviselő hozzászólásával kapcsolatban elmondja, hogy a Huszár és Fáy lakótelep
területfelhaszrrálásával kapcsolatos koncepción alapuló rnunkát ebben az évben meg fogják
rendelni. Az orvosi rendelő előtti parkolót az Erkel Ferenc utcának a tervezési koncepciójával
együtt készítik el. Nem állítja, hogy fel 1bg kerülni a píojektlistára, de azok között a projektek
között, amelyek közül választani kell a 10 milliárd íbrintos támogatás elköltésekor, ott lesz.
Elmondja továbbá, hogy a hitelek minden esetben kockázatot jelentenek, a hosszútávú hitel
hosszútávú kockázatot jelent, ezért clrágább a kamata, nrert a kihelyező bank számára is
nagyobb kockázatot kell tudni í'inanszírozni. Véleménye szerint ennek ellenére van olyan
állapotban a magyar banlrendszer, a magyar gazdaság és a magyar önkormányzati szféra,
hogy amennyiben ez a három oldal együttműködik, akkol. ez a kockázat ésszerű keretek
között tartható. A bankközi kamatnak a változását lényegesen befolyásolja a jegybanki
alapkamat változása. Igyekezett íblyanratosan tájékozódni a szakirodalomból. Amit a sajtóbó1
olvasni lehetett, abból egyértelmű volt, hogy a íbririt árfolyarrrának a változását ebben az
esetben még nagy jegybanki alapkamat változással sem lehet módosítani, lnefi nem azzal
összeftiggésben változik a lorint árfolyama. Ez abból is látszik, hogy körülbelül 20-25 forint
eltérés volt a legmagasabb és a legalacsonyabb forint árfolyanr közöít, ez a hektikusság a
jövőben is rnegmaradlrat. Ez nem csak a forint esetében, hanenr a cseh korona és a lengyel
zlotyi esetében is így volt. Látszik, hogy nem belső piaci folyamatok hatására változik
ezeknek a devizáknak az árfolyana, ennek megfelelően a jegybankok sem avatkoztak bc.
Mivel nem várható nagy jegybanki alapkamat emelés, igy vélhetően nem várható a
mostanihoz hasonló bankközi katnatváltozás. I{eméli, a világ rnegnyugszik, és visszatér az a
boldog békeidő, amikor az inlláció nern jelentett problénrát, Az inílációs várakozásokkal
szintén nelréz rrrit kezdeni, lehet ezt irrflációharcnak is nevezni. Egyik baloldali közgazd,ász,,
Pogácsa Zoltán szeriní az inflációrrak az az oka, hogy a sok pénz kergeti a kevés ter.méket, és
a kevés szolgáltatást. Ha körbenéz a piacon, azí \átja, hogy az ukrár-orosz gabonaexport
kiesésével olyan mértékú gabonaár enrelkedés következett be, arnelyik arra kényszerítette az
országot, hogy export tilalmat vezesserr be, hiszen a piacotr kevés a gabona, sokarr
szeretnénck vásárolni, drágárr lehet értékesíterri, és ez nyilvárr a külső piacokról a belső
piacokra is begyúrúzik, és irrnentől kezdve tninderulek ernelkedhet az ára, amiben gabona van.
Ez nemcsak a kenyér átának változását jelenti, hanem a hús árának változását is, hiszen a
drága gabonából csak drága lrús keletkezhet. Arnikor hitelkamatokról van szó, ezek a
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reálgazdasági folyamatok ott vannak a háttérben. Ami a működési és a 1ejlesztési kiadások

aranlyat itteii, elÁondja, hogy 2021 egy rendkívüli év Volt abból a Szempontból, hogy a

ko.á'bba,, elnycrt ToP-os lonások felhasználásának nagy része 2021-re koncentrálódott, Ez

egy rendkívtili helyzetet ercdményez, ami nem í-gltétlenül szerencsés, jobb lenrre, ha ilyen

nigy .rú.rok helyett folyamatosan évi 3-4 milliárd forintot költene el a város, hiszen az a

titiitetezoi kapaciiásokat is nyugodtabbá tenné, nem beszélve arról, hogy 6_8 milliárd forint

fejlesztést koórdinálni embertelétti munkát kíván, Nem lehet létrehozni átmenetileg akkora

kápacitást, ami ennek a menedzselésére kényelmesetr képes 1enne, mert akkor utána nem 1ehet

mii kezdeni a feleslegessé váló állománnyal. L 2o22_es évre látszó fejlesztési leladatsor egy

nyugodtubb évet jeleithet, egyébkónt a 2020_2021_eí leszámítva bármelyik korábbi évben ezt

uL Íranyt és aká reálértéken számítva ezt a beruházási összeget véleményc szerint nagy

köszonettcl fogadta volna az Önkormányzat. Ha a 10 milliárd lorintnyi fonás megérkezik az

ónkormányzat's zám|ájára,vagy ha már a íinanszírozási szerződést rnegköti az Önkormányzat

és rendelkázési joga l"sz felctte, akkor sem várható sajnos, hogy abbőI2022,ben nas191 .okat
el lchet költeni, hiszen a projektek előkészítési időt igényelnek. Lehetőség szerint 2023_ban

sok beruházást hajthat májd vegre az önkormányzat, mert ha csak 5 százalékos inflációval

szánrol, akkor az ázt jelenti, hogy egy óv alatt a 10 milliárd íbrint 500 millió forintot veszí az

ortJr.euor, és az Önkormányzat ninci-abban a helyzetben, hogy 500 nrillió 1brintot e lcngedjen,

A Türr István Gimnázium és kollégium felújítása, habár nem az onkormányzat

költségvetésében tervezett kiadás, de mégiscsak az önkormányzati vagyont gyarapító

beruházás lenne, Elmondja továbbá, hogy azok a gazdasági társaságok, amelyekben az

önkormányzat többségi tulajdonrésszel rendelkezik, szintén tejlesztéseket terveznek _erre 
az

évre, még a pápai vámű Zrt_nél is lesznek beruházások a nehezebb körülrnények ellenére.

H,tegemliii, hogy mind a Pápai Y ízmő Zí., rnind a Pápai ,I,ermálvízhaszn osilő Zlí,

kisálgáltatott a'z energiapiaci árváltozásoknak, a legnagyobb kockázatot talán az clektromos

áram jíjának a változása jelenti, mert mind a két cóg nagy í,elhasználója ennek az energiának.

Véleménye szerint, amikór majd a beruházási projektekről dönt a képviselőtestület, akkor a

pápai Termálvizhasznosító zrt. esetében ezt érdemes lesz figyelembe venni, hiszen ott

rn.guun urru a lehetőség, hogy nagy mennyiségű megújuló energia előállítására alkalmas

bcriházást hajtsanak végre. úegkérdezi Vörös Dániel vezérigazgatót, hogy a pápai Vízmű

zrt. esetében mennyi felületet kéllene ahhoz lótrehozni, hogy az áramszükségletct biztosítani

1ehessen.

vörös Dániel vezérigazqató
Elmondja, hogy 30 ezer napelemre lenne szükség ehhez,

Dr, Áldozó Tamás polgármester

E"".k *k *"l,tr""" 1.lenleg nincsen, Elmondja továbbá, hogy a 2022. óvi költségvetós

tervezésekor a fejlesziési t-eladatok végrehajtásán és az intézményi működtetés biztonságának

a fenntartásán túi, ami mindig prioritása volt a költségvetésnek, különös hangsúlyt fektetett az

önkormányzat a város szolgálatában dolgozók munkájának az elismerésére. Errnek a

költségvetésnek a hatmadik számú prioritása volt a béremelések ledezetének a biztosítása. Az
ágazati béremelések sokasága azt jelentette, hogy több hivatásrend is volt az

önkormányzatnál dolgozók között, akiknek lényegesen változott a jövedelme, míg voltak

olyan csoportok, akikét ez a változás mérsékeltelr vagy egyáltalán nem érintett. Leginkább

urért n.ln, mer1 a rninimálbér, illetve a garantált bérminimum emelóse Őket nem érintette,

hiszen a mirnkabérük már a korábbi években elórte ezt a színvonalat. Eppen ezért az

önkormányzat a költségvetésben biztosított ledezetet ezekben az ágazatokban, hogy

minclazok, akik az Önkórm ányzal szo|gá|atában állnak, egyirányba mutató béremeléssel

tudjanak iozz-b", számolni. A 9. számú táblázatban szerepelnek az Önkormányzat bérj_ellegű

kiaáásai, melyek 15 százalékkal emelkednek. Ez a táblázat foglalja magába a Pápai Városi

óvodák, a pápai Egyesített Bölcsődék, pápa város Önkormányzatának városgondnoksága és

Koztertiiet-í'eiügy"lét", u" Egycsített Szociális Intézmény és az Egészsógügyi Alapellátási



8

Intózet kiadásait. Hangsúlyozza, úgy emelkednek ezek a bérkiadások 15 százalékkal, hogy
közben a létszámkeret 15 százalékkal csökkent. A létszámcsökkenésnek a már említett
óvodaátadáson túl még az yolt az oka, hogy a gyermekétkeztetést már nem
közalkalmazottakkal oldja meg az Önkormányzat, hanem azt egy vállalkozás biáosítja a
városban. véleménye szerint ez egy jelentős lépés volt a város részéról. Reméli, hogy a
béremelés kifejezi azt az elismerést is, amit az Önkormányzat szolgálatában dolgozóknak
nyújtanak. Ennek ellenére igaz, hogy továbbra is vannak hiányszakmák, vannak hirányzó
szakemberek. Reméli, hogy ezeket az álláshelyeket majd be tudják tOlteni.

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

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

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban.

A KéPviselőtestÜlet 8 igen szavazaítal, ellenszayazat nélkül, 5 tartózkodás mellett megalkotja
az alábbi rendeletet :

2/2022. (III.10.) önkormányzati rendelet
Pápa Város Önkoímányzatának Képviselő,testülete a Pápa Város

."#.ffiíffl",:k :ű,T},:'ü:ffJ;,,,.:#]. ffiilffi i
megfelelően megalkotj a.

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

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Nagy Ktisztina 1egyző

2, Pápa Város Önkorm ányzata Képviselőtestül etének ...t2022, (...) önkormányzati
rendelet-terTezete 

^z önkormányzat vagyonáról szóló 712013. (III.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

A Gazdasági Bizottság a beszámolót egyhangúan elfogadásra j avasolj a.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, hogy a rendelet-tervezetben néhány helyen pontosították a jogszabáty szövegét,
valamint a vagyonleltárban idóközben bekövetkezett változások indokolttá tették a
mellékletek módosítását.

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

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

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban.

A KéPviselőtestület 13 igen szavazaítal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az
alábbi rendeletet:
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3/2022. (I .10.) önkormánvzati rendelet
Pápu %ro. Önkormanyzatának Képviselótestülete az

öúormányzat vagyonáról szó\ó 7 12013, (IIL28,) önkormányzati

rendelet módosíiásáról szóló, fenti számú önkormányzati

rendeletét, az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően

megalkotja.

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről - a helyben

szokásos módon - gondoskodjon,

Határidó: azonnal
Felelós: Dr, Nagy Krisáina jegyző

3, Vegyes ügyek
a) 

*ieleniis 
a Képviselőtestület nyílt lejárt határozatainak végrehajtásáról

Dr. Áldozó Tamás polearmester

naegkerdezi, van-e a napirenddel kapcsolatos kérdós, hozzászólás,

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kétdés,hozzászőlás nem hangzott el.

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesáéssel kapcsolatban,

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

határozatol hozza:

21 l2o22. (|||.10 -| határ ozat
e,apu Ve,ro. Önkormanyzatának Képviselőtestülete a 23 12022,

(IL24.) haíározat végrehajtástíra adott jelentést elfogadj a,

c) Rákóczi Szövetség támogatásával kapcsolatos döntés

Az előtefjesáést a Humánerőforrás Bizottság és a Gazdasági Bizottság egyhangúlag

elfogadásra javasolja.

Dr, Áldozó Tamás oolqáímesJer
tvtegkerdezi, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás,

venczel csaba önkormánvzati képviseló
@pápaiTarczyLajosÁltalánosIsko1atestvérisko1ája
nevében köszöneiet mond az elmúlt időszakban hozott hasonló döntésekért, Elmondja, hogy a

legutóbbi támogatás átadásfua szeptember 28-án került sor, amelyet az elso osztáyos tanulók

u.*h"tt"k át, A tanulók egy kis milsonal köszönték meg a támogatást a Rákóczi Szövetségnek

és szily katalin minisáórelnoki megbízott asszonynak. Elmondja továbbá, hogy az iskola

rendkívul jelentós tevékenységet végez a hagyományápolás terén, ami egyrészról a

magyarságtudat, másrészről Tarczy Lajos professzor úr emlékének kifejezését szolgálja.

Dr. Áldozó Tamás polgármester

Megkérdezi, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban ké tdés,ltozzászólás.

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Indítványozza a határozati javaslat akként történő elfogadását, hogy abbó| a ,,,25-25''
szövegrész kerüljön ki, tekintettel ana, hogy pontosan nem ismert, hány losonci és hetényi
gyermek ösáöndíját tudja tárnogatni a Képviselőtestület.

kéri a testület állásfoglalását a fentiek szerint módosított előterjesztéssel kapcsolatban.

A KéPviselótestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
hatátozatot hozza:

28 l 2022, (III.10,) határ ozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Rakóczi
Szövetség Magyar Iskolav álasztási Programjához - Losonc és
Hetény településen élő gyermekek beiratkozási ösáöndíjához -
250.000-250.000 Ft, mindösszesen 500.000 Ft összegű
támogatást biztosit Pápa Város Önkorm ányzaía 2022. évi
költségvetése terhére.

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgérmestert a Rákóczi
Szövetséggel kötendő támogatási szerződés aláírására.
Határidó: azonnal

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgarmester
Dr. Benkó Krisztina önkormányzati és szervezési
osztályvezető
Szalai Krisáina g azdasági osztályvezető

d) EUCF - Városokkal a városokért - helyi fenntartható energetikai
beruházások támogatása program pályázat

A napirend tárgyalósánáI jelen van Dr, Lendvay Endre, a Responsum {ft. üglvezetője.

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja.

Dr. Áldozó Tamás ooleármester
köszönti Dr. Lendvay Endte ügyvezetót a Responsum kft. képviseletében és megkérdezi,
hogy van-e szóbeli kiegészitése a napirenddel kapcsolatosan.

Dr. Lendvay Endre üqyvezető
Nincs szóbeli kiegészítése.

Dr. Áldozó Tamás Doleármester
Elmondja, hogy az Önkorm ányzat egy beruházási koncepcióról tárgyal, mely mögött egyelőre
az Onkormányzat által felhasználható fonások nincsenek. Hiszi, hogy a koncepcióban
megfogalmazott megállapítások, javaslatok nagy jelentőséggel bírhatnak a város életében,
akár már a közeljövőben is.

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

Unger Tamás alpolgiáímester
Elmondja, hogy a jelen előteúesztés szerint folytatják azt a mlű,|kát, amelyet korábban a
megyei önkorm ányzat kezdeményezésére egy dokumentumban rögzítettek. Az abban leírtak
alaPján a cél az, hogy egy olyan hosszútávú és fenntartható településfejlesztés induljon be,
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amely figyelembe vesz többek között olyan elveket, mint a klímabarát politikáknak az elve,

EÚÓnajá'tovabtá, hogy igyekeznek a megújuló energiaforrásokat maximálisan kiaknázni, és

ezzel összeíiiggésben'a programban résztvevő önkormányzatok költségvetésében egyío

nagyobb uráűun igyet<iznék érvényesíteni ezeket a fonásokat, Az előterjesáés az

öfiiÁany"ui szá,rrrálá megteremti ú a jogosultságot, hogy olyan projektekben 
_vegyen

,e."t, u-.rv"t az előbbi elveiket célozzák. optimista abban a tekintetben, hogy megnyílhatnak
'áv^i 

iiűr^ti lehetőségek az önkormányiat szánfua, amelyek eá a klíma__és energiabarát

púititat tudják érvényesíteni. Ezeknek az elveknek hosszú távon kell beépülniük a

iondolkodásüa, Ebben az a jó, ha egyfajta szemléletformálódás is megvalósul. Tudomása

s-zerint a jelenle gi pályázati keretek eni ii lehetőséget adnak, hiszen nemcsak a felhasználás

és a műk8dés, háném akar a tálékoztatás, mint önkormány zati felaáat, vagy figyelemfelhívás

és ezeknek az irányvonalakn ű az elterjesnése a lakosság és a gazdasági tarsaságok körében

is lehet egy tevékenység.

Dr. Áldozó Tamás polgiármester

@forrásokban,hajólemlékszik,886millióforintkifejezetten
"..ig"tir.ái 

bJiuházásoka fordítható. Ilyen beruhazások mar a közeljövőben is várhatók,

ezeúek az érintettje elképzeléseik szerint az óvoda lesz. Ebben az előterjesáésben

ioglaltakon túl is vÁak teendoi az önkormányzatnak, hiszen, ha azt akarj ák támogatni, hogy

a Takossági energiafelhasználás is megújuló energián alapuljon, akkor újra_kell gondolni

neb6ny oiy* koilátozást, ami jelenleg még a városban fennáll, ilyen például a napelemek

telÓpitrret<isegere vonatkozó koitatozas, hiszen nem lehet szembe menni olyan trendekkel,

amólyek kifejezetten ana ösztönzik a lakosságot, hogy napelemet he|yezzen el a tetőn, A
rr.rYi o*aryorás nem jelenthet nehézséget ezen célok megvalósításában, emiatt számítani

kell annak változásara.

Megkérdezi, hogy van_e a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászóIás,

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

Kéri a testület állásfoglalását az elóterjesztéssel kapcsolatban,

A Képviselőtestület 13 igen szavazaítal, e||enszavazat ós tartózkodás nélkÜl az alábbi

ltaíétrozatot hozza:

29 l 2022. (d.II.10.\ határ ozat
Papa Város Önkotmanyzatanak Kópviselőtestüleíe egyetért az

,,EUCF - European City Facility - Városokkal a városokért -
helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása" címú
pálryázalira összeállított Fenntaftható energetikai fejlesáések
Pápárr beruházási koncepciónak, az e\őíerjesztésben foglalt

tartalommal töfténő benyújtásával.

Felhatalmazza a Polgármestert a sztikséges nyilatkozatok,
intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal, illeíve 2022. március 16.

Felelős: Dr, Áldozó Tamás polgármester
Rádi Róbert városfejlesztési osztályv ezető
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e) Pápai 390612I hrsz-ú, Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlan ingyenes
önkormányzati tulajdonba adása

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Dr. Áldozó Tamás oolqarmester
Elmondja, az Önkormány zat célja, hogy a területen lévó épület lebontását követően
megnöveljék azoknak a tereknek a számát, ahol közlekedni ós parkolni lehet. korábban két
másik épület önkormányzati tulajdonba adását is kezdeményezték, azonban eá a két épületet
a tulajdonos Magyar Állam időközben értékesítette, ahol ttirsasházi lakások épülnek éppen.
Elmondja, hogy az Önkormányzat ezeken a területeken is parkolóhelyet afart létesíieni,
azonban a társasházak létesítése által csak a parkolni akaró autók száma fog növekedni.

Megkérdezi, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban ké rdés, hozzászólás.

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

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A Képviselőtestület 13 iger, szavazaítal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
hatétrozatot hozza:

30 l 2022. (IILL 0,) határ ozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az állami
vagyonról szólő 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c)
pontjában foglaltak szerint - figyelemmel Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 201 1. évi CLXXXX. törvény 13. § (1)
bekezdés 2. pontjában a települési önkormányzatok feladataként
meghatarozott településüzemeltetés, gépjárművek parkolásriLrrak
céIjára, a Huszár lakótelep közlekedési feltételeinek javításanak
érdekében - kezdeményezi a Magyar Allam tulajdonában álló
pápai 3906/2I hrsz-í, 771 m2 nagyságú, ,,kivett vendéglő"
ingatlan-nyilvántartási megnevezésú ingatlan ingyenes
önkormányzati tulaj donba adását.

A Képviselőtestület a térítésmentes önkormányzati tulajdonba
adást követóen az Ingat|aní a forgalomképtelen törzsvagyonba
sorolja be.

A Képviselőtestület vállalja a tulajdonba adás érdekében
felmerüló költségek megtérítését.

Az igényelt Ingatlan nem áll örökségvédelmi / természetvédelmi
/ helyi / Natura 2000 védettség alatt.

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgámlesteí az Ingatlan
ingyenes tulajdonba adásával/vételével kapcsolatos szerződések
megkötésére, továbbá valamennyi sztikséges jogrryilatkozat,
intézkedés megtételére.

Határidő: folyamatos
F'elelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Szalai Krisztina g azdasági osztályvezető
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f)Személyesgondoskodástnyújtóellátásoktérítésidíjaönköltségének
megállapítása

A napirend tárglalásándl jelen van szalainé Tihatqli Andrea intézményvezető és orbán

Andrós gazdasági vezető.

Az előterjesáést a Humáneróforrás Bizottság egyhangúan, a Gazdasági Bizottság 5 igen

szavazatál, el1enszavazaí nélkül és 2 tartózkodás mellett elfogadásra j avasolj a.

Dr. Áldozó Tamás polgármester

@ndreaintézményvezetőt,hogykívan-eszóbelikiegészitést
tenni,

Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető
Nem kívan szóbeli kiegészítést tenni.

Dr, Áldozó Tamás polqarmester
Er."rrdl", hq]}, j.r"" .lőterjesztés nagy változást a szolgáltatást igénybe vevók szátláta nem

jelent, ázt a [úónbséget, amely a korábbi térítési díjhoz képest megvan, az onkormányzat

költségvetése fedezi.

Megkérdezi, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban kéróés, hozzászóIás,

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

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A Képviselőtestület 13 igen szavazatta|, e||enszayazat és tartózkodás nélkÜl az alábbi

határozatothozza:

3 1 l 2022. (III.1 0,\ h a!ár ozat
t. lapu Város Önkormányzata Képviselőtestületének a

szJmélyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások

és szakosított ellátások, valamilrt a gyermekjóléti ellátások

önköltségét és a vásárolt gyermekétkeztetés
,ersanyagköltségót az alábbiak szerinl

Szolgáltatások és ellátások önköltség mérték-esység

étkeztetés (normál) 1 544 forint/nap

étkeztetés (diótás) l 564 1brint/nap

étkeztetés (normál) szállítással 1824 forint/nap

étkeztetés (diétás) szállítással 1 844 forint/nap

házi segítségnyúitás szociális segités 3 451 íbrint/óra

házi segítségnyújtás szemólyi gondoz!8 3 451 forint/óra

Idősek Klubja - étkezés (notmál) 1 888 forint/nap

Idősek Klubia - étkezés (diétás) 1912 forint/nap

Idősek Klubja - nappali ellátás étkezés né!kül 26 572 forint/nap

Idősek Klubja - demens betegek nappali ellátása normál
étkezéssel

2,7 472 1brint/nap

Idősek Klubj a - demens betegek nappali ellátása diétás

étkezéssel

27 499 forint/nap

Idősek otthona 9 074 forint/nap

]dősek Otthona - demens betegek ellátása 9 074 tbrintÁrap
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]dőskorírak Gondozóháza 9 0?4 1brint/nap
ldőskorúak Gon dozóháza - demens betcgek ellátása 9 074 forint/nap
Hajléktalan Személy9! Átmeneti Szállása 4 826 forint/nap
Fogyatékosok Nappali Intézménye - nappali ellátás
normál étkezéssel

6 526 lorint/nap

Fogyatékosok Nappali Intézménye - nappali ellátás
diétás étkezéssel

6 553 forint/nap

Fogyatókosok Nappali Intézménye - nappali ellátái
étkezés nélkül

5 626 íbrint/nap

Bölcsődei ellátás - gondozás 7 494 forint/nap
Epllte !9lqL,jde - időszakos gyermekfelügyelet 625 fbrint/óra

Gyermekétkeztetés Nyers4nyagköltség áfa nélkül forint/nap
Bölcsőde ellátás, időrs gyermekíelügyelet

- normál étkezés 428
- diétás étkezés 557

Napköziotthonos óvodai ellátás
- ellátottak normál étkezés 498
- ellátottak diétás étkezés 650

Altalános iskolai ellátás
Normál étkezés összesen. ebből: 561

- tizőrai 86
- ebéd normál 389
- uzsonna 86

Diétás étkezés összesen. ebből 730
_ tízórai diétás l12
_ ebéd diétás 506
- uzsonna diétás 112

Középfokú oktatás
Nonrrál élkezés összesen. ebbő1: 985

- reggeli normál 2l8
- ebéd normál 450
- vacsora normál 31,I

Djétás étkezis összesen. ebbői: 128 1

- reggeli diétás 284
- ebéd diétás 584
- vacsora diétás 413

2. A Képviselótestület utasítja a Polgármestert, hogy a
baíáíozattal kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye
meg.

Hataridő: azonnal
Felelős: dr. Áldozó Tamás polgármester

Szalai Krisztina g azdasági osztáIyvlzető
Benecz Rita szociális és kőzigazgatási
osztályvezeíő
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g) Óvodaibeíratás időpontjánakmeghatározása

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásrajavasolja.

Dr. Áldozó Tamás polgármester

Elr""rrdjr, h"gy h"-"*.un 
"gy 

ú1 óvoda is be fog lépni a pápai szolgáltatási,körbe, melyet a

Református d}tilekezet epit. 
-Veláménye 

szerint az egész közösség számara_hasznos, ha egy

ilyen típusú szolgáltatásnil az infrastruktúra fejlődik, még akkor is, ha a fenntartó nem az

Önkormányzat,

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

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

Kéri a testület állásfoglalását az elóterjesztéssel kapcsolatban,

A Képviselötestület 13 igen szavazatta|, e||enszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

hatátozaíot hozza:

32 l 2022. (|II'tü.) határ ozat
Páp" %dT"ko",á"yzatának Képviselőtestülete a_ nemzeti

kö)nevelésről szóló 2011. évi CXC, törvény 83, § (2) bekezdés

b) pontjában, valamint a nevelésloktatási intézmények

mti,t<8deseroi és a köznevelési intézmények névhasználatáLról

sző|ó 2012012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20, § (1) bekezdésében

foglaltak alapján a 202212023. nevelési éwe az óvodáskoru

ffifr :f,:.ffi [1i:*J:íT""-,",HT;s[1";'xiriJ*,;;
alábbiak szer irí haíát o zza me g:

2022, május9-én, 10-én, 1 1 -én és I2-én 7,00 órától 1 8,00 óráig.

Felkéri a polgármestert és az ővodavezetőt, hogy az óvodai

beiratkozáJsal kapcsolatos hirdetmény - a nevelési-oktatási

intézmények múködéséról és a köznevelési intézmények

névhasználatáró| szólő 20/2012. (VIII.3 1.) EMMI rendeletben

meghattírozottak szeinti, közzétételéról gondoskodjon.

Határidő: azonnal
Felelősl Dr, Áldozó Tamás polgármester

Dr. Benkó Krisáina önkormányzati és szervezési
osztályyezető
csákvári Judit óvodavezető

h) Kovásznai Csoma-Napokra utazó delegáció kijelölése

Az elóterjesáést a Humáneróforrás Bizottság és a Gazdasági Bizottság egyhangúlag

elfo gadásra j avasolj a.

Dr. Áldozó Tamás polgármester

@ismegérezteapandémiahatását,deaszervezőkidénteljes
értékü rindezvenysorozatot terveznek. Éz mindig két részből áll, egyrészt az egyesület által
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szervezett tudománYos konferenciából és megemlékezésból, másrészt a Kovászna város által
biztosított rendezvényekból, ahová pápai fellépőket is meg szoktak hívni. kéri, hogy az
érdeklődők j elezzék tészvételi szándékukat.

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

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

A Képviselőtestület 13
haíátozatot hozza:

igen szavazatíal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

33 l 2022. (IIL l0.\ határ ozat
Pápa Varos Önkormányzatának Képviselőtestülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2022. április 28. és április
30. közötti idószakban a kovásznai Csoma-Napoka Pápa város
képviseletében utazó delegációban résávevőket felkérje és
kijelölje.

Az utazás felmerüló költségeinek fedezetét Pápa Város
Önkormányzata 2022. évi költségvetése terhére biztositja.

Határidő: azonnal. illetve 2022. április 28-30.
Felelős: Dt. Áldoző Tamás polgarmester

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Megköszöni képviselőtarsai munkáját és elmondja, hogy a képviselőket várja a marcius 15-i
ÜnnePségre, illetve az azt követő fogadásra, melyet a Varosházán, a kitiintetettek tisáeletére
tartanak.

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 9.02 fuakor bezfuja.

űltí
Dr. Aldozd Tamás

polgármester
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