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Pápa Váro s Önkormrány zataKépviselőtestületének Humánerőfonás Bizottsága
2022. október 10-én 15.00 órakor, a Pápai Polgármesteri Hivatal
nagytargyalójábantartottnyilvánosüléséről

Venczel Csaba Humánerőfonás Bizottság elnöke
Dr. Vaitsuk Maria Humarrerőforrás Bizott ság tagsa
Dr. Guias Jarros Humarrerőforrás Bizottság tagja
Baan Istvanné Humárrerőforrás Bizottság tagj a
Szabadkai Verita Humánerőforrás Bizottság tagi a
Kovács József Humánerőforrás Bizottság tagia
Kovács Arnold Humánerőforrás Bizotts ág tagJa
Soós Imre Humánerőforrás Bizottság tagja
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Unger Tamás alpolgármester
Dr. Nagy Krisáina jegyző
Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztáIyvezető
Szalai Krisztina gazdasági osztályv ezető
Benecz Rita szociális és közigazgatási osztáIyvezető
Rádi Róbert varosfej lesztési osztályv ezető
Németh Zsolt Gazdasági Bizottság elnöke
Bakos Lászlő Gazdasági Bizottság tagia
Pintér Kálmán Gazdasági Bizottság tagja
Süle Zsolt Gazdasági Bizottság tagi a
Grőber Attila Gazdasági Bizottság tagja
Zsegraics Gyula Gazdasági Bizottság tagia l

Domonkos LászIő Gazdaságí Bizottság tagi a
Megyeriné Borsó É,va Tapolcafői Varosrész Tanácsadó Testület tagja
Patyi Karolyné Tapolcafői Varosrész Tanácsadó Testiilet tagja
Végh Ferencné Íapolcafői Városrész Tanácsadó Testiilet tagia
Kovács Tiborné Kéttornyúlaki Varosrész Tanácsadó Testület tagia
Magvasi Józsefné Kéttornyúlaki Városrész Tanácsadó Testtilet tagia
Szabó Attil{íné Kéttornyúlaki Városrész Tanácsadó Testiilet tagja
Balogh Zoltárné Öreghegy-Kishegy-Törzsökhegyi Városrész Tanácsadó
Testiilet tagja
Csákvári Judit Pápai Varosi Óvodak intézményvezető
Tótfalusiné Kiss Bemadett Pápai Városi Óvodák gazdaságivezető
Menyhrártné Kovács Bernadett Tókerti Tagóvoda vezetője
Horváthné Végh Judit Pápai Vrárosi Óvodak óvodavezető helyettes
Tóth Péter Pápai Sport Nonprofit Kft. ügyvezetö
Mészáros Csaba P ápai Varosfejles ztő T ársaság Kft . ügyvezetó
Szalainé Tihanyi Andrea PVÖ ESZI intézményvezető
Tóth Kata Pápai Egyesített Bölcsődék intézményvezető
UjváryHajnalkaEgészségügyiAlapellátásilntézetíntézményvezető
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Boros Katalin Pápaí Platrán Nonprofit Kft. ügyvezetö
Orbán András ESZI gazdasági vezető
Horváth Hajnalka titkarsági ügyintéző

Venczel Csaba bizottsáqi elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Bizottság
határozatképes, mivel a 9 fő bizottsági tagból 8 fő megjelent. Távolmaradását bejelentette
Mészáros Szabolcs bizottsági tag.

Megkérdezi, hogy van-e más napirendi javaslat.

Megátlapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban javaslat nincs, ezértkéri a Bizottság állásfoglalását
a napirendről.

A Bizottság 8 igen szavazattal,ellenszavazatéstartőzkodás nélkül akövetkezőhatározatothozza:

87 12022. (X.l0.| HE B határ ozat
A Bizottság a 2022. október 10-i ülésének napirendjét az
alábbiak szerint hatÁr ozza me g:

1 . Energiaválsággal kapcsolatos intézkedési terv elfogadása
2. Pápai Varosi Óvodak Szivárvany Tagóvodájrának

átszewezése

1. Energiaválsággal kapcsolatos intézkedési terv elfogadása

Venczel Csaba bizottsági elnök ismerteti az etső napirendi pontot. Megkérdezi, hogy van-e
kérdés, hozzászőIás?

Dr. ÁIdozó Tamás polgármester elmondja, hogy az önkormanyzatBalla György miniszteri
biztos aláitásával kapott egy dokumentumot, amelyet abizottsági tagok is megkaptak. Korábban
is volt mrár adatkérés az önkormányzatoktől, emellett felhatalmazást adtak önkormányzati
államtitkrárságnak arra, hogy az adatokat a szolgáItatoktól lekérjék. Véleménye szerint ez azt
jelentheti, hogy a felmérés alapján az önkormányzatokvalamifele támogatásra számíthatnak.
A levél 1. és 2. pontjaban foglalt áblázatokegyértelműek, hiszen ottazintézményelae, gazdasági
tarsaságokra, a kötelező és önként váIlalt feladatokra vonatkozóan kell összefoglalni, hogy az
energiaköltségek hogyan változnak meg. A 3. pontban azokat azintézkedéseket kell bemutatni,
amelyeket az önkormtínyzat mar meghozott, ydry meg kívan hozni. Megnézve más
önkormányzatok eddigi döntéseit elmondható, hogy nagyjából ugyanaz a prioritás, mint nálunk:
bölcsőde, óvoda, szociális otthon, egészségügyi alapellátás, varosüzemeltetés, a kulturális
intézmények vannak leghátul. Ugyanakkor vannak olyan önkormányzatok, ahol másként járnak
el, és nem a bevételeiket akarják marrimalizálni és a költségeket csökkentenio hanem úgy tűnik
inkább lemondanak a bevételekről, és térítési díjakat, bérleti díjakat, adókat engednek el az év
hátralevő részére. Nagyon nehézilyenkor azt megbecsülni, hogy melyik ajó stratégia. Véleménye
szerint a tisáességes stratégia a jó stratégia, és ha baj van, aá kell megnézni, hogy mi az, arit
meg lehet takarítani, hogyan tud azönkormanyzatracionálisan működni. Elkészült az ezt elősegítő
első csomag és ehhez kéri ajelenlévők tátmogatását Azon azútonkell tovább haladni, amelyet a
bizottsági üléseken már ismertetett, mert a kialakult helyzet kezelésére jelenleg más alternatíva
nem nagyon látszik.

További kérdés és hozzászólás hianyáb an szav azás következik.
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A Bizottság 8 igen szavazatta|, ellenszavazatéstartőzkodás nélkül akövetkezöhatározatothozza:

88/2022. (X.10.) HEB határozat
A Bizottság az enetgíaválsággal kapcsolatos intézkedési terv
elfogadásaról szóló előterjesáést megtargyalta és
Képviselőtestületnek elfogadásra j avasolj a.

2. Pápai Városi Óvodák §zivárvány Tagóvodájának átszervezése

Venczel Csaba bizottsáei elnök ismerteti a második napirendi pontot. Megkérdezi, hogy van-e
kérdés, hozzásző|ás?

Kérdés és hozzászólás hiányáb an szav azás következik.

A Bizottság 7 igen szavazaítal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással a következő határozatot
hozza:

8912022. (X.10.\ IJEB határozat
A Bizottság a Pápai Városi Óvodák Szivarvrány
Tagóvodájanak átszervezéséről szóló előterjesztést
megtargyalta és a Képviselőtestiiletnek elfogadásra javasolja.

Venczel Csaba bizottsági elnök megköszöni ajelenlévök részvételét, egyéb hozzászőlás hianyában
a Bizottság nyilvános ülését 15.20 órakor bezarja.
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