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l(Ószlilt; PáPa Város Önkortntitryzata Képviselőtestületérrek 2022, december 15-i
rryilvános tilésérr, a Viiroslráza épiiletének tragl,tertnében.

.Ieletr vantrak: Dr. Átdozó Tamás poigár.rrrester
Urrger Tarrlás alpo1 gárlrrester

Szabadkai Verita, Grőber Attila, dr. Vaitsuk Mária, clr. Guias .Iános Zsol!,Bakos
I-itsz,lŐ, Verlczel Csaba, Nérrreth Zsolt,Zsegraics Gyula, Kovács Józsel, Nérnetlr
Csaba, Pirrtér l(álrr-rán, S|ile Zsolt kópviselők,14 í'ő.

Dr. Nagy I(risztina jegyző,
Dl,. Verrasztó Norbert l(ároly aljegyző,
Dr. B erlltő l(ri szti na önkortnán1, zati és szervezés i osztály v ezeíő,
B erlecz Ri ta szoc i ti l i s és l<özi g ztzg.tíási osztzilyvezető,
S za l ai l(r.i s zt i na ga zclzrsá g i o sz,Itily v ezető,
Rácli R óber-t vtiro s íej l esztési osztá lyvezető,
megl' ívottak.jelenléti ív szerint,
Médiacentrltrn nttnkatársai,
Dr,, Bán Zsőíia köztisztviselő
Kr-rn Attila köztisztvisclő.

Dr, Töreki-Vörös ]bol)lct önlcormúnyzctti lcépllisel(í t.úllollnctraclás,dt be.lelenleííe.

Dr. Aldozó Tamás polgárrnester
I(ÖszÖnti a VároslTáza éptiletéIrel< rragyternlébetr nregjelerrteket és az ülést az interneten
l<ereszttil követőket. A testiilet tilését 15.00 órako,,o.gnyitlu.

MegállaPÍtja, lrogy a Képviselőtestület tilése lratározatképes, 14 fo képviselő jelen van.

Megkérdezi, hogy van-e rrrás napirendi javaslat.

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatbar-r javaslat nincs.

I(éri a testi.ilet állásfoglalását a í'enti napirendről.

A KéPviselőtestÜlet 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkod,ás nélkül a következő
határozatothozza:

í l 3 l 2022. (Xil. I 5.\ ll atár ozztt
I)irpa Vzilos Örikorllirnl,zztttinttl< KépviselőtestLilete 2022.
clecctrlbet, 1 5-i rilésénck napirerlclj ét az ttlábbial< szeriIrt j-1tttározza
l,neg:

1. Szcn-rélyi Ligy
I) iipa V itro s 1 nlr,as1 rLrktirrá.| rinak Fej lesztéséért Kö zal ap ítv ány
tagj irnak rlregl,zil asztása
l;lőadó: Dr. Álclozó -l'atnás polgárrnester
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Pápa Város Örrkormányzata Képviselótesttiletének . ..12022.

(. ) önkormárryzati rctrde let-tervezete a közter|ilet-

lraszrtálatról szóló 1112019 . (YL27 .) önkorn' ányzati rende let

módosításáról
Előacló: Dr. Álclozó 'fanlás polgárnrester

Pápa Város Önkorrrrányzata Képviselőtestiileténck . ..12022,

(...) önkortlányzati retrclelet-tet,rzezete a Pápa vál,osbatt

biztosítható szemólyes gor-rclosl<odást rryúr.itó ellátásokról,
azok igérrybevótelér-rck rend.iérői, a fizeterrdő tórítósi díiak
rrrcgállapításáról szóló ()12020. (IIL3 1 .) öllkortnárryzati
rendelet rrródosítirsáró1
Előadó: Dr. Álclozó'farnás polgárrnester

Pápa Város Önkorr-r-rányzata l(épviselótestiileténel< . .. 12022.

( ) önl<orr-trárlyzati rctlclelet-tervezete a pérrzbeli és

terrnészetben rTyúrjtott szociális, valamint a gyertneI<ck ós a

flatal f'elnőttek rászorultságára tekirrtettel nyíljtható

ellátásokróI és az ezze\ \<apcsolatos eljárási szabályokról
szőIő 4 l 2020. (II. 1 4. ) örrkorrl-r ány zalt retl d e l et rnód o s ításairó 1

I]lóadó: Dr. Aldozci Tarnás polgárnrester

Pápa Virros Önkornlárryzata Képl,iselőtcstiilctérrcl<, ..12022.

(...) önkorr'rányzati retrc,lclct-tervezete az ötlkortnányzaíi
lakások és helyiségek bórletóról ós elidegerrítésóról szóló
28 l 20i 3 . (XI. 1 4, ) önkornr ány zati rendcl et rr-ródosításáró l

Előadó: Dr. Alclozó Tanrás polgárrrrester

Pápa Város Ör-rkornrányzata l(ópviselőtestiileténcl< . .. 12022.

(. . . ) önkortrrányzati rcrrdelet-tcI,vezete a talajterlrclési díiról

szóló 32l2O13. (XlL3 1 .) önkortnár-ryzati retldelet

rr'ódosításáról
Előadó: Dr. Áldozó TanTás polgár,rnester

Pápa Város Önkorrnárryzata I(épviselőtestiiletének . .. 12022,

(...) örrkorllán1l7211i rcrrdclet-tcrvezete a helyi adókról szóló

29 12021 . (XI.25,) önl<ornlányzati rerrclelet nródosításirról
l]lőadó: Dr. Álclozó'I'amirs polgzlrrlester

Párpa Város Önkorrnányzata I(épviselőtcsttiletének ., . 12022,

(...) önkorműlyzatt retlclelet-tervezete a köztisztviselőket
rrregillető juttatzisokról és tárnogatásokról szőIő 2I12012,

(X.25 . ) önkorrnárry zati rendelct rrróclo sításáró l

Előacló: Dr. Aldozó -l'atnás polgártrrester

9. pápa Város önkormalrryzata Kópviselőtesttiletérrck . ..1202,2

( ) önkorrnányzati rcr'delet-terve zete Pápa Város

Örrkormány zttta 2023 . év i átrrreneti gazdálko dás áró 1

Előadó: Dr. Aldozó Tarnás polgárrrrester

10.2023. él,i belső ellenőrzési titenrterv jór,áhagyása

Előadó: Dr. Nagy Krisztina legyző
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1 1. Pápa város Flelyi Esélyegyerrlőségi Progranrjárrak
1'elLilvizsgálata
lllőacló: Dr. Áldozci l'amás polgárnester

l2. Beszárnoló a Pirpai Polgárrnesteri Flivatal tevékenységéről
I]lőadó: Dr. Nagy I(risztina .1egyző

l3. Beszámoló Pápa Város Örrkorrr-rárryzatának Telepi-ilési
Ertéktár Bizottsága 2022, évi tevékenységéről
l]lőadci: Dr. Llerrnann István elrrök

l4. Vegyes tigyek

DlAlctozó ]'arrrás polgá L

lstlrcrteti, hogy az Ügyrerlcli és Összeíér,helctlcrrségi 13izottság tt I23., a l24., a 125., a 726,, a
l2J ., zt l28., a 129., zt 1 30.. a l 33. ós tt l3] . sot,szárnút el(lterjesztéseket egylrarrgúlag
n-r c gtirlgy al iisrtr .i ervaso lj a,

ElnorTdja, hogy a Képviselőtest|ilet az előző Lilésérr ,,Tapolcaíő Szolgálatáért Díj"-at
irdonányozott Apostol Pál részére, nrelynek átadására .ieler-r tilés keretei között kerül sor.
lllrloriclja" Irogy a díjazottal egy clíiátacliison trrzlr találkoztak, hiszetr Apostol Pálnak az utolsó
istcrrtisztcletétr Pro Publico clrjat aclott át, valarnit-t1 |clolvasta a laLrdációt. A jelenlegi díjlroz
gratuliil, 

.j ó egószséget kíl,zitr.

Apostol Pál lelkész
IJltnond.izr, lrálás azért, hogy lelki és klrltul,ális munkával egyarárrt szolgállratta Tapolcalőt, mint
ÍiilLrt és nrint városrészt is. I(ierneli a lrangversetrycket, kiállításokat, építkezéseket, rnelyhez
segítsóget is kapott. Megl<öszöni a díjat, álclott, békés tinrrepeket kíván.

Na;rirclrtlelr t:irgyal:isa az ír:isban rrrcgl<iiltliitt el(íterjesztósck alapjrin:

1. Személyi i,igy
l'ripa Város Iníi,astrulrtúrirjánal< Fejlcsztéséért I(özaIapítvány tagjának
m egvrilirsztászt
Előacló: Dr. Álclozó'l-irtrráspolgárrrrester

/1 n u p i r a rt cl t ti r g1l u l ci s, ci n,l e l e n v a n í I rl r / o 1"; ci g1l i S ci n cl o r,

Dr. Álclozó'fanrzis polgzlrmester
lJltnond.ja, hogy Székely Siirldor 2022. dccetrrber 31 . napjával lernondott ktrratóriumi
tagsiigirrcil. Megl<öszörri a kr-rratóriutr-ibatr végzetL nTunkájiü. Dr. Lukács Enclre kuratóriumi
elnök IIortoblrgyi Sárrclort.javasol.jir a kr-tratórir-rnl úrj tagjirnak, aki köztisztviselőként hosszú
ér'tizcclekcrl keresztiil dolgozott a Piipai Polgárttlesteri IIivatalban. Kiiejezelten örtil arrrrak,
hogy lIortobágyi Slrr-rdclr i,lrllalta a tisztségct, Iliszen tiltala egy beruházási tapasztalattal
rcrlclcIkez(j taggal erősödik zr l<ltrtitóriutr-i, l{crléli, érclerrri f-eladatok is jr_rtr'ak najd az
al ap í tvirrryrral< zr r,áros i nf),astrLrktúr rzij ának lc.| 1esztésében.

Megkórclezi, hogy vz)ll-e az előtcrjesztéssel kapcsolatbarl kérdés, hozzászőlás.

Mcgállapítja, hogy az előterjcsztésscl l<apcsolatbarr kérdés, hozzászólás nelll har'gzott el.

l(éri a testiil et ál l zlsíb g l al á sát tlz e l őter j esztéssel kapcso latban.



A Képviselőtestület 14 igen szava,zattal, ellcnszavazaí és tartózkoclás nélk|il az alábbi
határozatot hozza:

l l 4 12022. (XII.I 5.\ llatár <lzttt

Pápa Város Örrkormárryzatánttl< l(ópviselőtestülete a Pápa Város
Infi,astrr-rktúrájilnak lrejlesztéséért Közalapítvány l<trratóriurrri

tagiának, 2023. jarruár 1. nap.iától 1Tatározatlan iclőre Fiortobágyi

Sándort választj a n"reg.

Utasítja zr i)olgártllcstert a sziil<ségcs irltózl<edósel< nregtótclórc ós

a tnóclosított Alapító okirat alzrír,ására.

Határidő : 1b lyarrr;rtos

Irelelős: Dr. Álctozó'rarnás polgártnester

Dr. Álclozó Tarnás polgárnrester
Elmorrclja, hogy a l(épviselőtestület Llortobágyi Sárldort 2023. iatrr"lár 1. napjától határozatlarl

időre a kuratórium tagjárrak megválasztotta. Gratulál I,1ortobágyi Sárrdorr-rak i-l

rnegválaszt ásához, és rne gköszöni, l-ro gy elvirllalta a ti sztséget.

Dr. Álclozó TarIás polgárnrcster
A Magyarország lrelyi önkortnátlyziitetiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvóny 4ó. lS (2-)

bekezdés c) porrtjábarr íbglaltal< alap.ján inclítványozzaa 741. ós a 142. sc>t"szárrrú e lőtel,jcsztóscl<

tárgyalására zárt i.ilés elrerrdelését és az alábbi határozati javaslat cli'ogadását:

,,Pápa Város Örrkorn'árryzatárrak I(épvisclőtestLilete a Magyarország helyi önkorr-nányzatairól

sző|ő 2011 . évi CLXXXIX. törvérly 46. § (2) bcke zdés c) pontjában íbglaltak alap.járr a ] 4l . és

a142. sorszálrrúl előterjesztéscl< tárgyalására zárt tilést rerrclcl el, rrrivel nlilrd az önl<clrlnátlyzzit,

rnirrd pcdig az előterjesztéssel órintett nrásil< 1él iizlcti órclckót vcszélyeztctné a döntés

indokairlak előzetes rT yi lvárro sságra kerr.i l ése. "

A Képviselőtestület 14 igen szayazaíla|, ellenszavazat és tartózl<odás rrélktil a l<cjvctl<ező

határozatot hozza,.

1 15/2022. (XlI.1 5.) h:rtározat
Pápa Város Önkornlárly zatána\< Képvise lőtesttilete a

Magyarország helyi önkornrirnyzatatőI szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvérry 46. § (2) bel<ezclés c) pontjában íbglaltak
alapjárr a141, és tt 142. sorszilrtrú előteriesztések tárgyalásárazárl
iilóst rendel el, rrrivel tnind az iirrkorrnár"ryzat, mitld pedig az

elóterjesztéssel éritltett nrásil< 1é1 iizleti érdekét veszólyeztetrlé a

döntés itrdo kai nark c l őzetcs r-ry i l viirlosstigra keri.il ésc.

A p o l gci r m e s l, e r u ké p v i 
"- 

e l (í t e,y í til e t n1l i | 1l 6] 71 g 5, ti l é s, é t ] 5 l 5 perclcor ismét elten megnllil,jtt

Elrnoncl.ja, hogy a zárt iilésen a Képviselőtest|ilet két lratározatot fbgadott e1 a Pápai

Terrnálvízhasznosító Zrt.-vel kapcsolatbar-r. Módosították a 2022. szeptet-nber 13-án létre.iött

tagi kölcsiltr szcrződést, t,nely szet,it-tt az 50 nrillió íorirlt l<ölcsörr visszafizetésérrek 1ratáriclejót

2023, júrnir_rs 30. napában határozták rleg. A ,zárt iilóscn dijntöttck t-trég zrrról, hogy az

Önkorrrrányzat késztlzető kezességet vállal a Pápai 'l'errlálvízhasznosító Zrt. fblyószitmlzt

Oru
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hitelkeretéért, amelyet a társasirg a jovő évre kíván rr.egrryitrri, a kezességvállalás 99 millió
1brint összeglratárig szól.

14. Vcgyes ügyek
0 I'ápai Yízil<őzlttű Zrt-l,el a vízil<őzmű rcndszerre

szerződés rrr óclosítrisa
kötött vagyonkezelési

l1 rtuPiran,cl tcirgYald,s'cincil .lelen llun LItlllenczer [,'eren.crté, ct Pdllcti Víz- és Csctlortlctmű Zrí,
gaz cl ct,s, ci gi i r rl cl ay e z e l (j l e,

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyharrgúrlag elfbgaclásra javasolja,

Dr. Álclozó Tarrrás polgárnrester
Megkór'clezi FIollenczer Ferencné gazdasági iroclavezetót, van-e szóbeli kiegészítése.

Nincs szóbeli kiegészítése.

Dr. Áldozó'I'anrzis pol&írrneste1
Megkérdezi, hogy Van-e az clőtel,jesztóssel kapcsolatban kérclés, I^lozzászőIás.

MegrillaPÍtja, lrogy az elŐtel'jesztéssel kapcsolatban kérclés, hozzászőlás l]em l-rarrgzott el.

I(éri a tcstii l et ál lás fbglalá sát a,z előter| esztéssel kzipcsolatbarr.

A I(éPViselőtcstlilet 14 igerl sztl,vzt,ztttíttl, ellcnszzlvazat és tartózkoclás nélkiil az alábbi
lratározato1 hclzztt:

1 1 9 12()22. (Xil.15.) htttál. ozat
p ápa v áro s Ö nkornrány zatának I(épvi sel őte stül ete hozzáj árul az
előteljesztésben 1bglaltak szerint a jeler-rleg hatályban lévő szOl
I)ápa közmúives szennyvízelvezetés és tisztítás víziközmű
retrd szer rerrclszerliiggő e l en-reiről szóló vagyonkezelési szerzőclés
II I/6. ponljában 1bglaltak rnóclosításirlroz.

A l(épviselőtcsttilet l'elllataltnazza a polgártnestert a
vagyorrkeze lői szerződés III/6-os pontjárrak rnódosítására
vtltlittl<ozó szerzőc]és aláírására.

IlatáLiclő: azotlnal
lrclelős: Dr. Áldozó I'ttnrás polgármester

Szalai l(risztilra gazdasági oszíályv ezeíő

2. P:ipa V:íros Önl<ornt/ttlyzzttit l(ópviscIőtcstületének
örrl<tlrmányzati relrtlclct-tcrvczete a l<tiztcrület-lraszn:ílatróI
(V I.27 .) ö n l<o rnr /t n 1,za t i rc tr d e l c t nr ó cl o s ítir s ír ró l
lllőadó: Dr. Álclozó 'l'atlás polgárrrrcstcr

.,./2022. (...)
szóló 1l12019.

A rerrclclet-tervezetet a Gazdasági Bizottság egyhangúrlag elíbgadásra.javasolja.
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Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, hogy a rendelet-terlzezet köriilbeliil hűsz százttlék emelést tartalrtraz a közteriilet-

l-rasználati clíjakra, ami kétrrrillió fbrint többlctbevétclt.jclcrltllet a költségvetés szánlára a.jör'Ő

évberr,

Megkérdezi, hogy van-e a rerrclelet-tervezetberi lbglaltakkal kapcsolatbarr kérdés, hozzászcilás.

Megállapítja, hogy a rendelet-tcrvezettel kapcsolatbarr kérclÓs, hoz'zászŐ|ás nincs.

Kéri a testület á1lásfoglalását a renclelet-tervezettel kapcso1albzrr' .

A Képviselőtestület i4 igen szarzazattal, ellcnszavrrzat ós tartózkodás nélktil nlegalkotja az

alábbi rerrdeletet:

3212022. (XII.15.) önl<ormányzati rendelet
Pápa Város Önkonrrányzatátlak a közterr-ilet-haszrlálatról szÓlÓ

I112019. (vI.2].) ör-rl<ormirnyzati retrcleletet n-ródosító, í'enti

szitmúl önkortllátt-tyzetti rcnclclclét, tt,z előteriesztésberr íbglaltaknzrl<

rrreg{'elelócn nregall<otI a.

Utasítja a .]egyzől, lrogy a renclelet l<ihirdetésóről _ a helyberr

szokásos rr-ródor' - gorrdoskodj orr.

FIatáridő: zrzotlnal

Felelős: Dr. Nagy l(risztina.iegyző

3. pápa Város Önkormrinyzata I(ópvisclőtcstületónel( ...l20Z2, (...)

önkormányzati rcnclclet-tervezcte a Pápa viirosban biztosítható személYcs

goncloskoclást nyújtó ellátrisokról, azok igénybcvételónel< rcndjóről, a fizctcnclő

térítési díjak mcgrillapít:isáról sző|ő 912020. (III.31.) önl<ornr:inyzati rcntlclct

móclosítrisriró|
Előadó: Dr. Áldozó T'amás polgirrnrester

A renclelet-tervezetet a Hunrátrerófbrrás I}izottság egylrangúlag elfbgadásra javasolja.

Elrrror-id.ja, hogy a rcndelct-tervezct a .jövedclnli ér,téklratárokat

rerrdelettc1 azonos mértékben, lbrirT tban l<iíejezvc állapítj a meg.
a hatályos önkorrtrárlyzati

Megkérdezi, lrogy van-e a renclelet-tervezetben fbglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászőlás.

Megállapítja, 1rogy a rendelet-tervezette1 kapcsolatbarr kérdés, hozzászŐ|ás nincs.

Kéri a testLilet állásfbglalását a rerrclelet-tervczettel kapcsoiatbzrr-r.

A Képviselótestiilet 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodzis nélktil rnegalkotja az

alábbi rendeletet:
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33/2022. (XI I. 1 5.) ö nl<orln írnyzati rendelet
Pápa Város Örrkornrárryzatának Képviselőtesttilete a Pápa
városbarr biztosítható személyes gondoskodást nyújtó
e1 látásokr,ó l, azok i génybevételének rerrdj éről, a fi zetendő térítési
díjal< megállapításáról szóló 912020. (IiI.31.) örrkorrnárryzati
renclcletet módosító, lénti száműr örrkorrnányzaíí rendeletét, az
el őterj esztésben 1b glaltak na]< rnegí-e l e lően rnegal kotj a.

Utasítja a .jegyzőt, hogy a rendelet kilrirdetéséről - a lrelyben
szokásos rnódon - gondoskodjolr.

Ilatáridő: itzot,tnal
lrelclős: Dr, Nagy Krisztinzr.jcgyző

4. l':ipa V:iros Örtkornriittyz:rt:t l(épvisclőtcstületénel( ...12022. (...)
önkormiinyzati rcntlclct-tcrvezete a pénzbeIi ós tcrmészetben nyújtott szociális,
valamint a gyermel<cl< és :r íiatal fclnőttck riiszorultságára tekintettel nyújtható
ellátásol<róI és az ezzel kapcsolatos elj:irási szabirlyol<róI szóló 412020. (II.14.)
ö nl<o rnr ányzati rerr d cIct rrr ó cl tlsítás á ró l
Előadó: Dr. Álctoz(l"l'arnás polgárrlester

A rer-rdelct-tervezetet a 1,Iumátret,őlbrrás Bizottsirg egylrangúrlag ellbgadásra javasolja.

Dr. Áldozó Tarrrlrs pol gárrrrester

Megkérdezi, hogy van-e a rcncjelel-tervezetbcn I-bglaltakkal kapcsolatban kérdés,hozzászőIás.

Megzillapítja, liogy a rerrcjelct-tct,rlezettcl l<allcsolatbarr kórdés, llozzászőlits trincs.

I(éri a tcsttilet tilláslbglalirsát a ler-icle let-tervczettel l<apcsolatbarr.

A l(épviselőtcsttilet 14 igcn sz,ttvazatíal, clletlszavazaí és tartózkodás nélktil rrregaikotja az
alábbi renclcletet:

34/2022. (XI l. l 5.) iinlrorm :inyzati rendelet
Pápa Virros Önkorrrrárryztltának Képviselőtestülete a pórrzbeli és
tern"részctben rlyúrjtott szociális, valanritrt a gyermekek és a fiatal
1--elnőttek rászorlrltságára tekintettel nyírjtlrató ellátásokró1 és az
ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 412020, (II.14.)
örlkortrrányzati rerrdeletet nródosító, fenti szárnít önl<orrrrányzati
rcndelctét, ilz előterjesztésben íoglaltakrrak rnegíblelőerr
rrregalkotja.

LJtasítja a .jcgyzőt, hogy a retrdclet kihirdetéséről - a lrelyben
szolillscl s tl(ldori - go rrc1o skoclj ori.

lIatlrLidő: azclnntll
Irelclős: Dr, Nag1, l(risztina .ieg5,z(i
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5. I'ápa Város Önkormártyzata Kópvisclíítcstiilctónc|( ...12022. (...)
önl<ormányzati rcndclet-tcrvczctc az önl<ormiinyzati lal<:isol< ós hclyisógcl<
bérletéről és eliclegenítósórőI sző|ő 2812013. (Xr.14.) önkormán7,ztlti rcndclct
módosítás:iról
Előadó: Dr, Áldozó lanrás polgárrl-rester

A rerrdelet-tervezetet a Flut,nánerőlbrrás Bizottság egylrargirlag elfogadásra javasolja.

Dr. Áldozó Tan-rás políaárnrester

Megkérdezi, hogy vall-e a rer,delet-tervezetbetl lbglaltakl<al kaposolatban kérdós. hoz.,l,ás,zőIás.

Megállapíqa, lrogy a rendelet-tervezettel l<apcsolatLrarr kórclós, hozzilszőlás trit-tcs.

Kéri a testület álláslbglalását a rerrdelet-tervezettcl kapcsolatban.

A Képviselőtesttilet 14 igerr szzlvazattal, ellctlszavazat és tartózkodiis nólkiil r-tregalkotja az
alábbi rer-rdeletet:

35/2022. (XII.15.) önl<ormzinvzati rendclet
Pápa Válos Örrkorrnárry zatának Képviselőtestiilete az
önkorrrrányzati lakások és helyiségek bérletóről és

elidegenítésóről szóló 2812013 . (XI. 14.) önkorrrrár' yzati
módosító, itrrti szátnút örll<orrrrárryzati rendeletét, L\z

cl őtcrj esztésben lb gl altal< tial< rrrc glé lei óer"r rnega lkol.j a,

Utasítja a jeglz2ő1, hogy a retrclclct l<ihirdetéséről - a llclyben
szokásos trróclotr - gorlcloskocl j olr.

I, Iatáriclő : irzotlnal
Irclclős: Dr. Nagy l(risztina .jegyző

6. P:ipa Virros Önkormányzata l(ópvisclőtcstiileténel( ...l20Z2. (...)
önl<ormányzati rendclet-tervezete a tnla.jtcrlrclési díjról sz(l|ő 3212013. (XII.3l.)
ö nkormányzati.rendelet módosításáról
Eiőadó: Dr.Aldozó'farnáspolgiirrr-restcr

A rendelet-tervezetet a Gazdasági Bizottság egyliarrgűrlag ellbgzrdásra javasolia.

Dr. Áldozó Tarnás polgárrr-rcster
Megkérdezi, 1-rogy van-e a rendelet-tervezetben ibglaltakkal l<apcsolatbarr kérciés,hozzászőlás.

Megállapítja, 1rogy a rendelet-tcrvezettel l<apcsolattlatl ltórclós, ho,1,zits,zőlás triI-tcs.

Kéri a testtilet állásíbglalását a rer-rdelet-tervezcttcl kapcsolatbari,

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, eilet-iszzrvirzat és tartózltodils nélktil nTegalkotja az
alábbi rer-rdeletet:

36/2022. (XII.15.) önkormánvzati rendelct
Pápa Város Önkorrnár-ryzatilnak l(épvisclótestiiletc z,l

tala.itcrlielési díjrcil szóló 3212013. (XII.31.) örikot,tnánl,zzrti

rendeletet móclosító, í'er. ti szirmú önkorrrrányzztlt retrcleletét, az
előterj esztésberr foglaltal<nak rrre gítlelően rr. egalkotI a.
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[Jtasítja a jegyzőt. lrogy a rendelet kihirdetéséről - a lrelyberr
szokásos tnódon - gondoskod.jorr.

Ilattiriclő: azonnal
I.'elelős: Dr. Nagy l(risztirra jegyző

7. I):iPa Vártls Önkornr:iltyzttttl KópviscltítcstületóneI< .,./2022. (...)
iirrkormitnyzati rentlelct-tcrt,czete a hclyi aclól<ról szóló 29l20z1. (XI.25.)
iinkornrányzati rcndclet rnódosításáról
Előadó: Dr. Álclozó'l'arnáspolgárnrester

A rcr-rdelet-tervezetet a Gazdasági Bizottság egylrarrgúlag elfogadásra javasolja.

n r- ardqzó_fu malp !]g4ul9§19l
Megkérclezi, hogy vall-e zi rer-rdelet-tervezetben fbglaltakkal kapcsolatbarr kérclés ,hozzászőIás.

Megállapítia, hogy a retrdelet-tervezettel kapcsolirtbatr kérdés, hozzászőIás nincs.

I(éLi a testiilet irllásfoglalászit a retrc]elet-tervezettel kapcsolatbarr,

A I(ÓPviscl(itcsttilet l4 igcrl szavazattal, ellcnszztl,ttzat és tartózkoclás nélktil megalkotja az
al1rbbi lerlclelctet:

orm2ln elet
pápa város Örrkorrrrirny zatának I(épviselőtestülete a lrelyi
adókról szóló 2912021. (XI.25,) önkorrnárryzati rendeletet
tlródosítci, íénti szzitnú örrkormányzati rendeletét, az
c l őtcl j esztésbcrl íb g l al tak nak rneglelel őerr rnegalkotj a.

utasítja a .iegyz,őt, lrogy a rendelet kilrircletéséről - zr helyben
szol<ásos rrródorr * gorrdosl<odj on.

I Iatáridő: azonnal
lrelclős: Dr. Nagy l(risztina .jegyző

{J. l':iPa Virros Öttl<ttrnr:'tn yzttttt l(ópvisclőtcstületének ...12022. (...)
Önl<trrnr:inyz:rti rettdclct-tcrvezetc a l<iiztisztvisclőkct megillető jutt:rtásokról és
t:imogat:Ísokról szőlő 2I12012. (X.25.) önl<ormányz:rti renclelet módosításáról
Előzrdó: Dr. Áldozó -l'art-rás polgilrrrrcster

Di_a ldpzó :a]rraryplgáu! qsl§I
Megkérclezi, lrogY val]-e a ret,icielet-tervczetbetl lbglaltal<kal kapcsolatban kérclés ,l"tozzászőIás.

MegállaPÍtja, hogY a rendelet-tervezettel kapcsolatbirn kérclés, hozzászőlás nincs.

l(éri a testlilet álláslbglalását a rer-rdelet-terrlezettel kapcsolatbarr.

A l(él;r'iselőtest|ilet 14 igen sz,ax,az,atta], cllettszttvazat és tartózkodás rrélktil rrregalkoda az
allibbi rerrdelctet:
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3812022. (
pirpa város Önkorrnárrl,zattinal< kópvise lőte sttilcte a

köztisztvisel őket megi l 1ető j r-rttatzisokró l és támo gattiso l<ró l szó l ti

21l20I2. (X.25.) örrkorrnányzati rerrdeletct rrródosító, í'errtiszátl-tÚt

ötrkormátryzati rcndeletét, a,z elóterjesztésben íbglaltaknak
nleglelelőerr megalkoti a.

Utasítia a .jegyzőt, hogy a renclelct kihirdctéséról _ a lrelyberl

szokiisos tnódorr - gondosl<oclj on.

Llatáridő: ztzonneil

Felelős: Dr. Nagy l(risztina jegyző

g. Pápa Viiros Önkormányzata l(ópvisclőtcstületének ...12022. (...)

önkormányzati rcnclelct-tcrvezetc I'irpa Viiros Önkormányzttta 2023, Óvi

átmeneti gazclálkodírsá ról
Előadó: Dr. Aldozó Tanrárs polgárnrester

A rendelet-tervezetet a Gazdasági B izottság egylrarr gúrla g el fb gadásra j avaso l i a.

Dr. Áldozó Tanrás polgárrnester
p111on,ljo, jelenleg nerrr tr_rd.ja meglratároztri, lrog1, tl,2023. óvi kijltségvetésről szóló r'cndelct-

tervezetet mikor tLrdják beterjeszteri.Ilozzáíeszi, a költségrzetési törvérry r-r' Ódosítására várnal<,

hiszerr az az energetikai válságra tekir-rtettel úriabb előirányzatokat ibg tartalmazni aZ

önko rrn ány zatok tárn o gatás ára.

Megkérdezi, hogy van-e a renclelet-tervezctben 1bglaltakkal kapcsolatban kérdés,hozzászőlás.

Megállapítja, 1rogy a rendelet-tervezette l kapcsolatbalr kérdós, Ilo'zzits'zŐlrás nitrcs.

Kéri a testület állásfo glalását a rerrdelet-tervezettel kapcso 1 atban.

A Képviselőtestület 14 igen szavazatía|, ellenszavazat és tartózkodás rrélkiil rr.egalkoda az

alábbi rendeletet:

39/2022. (XII. l 5.) örrl<ormrinyzati rcnclclet
pápa Város önkorrlányzatárrak l(épvisclőtesttiletc pápa Vziros

Önkormár.yzata l(épviselőtesti-iletér'ek ...12022. ( )

önkormányzati rerrclelet-tervezete Pápa Város ÖrrkorrnányZLIía

2023. évi áttrreneti gazdálkodásáról szóló, í-errti szálrrit
önkornrányzati rencJeletét, aZ előterjesztésberr íbglaltakrrak

rrregl'elelőer-r nregalkot j a.

utasítja a jegyzőt, lrogy a rendelet kilrirdetéséről _ a lrelyben

szokásos rnódon - gondoskodjon.

IIatáriclő: azonnal
Felelős: Dr. Nagy l(risztina jegyző
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|0. 2073. évi belső ellcnőrzési üterrrtcrv jóv:ihag1,{5n
I]lőadó: Dr. Nagy l(risztirra .jegy,z(5

Az előterjesztést aGazdasági Bizottság egylrarrgűrlag elíbgadásra javasolja.

ozó latrr
Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászőlás,

Megállapítja, lrogy az előterjesztósse l kapcsolatbarr kérdés, hozzászőlás nincs.

kéri a testti l et ril l ás log lalá sáí a,z c l őteri esztésscl l<apcso l atbarr.

A l(épviselőtesti-ilet 14 igen szavazattal, ellenszavazaí és tartózkodás nélkül az alábbi
lia tiiro za tot bo,zztt,.

l 20 12022. (XII.15.) hatitr oztl,t
1 ./ Pápa Város Örrkorrr-rárry zaíának l(épviselőtestr-ilete a

Magyarolszág lre lyi ör-ikorrnányzaíairől szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 119. §-ában lbglaltak alapján a2023. évi
ellenőrzési t-l-tuttl<atervet az előterjesztés 1, szárrrűr r-rrelléklete

szcrint jóválragy ja.

2./A l(épvisclőtesttilet r"rtasítja a .iegyzőt, hogy az ellenőrzések
l,égreha.i tzisárci l k ii l ső sza kértő rrre gb ízása úrtj án go n d o sko dj orr.

IJatziridő: 2023. decen-rber 3 i.
Ilelclős: Dr. Nagy I(risztirra .jegyző

l l. I'ir;ra város Ilclyi llséll,egycrllősógi I'rogranrjának í'elülvizsgálúa
Blőadó: Dr. Aldozó'I'ettl-itis polgárrrrestcr

Az előterjesztést a lfumátrerőíbrrás Bizottság cgyhangúrlag elíbgadásra javasolja.

{ |'aPn Vzirosi Cigány Nclllzctiségi Örll<ormányzaI, valanrint a Pápai Német Ner-nzetiségi
Orll<orrl'ányzaí a llelyi lisólyegycntőségi l)rogratlról szciló előterjesztést rlregtárgyalta, és
vélctnérlyezési jogkörébcrr eljárva cgyharlgúlag elfbgaclásra.iavasolja.

Dr, Álclozó l'arrrirs pol gárlrlester
Eltnotrdja, a Helyi Esélyegyerrlőségi Program 4. szálnű íáblázaíában az ,,ÁIlandó oda-, és
clvárrc'lorlások kiilönbségének 1000 irllarrdó lurkosra lzetílett sztin,vt (1ő)" szöve grészhelyébe az
..Állancici oc]a-, és elvárlclorlzisok l<Lil(jnbségc" sz()ve glép, ttz5. szirrnú táblázaíában az.,Azélve
szLilctésck és halálozlrsok l<til(jIrböz,ctérlcl< l00() lal<osla i,ctétctt szánla (1ő)" szövcgrész helyébe
a,/, ,,A,/. élve sztiIctésel< és lialálozirsolt k|ilörrbözctc'' szövcg lép.

lrelhív.ja a Íigyelrnet, hogy a Ilelyi l]sélyegyerrlőségi Progranr további módosítási.iavaslatait a
kiosztotl dokttlletrtttnr tartalmaz,ztt, kéri, ezek figyelerrrbe vételével kertiljön sor a napirerrdi
pot-it rnegtárgyalásirra.

McgkÓrciezi I]er'ecz Rita szclciiilis ós l<özigazgattisi osztiilyruezetőt, van-e szóbeli kiegészítése.

Bcnecz Ritzr szociális és közigazgatási osztillyvezctő
Nil-rcs szóbeli kiegészítése.
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Dr. Álclozó Tarnás polgárrr'ester
Elmondja, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program 1őleg a l(özponti Statisztikai IIivalal
adatairrak csoportosításával egy korrrplex képet ad a városról, a demográíiai lblyamatokrcil ós a

vagyorri helyzetről. FlozzáIeszi, sokszor nelréz nregérterri a stirtisztikai adatok tnódszet1anát, cl
kell 1bgadni, lrogy ezek téttyszerűen összegyűtjtött aclatok a pápaial<ról, Pápáról, és tiltalábari a

magyar társadalotrrról. Nélrány íurcsa adatot összehasotllítottak rtlás városclk adataival, dc tlctrr

tapasztaltatk eltérést. Példaként crnlíti a lakosstig adózott .jöveclelcrnből való részcsedésót,

valanrint az éves egyrrrillió lbrint alatti .iövedelnTck arár,yirt.

Megkérdezi, hogy van-e az előtcljesztésberl íbglaltakkal kapcsolatbarr kér,dés. hoz,zászi|ás.

S ii l e Z s o_Lb kprryrilty_zali_lé p_v, s q ló_

Felolvassa a hozzászólását. Vólcnlérlye szel,itrt rlirlclcrlkópp ttitl,ogatrli kcll a lIcll,i
Esélyegyerrlőségi Prograrlbarr 1eírtakat, az abbirn olvashatci helyzctclcrr'zést tótlyszcrűrlck
tartia. Diszlrarrróniát .ielerrt szánrára, lrogy az elvcl<, a szzinclékok ós a cselekr,ós l<öz(jtt nctli
rrrindig látni az összlrangot. Az előterjesztésben r,rgyar-ris rerrdkívtil szomilrút adatok olvashatók,
A város lélekszárr.a rohamosan és lblyarnatosatr apad, a l<orfája pcdig egyre aggasztóbbá válik.
A 65 év Ieicttiek jóval többen vannetk, t-nitrt a 18 óv alattiak, a l<épviselőtesttileti tilósről is.jó
egészséget kíván minden szépkorir pápainal<. Az elöregcclés évek óta nregzillítlratatlanrral<

látszik. Sol<akbarr lelrrrertillret a kérdés, hogy rni ennek az oka, és hogy t-niért net-t,l tesz ez cllctr
sernnrit a városvezetés,Ez a problérr.a ma rnár tret-tr csak a lrtrlt-t-tozcrttan hátrár-i1,os liclyzctűcl<ct

érinti, hanetn a íratalokat és időseket is. A 1latalok és a kilzépkorúak elvárrdollása cgyrc
nagyobb rr,értékű, i-tiszen az életi.iket nelr-r tudják a rncgl'eleló lakásviszonyok mellett e ll<ezderri.

Véleménye szerint a lakhatás biztosítása kiemelten fbrrtos feladata lenne az Örrkortlrányzzttnak,

de ezzel óppen ellerrkcző elő.jelű Iblyanlatok .iátszódnak le, A cél az letltte, hogy minól
rnodernebb, etrergetikailag is a kor kövctelrl-ién),cincl< rrregf-elclő, rnegíizethctő bérlakások
legycrrck elérhetők a 1'iatalok, vagy a kcl,ósbé Ilata1ol< szánrára, akárcsal< tttrncnctilcg is.

Álláspontja szeritrt az clrl-rúrlt időszal<ban pont az cllenkező.jc törtérril< a l,árosbatl. Ilu1,1,g.iobban

csökkerr a bérlakások szánra. Kiíciti, hogy czcr-r a jör,őbcrl rl-rirlcletrképperr változtatrri ltcll antlal<

érdekében,lrogy Pápaváros trépcsségnregtartó ereie tröl,ckecliett, és a fiatalok.ió esóllyel tLrcliák

lrelyberr clkezderri az életiiket. Még egyszclkienleli, lrogy ir város trépességc roharlltcnrpóbarl

öregszil< el, és ezt a tényt rretrr l<öveti le az Önkorrnányzat. A térryadatok szerint az ilrcgcdósi
index rrróg nél-rárry ér,e 129 százalék volt, ez t-tlára nlár l 62 szá,zttlék íélett van. Az iclőscl<ncl<

egyre rragyobb számbarr lennc sziikség|ik segítségre, czért net,t-t szinten tartani, 1olcg ncrl
leépíteni, lranem bővíteni kellerre az idősek r-rappali ellátását, az időskorúrak átnrencti ós tirrtós

ber-rtlakásos szociális ellátását is. Bár önkérrt vállalat í'eladat, cle vélcr,rérrye szcrit-tt növclni
keilerleazIdősekOttlrorrábanatartósberrtlal<ásosell1rtásvolumetrétis,vagy azehhezliasonló
ellátások nagyságát is. Ez erkölcsi kötelesség is lentre, lriszelr a rragysztilők rrregérclerr'lik a

megí'elelő gondoskodást és a rnéltó idóskort. Vélerl-rényc szerint ezen Ll teriileten nerrr lelret és

nem is szabad spórolni. Ylozzáteszi. vatr t-nég rr,it bőveti tentli a Prograrn cél"iainak elél'ésc

érdekében. Megjegyzi, örül, hogy Zsegrzrics Gyr_rla önkortlriinyzati képi,iselő szóral<oztatónal<

tartotta a hozzászőIását.

Venczel Csaba önkornrán},zati kópviselő
i(öszönetet mond a IIelyi Esélyegyerrlőségi Progranl elkészítésóben részt vevő l,alatrletlnyi
köztisztviselótrek, illetve az egyéb szclvezetek vczctőitlek, tne ly vélerrrényc szerint roppantul
jól strr.tl<turált, nrindetr részletre kitel,jeciő dokr.ttrretrtut-l-t. I]gy erTciklopédia, arrrely segít

eligazodrri az előttiik álló 1'eladatok 1ekintetében, összetbglal.ja zrzokat az eredtnétryeket, atlliket
eddig ezen a négy fbntos területen, a mélyszegérrységben élők, a gyerrnekek, az iclósek, a nők,

a fogyatékossággal élők tekir-rtetében e|ért az Önkormáryzat. Vélernénye szeritrt set,tl a

problénrafeltárás, senr azok elenrzése, sern pedig az eddig nlegvalósult prograrnok tekirrtetébcrl

nincs az Ör-rkorrnárryzatnakszégycllrri való.ja. I:Ia a rrrélyszegérrységben élők, valamint a romák
tekintetében íigyelerrrbe veszik azokat a beavatkozási terr-ileteket, amelyeket LLZ



13

Esélyegyenlőségi Program is rrregjelöl, kiilönös tekintettel a szűrővi zsgálatokra, a
IrLrlladókkezelésre, lrigiéniai sziikségletek kielégítésére, valanrint az alacsony iskolázottságra és
aZ iskolai lemorzsolódásra vonatkozó lllltatókri}, akkor vélernérrye szerint rnind az
Önkorrnzirryzat, mind az állam lériyegcs ereclnlényel<et ért el. I(iemeli, lrogy olyan térnákat érint
a Prograt-t't, t-t-lit-it a csalárdok költözése, a csonka csalác1ol<, valamirrt a nrozaik családok
votlatl<ozásábrrrr rr.eglévó hátráriyok, r,irlatnirrt.javaslatokat tartalrnaz az ilyen lrelyzetben élő
gYerrlekel< életkörLilmérlyeirTel< jal,ítására. A nők vonatkozásitbarr is nagyoll lbntos tertileteket
Órirrt a l)rogratl, itt a családon beliili erőszakra, illelve az egészségvédő programokra gondol.
Az idősek tekintetéberr egyle lől etz eltrlagán1,osodás, ttz álclozattáválás rr-regelőzése a fbntos cél.
VÓlerr-rénye szerint az Önkolll:'átlyzztí által í'errntzrrtott szociális intézményhálózaí kapacitás
tckintetéberr kellően f-elkésziilt az idősek ellátására. Az illténnényhálőzaí nrinclent n-iegtesz
annak él,dekébcn, lrogy a látclki;rébe kerülő, ellátásrer szorr:ló időskorúl számáta a nregfelelő
szolgáltatást nyúrjtsa, és ebben egyéb szervezetel< is parttrerek. az egyházak és az iillalr-r is.
Vélcrllérrye szcrit-tt a szociális védőlráló az elrrrúlt időszakban lérryegeseri erősödött. A
logyatókkal élők esetében nlind az életrninőség javítása, mind az elérhető szolgáltatások
tcr|iletérl szép eredményeket értek el. A dokumentun' kellőer-r rtregalapozott a.jövő tervezésének
vonatl<oziisábar , rcális célokat tűz kt, figyelerr-rbe veszi a renclelkezésre álló erőlbrrásokat,
illcti'e odatigyel az erednényck lcnntarthzrttlságtira. Vélenlénye szerint ez, a clokumentum
netl'lcsttlt irz Önl<ornránYzal ter,Ókcrlységét illetőerr íbrltos, lranenr azérí is, rlcrt alapltltétele
biirrlilycrl oil,i1,-, pályázati 1orI,ás igénybcvételétrek, at-nely elősegítlreti az abban íbglalt
1lro b l énák r-lrego l cliisát.

t}-1\l ilpzó _Lar]rés pllga I.ue,s_l§l
Vélcnlérrye szeritlt az önkornrányzaIi lclelősségr,állalásnak arányosnak és méltányosnak kell
lentli, a llagyar társacJalorr-i l<or-r-iplex problénráit az Ötlkort-t,tányzat vezetése neni lbgja tr_rdni
rlcgolclani, egyariirrt Íga'z ez a lnagyar társziclzrlotl korfajára, derrrográíiai niirtatóira,
clÖregcdésére. Netrr gorrdolja, hogy a pápai clenrogrtiíiai folyamatok jelentős rnértékberr
eltér'rlérrek az országosan tapasztallratótól. Nyiiván vatrnak olyan teleptilések, anrelyek kilógnak
e bből a sorból, de az nrindig valarnilyen rerrdkívtili íblyarrratnak az erednrérrye, pélclául egy
agglorrlerációs telep|ilés népeseclésérrek a rrövekeclése, tncly lehet rragyobb üternúi és más
ÖsszctótelŰ. A sz.ociális és iclőskorúr cllátirs kapcsiirt elmorrdja, hogy vélernénye szerint nem kell
rlÖvelrri a bentlaktís számát, az Ötlkorrllányzatrrak nenr clolga, llogy a csalácloktől ezt a
l'elelősségct átr'állaIia. Erllékeztet trrra, hogy a gyertrrekeknek vatnnak kötelességei a sziilőkkel
kapcsolatban, lernlószetesen lehct a berrtlzrkásos liell,g]1 szárrrát t,tövclni, azonbatr az brr_rtális
zic]Óelnelésscl.|árrra, rnivel nrásbcil netn lehet 1tnatrszírozni. Ő nern szerettre ilyerr, hangsirlyozza
brLrtirlis ac1óerlle lésscl élni. Öriil rlcki, hogy Srile Zsolt örrkortnárryzati képviselő is igón iá erzi
rl.agát. A brLrtiilis bórlakris építési plogralll l<apcsziIl szerettré tá.iékoztatni Stile Zsolt
(itll<ortl-titt-tYzati l<épvisclőt, hogy 2022. clccet-tlber 15. nap.jzin rlyilvántartott szociálisan rászoruló
lal<irsigérlyl(ilt szárla 1 íij. Ncrll gcirlclolia. l,iou1, cg1, fijrrek brLrtzilis bérlakás építési programot
kcllcrlc l<ezcletlrónyezrri. Ijlrllonclja továbbii. lrogy az icJősek nappali ellzitasái igénybe vevők
száma 2022. decenrber 15. rrap.jiul rlLrlla lő, Az Örrkorrlányzat telrát jelerrleg is tart í'er'n olyarr
szolgáltatásokat, anrelyekre helyben nincs igény. A lakosság számának váItőzását legalább két
ciologgal érdetnes árnyzrlni, zrz cgyik a tertrrószetes 1bgyás állapota, arnely egész lir_rrópára
.jcllcnizÓ. Azokbar-r az orszttgokbarr jellcrnz(i ez l<evésbé, alroL a bevándorlássai czeket a
1ill1'i1lli'''1okat t-l-tcg tr-rdtál< forc,lítarli. llc.zzitíeszi, az_ elrllűrlt lrét évben 1020 íővel sztilettek
l<cve scLrber-r Pápárl, t-nit-tt iitletlnyien tneglrtrlttrl<, tel'iit csak a sziiletések és halálozások
l<|ilÖnb(jzőségéből adciclóarl et-irryivel osöl<kerlt a pipaiak lélekszámzr, A másik clolog, amelyre
Icl szeretné lrívni zr 1'igyelr-l-ret, és arr-ri a bölcsőclei és ól,oclai intéztllényeknól is látszik, a 1aiusi
CSOK. Sok Ílatal költözött ki Pápziró1 és a körtryező ltrlval< valanrelyikéberr vásárolt vagy épített
irlgatlant, F,zá|tal sok.körrryező tclepuilés lélekszárla rlőtt. Ez a növekcclés máslrot a-tbgyast
l<ellctt hogY.jelentse, Örtjrllteli viszclt-tt, hogy ezáltal a családok laklratása biztosítottá válik. A
l'tiPilhoz hiisorlló rllérctúi vártlscll<.jclleInző.jc továbbá, hogy sok te1retséges flatal tarrul tovább
cgyctclncll, ahol olyarl cliplorlltit s.,/s|c,,/^ rlrcllycl Pirplrn trern tuc] clhelyezkeclni. Szerlrélyes
r'élcIllónYc, hogy I3r-rrcsi l)étcrt rlagyobb örörnrlle l lát.ja az ELTE t-naternatikai taIrszékérrek
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vezetó.jeként, nrint egy pápai girrrrrázium tnatetrratika tanáraként, hiszerr rieki a tehetsóge alap.ián

ott a helye. Sok rrrás olyan kutató, nrérrröI< van, al<inek a pápai gazdaság netrr tud a

végzettségének rnegl-elelő állást kínálni, ók nráshol találiák n]cg a helytiket. Az elr,árrdorliis és

a bevzltrdorlás egyenlege pillaIlatr'yilag ne girtír,, cle bízil< zrbbari, Ilogy ebberr pozitív 1brclr-rlat íbg
rnajd beállni.

Grőber Atti l a örrkorrnán},zati kép_riselé
Elmorrd.ja, lrogy rragy tisztelettel és örömtnel olvas ilycrl ariyagokat, hiszctl ezegy t|ikrijt.jclerr1.

Helyesr-rek íaríja azl a megközelítóst, arl-ri Pápát és zl,z tlrs,zágos tendenciát összchzrsonlítja.
Ugyalrakkor olyarr probiémák 1bgalmazócltak mcg, rrrelyek nincsenek az Ötll<ot,ttlátt1,7n1

hatókörében, dc azért érdernes rcilr,rk beszélni, mert ez rnor,ális kötelezcttséggcl is jzrr.

Vélerrrénye szerint az előterjesztésber-r llagyoll kot,tloly, sírlyos kórdésekr:ől vatr szó. Ilzcl< cgy
része le girrk ább az oktatás iigyét érinti. Az e lső a demográí'iai kérclós. Magyarország az egyctlcrl
olyarr ország Európában, ahol 1981 óta lblyarnatosan csökl<err a lakosságszátrr. A tel.ics

tertnékenységi ráta Magyarországon ].54 és 1,59 l<özött vzttl. I-Ia ezazérté|< 2.1 alatt vall, az a

lakosság szárnának csökker-rését jelerrti. A demogr,álusok szerint az I,3 alatti értók gyors
lakosságszárrr csökkenést jelent. l999-ben, 2003-bar-r, 2004-bcn, 201O-berr és 20l1-ben ez az

érték 1 .3 atatt volt. Véierrrénye szerint íbrrtos a cliál<ol<rlal< arról bcszélni, lrogy nTinderrkine l<

van egyéni Itielőssége abban, hogyari oldódil< ttleg urz orsztig cienlográíiai problómá.ja. llyen
dernogrziliai lrclyzet Magyarorsz,ágotl r_rtol.jirra a XVIII. században volt, Ilalrgsitl5,g,r,,rn^ lrog1,cz
egy nagyoll súrlyos helyzet. Ebberr nrinclenkirlel<, az allattrtlal< is vttn szercpc.T:ztt kollektíva ós
az egyén kapcsolatáról szól. Vóleménye szcritlt a CSOK cgy kclrrckt intézl<cdés irrról. hogy az

etrrberck több gyereket vállal.|anak. Amennyibcrr e,z így íblytatódik, 2050-berr 8, 8.5 niillió
enrber fbg élni Magyarors,zágon. Elnrondjzr, van a.nnak clónye is, lrogy az örcgeclési tnutatti
javul, hiszen a,z azíjelenti, hogy tovzibb élrrek az et,tlbcrcl<. Vélenrérlye szerint a szocizilis
ellátórcndszert meg kell erősíteni. NcItr leltétlenlil a 1éróhclyek szán'át kell növelrli, l-iatlenr

teljeserr űrj ellátási fbrrr-rát kell nregvalósítarri. Olyarr tátlrogatiist kcll az idősckricl< rryúrjtarii, arrli

lelretővé teszi, lrogy a saját lakóhely|ik átalakítássa| hozzáigtlzodjorr az életkör|ilrrrénycil<hez.

Az oktatárs kapcsán elmonclja, hogy a letrrorzsolódás terén rrern.|ó a helyzet Európában, Vzttitrak

olyan járások, arnelyek ebben sokkal rosszabbr,rl állr-rak, póldaként enrlíti a sr-irrrcgi vagy a

devecscri.|irrást. Kornoly kr_rtatirsok állrrak rerrdell<ezésre arról, lrogy az iskolai végzcttség ós az

élettartanr között milyerr összeltiggések vannak. A rryolc osztályt és az egyetetnet végzett

el1rberel< várható élettartatna l<özötti kiiiönbség rrregközelíti a lrirsz évet. Elrr.onclja tor,ábbti,

lrogy Magyarországon az abszolűí rnólyszegérr),ségi rtlutatól< lér-rycgesen.jal,ultak, nagy.jából a

f-eiére csökkentek az elmúlt tíz évberr. í7oz,záteszi. a relatír, rr-rélyszcgérység csetébe ri tlct-l'i il)'cll
jó az arárry. A meclián iövedelrnek 40 szá,zaléka alzittiak szitrnítanal< abszolút
rr.élyszegérrységben élőnek. Olyar' tcndenciák vatttrak czcll a teriilctetr. atnelyrc tllitrclctlkincl< a

figyelnrét tbl kell hívni.

Dr. Álclozó Tanrás polgárrrrcster
A sziiletésszárn csökkenésével kzrpcsolatos aggocialmakkal telieserr egyetért, atrnal<

követkczrnényei tna még nenr is láthatóak. Rossz példák előlbrdulrrak akár az orszitg cgyes

területein, akár az egyes országokbarr. Példakérlt erdélyi tclepiiléseket említ, alrol egyrészt a

születésszám is nagyon alacsony, nrásrészt pedig az elvárldorlás rnértéke is lrilretctlenr-il rragy,

Kovásztrátr a 12 ezer választópolgtir:ból csak 8 ezer ól a telopiilósen, Románia 1akossága 22

millióról 17-18 rnillióra csökkerrt. í_l,z tl szztbacl rnunkar,állalirsszrl kapcsolatos bevárrclorlirsi

lrullárrrnak köszönhető, atrrely a magyarországi rrépessóget is rryilván csökkentctte. A l-iatitrorl

tirli magyarlakta ter|iletekről rragyon jelerrtós a bevándorlás Magyarországra. Az 1990-es

évekberr Pápán 420-450 kisgyerrrrek szr,iletett egy óvberr. lclén november 30-ig a pápai

kórlrázbarr 47 4 születés volt, ebből 242 voltta pápai kisgyerme k. A lralálozások szátrra virrlratóan

bőver-r 400 fölött alakul ebben az évben. Óriási változásokrer letrne ahhoz sziikség, liogy zrz ol1ó

egyáltalán elkezdjen zárulni. Az idősek cllátásával kapcsolatbarr elnTor'dia, cgyetért azzal,hogy
az otthorrközeli ellátásokat kellerre erősíterri. Erre a tcri.iletrc ne[Téz t-t,tunkatársakat talirlni, Iriszcr-l

állarrdó létszárngor'dokkal kü,zd az IJgycsített Szociális Intózntórry. F,z ttz a szclcizilis ellátás,
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amelY esetében nem az anyagiak lniatt szorul tárlogatirs ra az ellátott, hanem az életkora és az
egészségi állaPota niatt. Példaként etnlíti, lra egy olyarr 1éríl rrrarad özvegy, aki egész életéberr
nem főzÖtt, már ttem Íbg tudni megtanlllni , az ő életminőségében az jelent nagy yáltozást, ha
az Önkorm ánYzatszolgáltatásairlak köszörrlretően nreleg ételheztud jutni. A tánrogatást az tudja
l'clkínálrri, aki rerrdelkez1|< az, entrek ílnirnszírozásához sztikséges aclóbevételteI. veteménye
szerint ennek iillanli t'eladatrral< kellerre lennie. lilrr-rorrclja, hogy a Helyi EsélyegyeIrlőségi
ProgrttI-t-tt-tzik egy jól tneghatározl-iató keretrendszerben kell késztilnie, meghatározoíí aclatokból
l<cll dolgozrri. I(öszörretet norid a Prograt-n összeállításirért, lráttérarryagként használva sok más
előterj esztés is értelrrre zheíő.

Megkérdczi. hogy van-e az előterjesztésben fbglaltakkal kapcsolatban további kérdés,
ho,zz,ilszőIits.

Mcgállapítja. hogy rr tretpircrlciciel l<apcsolatbarl toviibbi kórclés, hozzász,őlás nincs.

kéri a testi.ilet állás ib glal zi sát az el őterj esztésse l kapcso latban.

A l(éPviseiőtesttilet 14 igen szavazattal, elletlszavazat és tartózkoclás nélktil az alábbl
lratározatot hozza:

7 2 7 l 2022. (XIl. | 5. | |lltt á r oztlt
1 . pirpa város Örrkorrr-rár'y zatitnak képviselőtestiilete - az

egYerr lő bárráclnródró l és az esélyegyerrlőség előrn ozdításár ől
szőló 2003. évi CXXV. törvérry 31. § (4) bekezdés és a helyi
csélyegycnlőségi prog.arnok előkészítésének szabályairól és
az esélyegyenlősógi trretltorokról szóló 32112011. (XIL27.)
Kortrr. rerrdelt 6. s§-o, valatnitlt a belligynlinisztériuln lrorrapjárr
kóz,z,éteIt,,MócJszertani útttlutirtó a helyi esélyegyer"rlőségi
progrirrtlok cll<ószítésénck szenrpontjálroz és a proglam
f-cliilvizsgá],aIálloz," cínlúi dokutnentum alapjárr Pápa város
I-Ielyi ljsélyegyerrlőségi Programj át (2018-2023) áttekintette
és ítlLilvizsgálta,

2. Pápa Város Örrkorrnányz.atának l(épviselőtestiilete az 1.1

PoIltbarr tnegl-iatározott szernpotltok szerint í-eltilvizsgált és
nróclosított Flelyi Esélyegyerrlőségi progratnoí a haIározat l.
Inelléklete szerinti tartalorntnal, egységes szerkezetben
jóváhagl,ja.

3. I)1rPa Vár'os ÖIll<orrntiny z,tllának KépviselőtestLilete utasítja a
.icg),zőt. lrogy goncloskodjorr a í'cliilvizsgzilt Flelyi
I l sé l y e gye rl l ő sé g i P ro g ralrr k(j zzététel ét: ő1.

I]atlrridő: azontral

Felclős: Dr. Nag1, I(risztina ,1egyző

l2. Beszámoló a l'á;rai l)olg:írnlestcri llivatal tcvól<cnységóről
Előadó: Dr. Nagy l(risztina jegyz,ő

A bcszárnolót a HurTárrerŐlbrrás Bizclttság és a Gazclasági Bizottság egyhangúllag elíbgadásra
.iavasolj a.
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Dr. Áldozó Tarrrás polqárrr-rester

Elrrronclja. 1rogy a Hivatal elnevezése okoz tréha 1élrcértést. vólcr-nénye szerit-tt lrelyeserr.Icgyzői
Hivatalrrnl< kellerre tlcveztti.

Megkérclezí Jegyző asszonyt, 1rogy van-e szóbeli kiegészítése zr beszátnolóval kapcsolatball.

Dr. Nag), I(risztina jeg)rző
Nincs szóbeli kiegészítése.

Dr. Áldozó Tarnás polgármestet
Mcgkérdezi, lrogy van-e a beszátlroióval kapcsolatbarr l<érdés, ho'zzásző|ás,

Megállapítja, lrogy a beszárnolóval ltapcsolatbarr kérclós, ho,z,z[lsző|its nincs.

Elnrorrci.ja, hogy ez a beszánroló is a lIclyi Esólyegycrrlóségi Prograrnlroz lrasotlló részlctcs

dokumentutn, nrely részletesen leír,ja a Virroshirzárl r,égzctt trrunkát. Megköszörri kollégáinal<

azt a tárnogatást, atnelyet a képvisclőtestiilct mr"rnká.jzihoz nyírjtottak. Anlctltli'ibcn a

képviselőknek infbrnrációra van sz|ikség|ik, bátrzrtl í'orclr-tll,atnak a Flivatal mr-rrrkatár'saihclz.

Véleménye szerint a képviselőtesttilet által tárgyalt előtel,jcsztések kiváló rr-rirrőségberr

késztiltek el. Törvényességi észrevétel a Kormátryl-rivatal részéről csak a legritkább esetbert

érkezik a Hivatalba. Reméli, lrogy a.iövő év környebb lesz, legalábbis választások nenr lesztrel<.

Kéri a test|ilet állásfoglalását a bcsziimolóval kapcsolatbtrtr.

A l(ópviselőtestiilet 14 igen szavazat1a|, elletrszavazat és tartózkodás nélkiil az alábbi

határozatot hozza,.

122 12022. (XI|.15.) határ oznt
Pápa Város Örrkorrrrányzatának Kópviselőte stuilete a Pápai

Polgárrl.esteri I Iivatal 2022. évi tevókerlysógéről sztiló

bcsztirnolót L\Z előterjesztósbctr lbglaltaknal< mcgíe lclőerr

ellbgacl.ia.

13. Beszámoló Pápa Város Önkorrnányzatírnak 'I'clcpülósi Ertókt:ir l}izottsága
2022. évi tcvól<cnysógórííl
I]lőadó: Dr. llerrllann István clnök

A napirencl, tárgyalásánál ,jelen l,an cl.r. I!ertnctn.n Ist.lltitt, Pcipa Vót,cl,s, (')nktlrmárylzcttct

Te l ept il é s i Er t é kt á r B iz o t l. s ágá n ct k e l nö ke.

A beszárrrolót a IIurrráneről'orrás Bizottstig cg1,1rang[rlag e llbgadásra.javasolja.

Dr. Áldozó farnás polgárrlester
Köszörrti dr. Hermann Istvátrt, és nTegkérdezi van-e szóbeli kiegészítése a beszátllolóval

kapcsolatbarr.

Dr. Herrnann István elnök
Eimoncijzr, lTogy a lrelyi bizottság zr Nerrrzeti Ertéktlrrba málciusban feiteriesztettc a pápai

húskon'binátnak az 193O-as évek óta készített, cxportkér.t ós bellÖldön is rragycltl l<eclvel1

ternrékét, a pápai sonkát. A felterjesztésre cddig tlenr ót,kezctt virlasz.
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r]r-A]dp@
Megl<érdczi, van-e a beszzit-nolór,al l<apcsolatbirrr kérdés, hozzás,zőIás.

venczel csaba önkornrán)uzati képviselő
Örtil, lrogy ebberr az ér,ben is gyarapoclott a hclyi értéktiu,, Vélenrérrye szerint érdetrres lenne
egy olyan logót készíteni, atlrell1,cl az értéktárba keriilt terrlékeket meg|elöllreürék az értékek
tLrla.jdoriositi.

I)r. I Ie rnrarirt Istvzlr' elnök
Nagyorr jó ötletnek tartja, vélernérrye szerint a .]ókai Mór Vzirosi l(örryvtár graiiktrsát meg
lelretne l<érrri, lrogy készítsen egy logót. Bárki ötletét szívesen veszik, Megköszörri a.iavaslatot.

Dr. Ál c,lozó'f anrás po_lgárr-r-restcr

Megkórclezi, vztn-e a beszár-r'olóval kapcsolatban további kérdés, hozzászőIás.

Megállapítja, lrogy a beszárrrolóval kapcsolatbarr további kérdés, hozzászólás nerrl har-rgzott el.

I(óli a lcst|i let tll lirs Ibglaliisilt a bcszárrro l ó btrn fbg l al takró l.

A l(épviselőtestiilet 14 igen szavazattal, ell,enszavazat és
tal,tózl<odás. nélkLil elfbgadja Pápa Város Önkorr'rányzatának
' l'c l epii lés i l_-]rtéktár I} i zottsziga tcvékeny ségérő l szó ló beszámolót,

D,. ÁUqzó tiurus p"plgqrl:q$pl
Arla bíztatja a rryill,ánosságot, hogy lcgyer, lninél több l<ezclenrólryezés a Telepiilési Ertéktár
I}izottsirg l'clé. Sokkal kisebb telcpiilések.jóval nagyobb szánrúr értékkel tudják nregfbgalmazni
a saját egyediségiiket, nril,tt alrogy eddig ezt a pápaiak tettók.

l4. Vcgyes ügyek
a) .Ielentés a ltépviselőtestülct lc.jrirt hatririclejű hat:irozatainak

r,ógrchajtirsirrtil

_Dr-!]_cj cl_zo_Iapé s p o I 
gárrl e s t e r

Megkórclezi, viltl-e az előterjesztéssel kapcsolatos l<érclés, I-1ozzászőlás,

Megállapítja, hogy az előtcriesztésscl kapcsolatban kórcJés, hozzltszőlás nem lrarrgzott el,

I(éri a testiilct ail lás lil gl al eisiit az clőtclj csztéssel l<apcso latbzrn.

A l(éPviselótcstLilct 14 igctl szttvttzztítal, ellcnszavazttt és tartózkodás rrélktil az alábbi
h a t it lo zzr t o t llo,zz,a,.

í23 12022. (XIIj 5.\ |latár ozat
Piipa Város Önkortlltitlyzatátrzrk l(épviselőtestí.ilete tl 13812016.
(IX.23.) ós a 158/2021. (XII.|6.')haíározittok, a 29l2O22. (lII.10.)
hirtározat, a 7 4 ; 7 7 l 2022. (IX. 1 .) határ ozatok és a 97 l2O22. (X. 1 1 .)

határoztit végrelraj tására adott .j elentést el lb gadj a.

b) P:ipir Virros Öltlrtlrntiinl,z:ría l(ópvisclőtcstülctérrel<2023. évi nrunl<ate rve

P_1 :! l dozó'l'am its pqktár,nleste r.

iVlegltér'clczi. hog1, vtlll-c az clőtcrjcsztésse l kapcsolatbatl l<érclés, hozzász,ólás.

MegállaPÍtja, liogy az előtcrjesztéssel kapcsolatbalr kérclés, hozzászőlás nen"I harigzott el.
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Kéri a testtilet állásíb glal á sáí az clőterj csztésse l l<apcso 1atbari.

A Képviselőtestiilet 14 igetr szava,zaítait, ellellszavazat és tartózkodás rrélki-il az aliibbi
határozatot hozza:

l24 12022. (XI.| 5.) határ ozat
Pápa Város Önl<ornránllz,1;,-,,'. I(épviselőtcsttilete a 2023. é:,t

tnltnkatcrvót alz e lőtcljcsztós me llékletébcn fbglaltak szeritlt

.jóváhagy.ja.

A l(épvisclőtest|ilet r-rtasítja a Polgármester, hogy a rtlltnkatcrv
végrelrajtásával kapcsolatbari sziikséges ir-rtézkeclóseket tcgye
meg.

I latáridó: 2023. decctrrber 3 1-ig íblyat-tratos

Felelős: Dr. Áldozó 'I'arnás polgármcster
Dr. Nagy Krisztina .iegyző

c) Pápai Polgármestcri FIivataI Szcrvczeti ós Működési Szabzílyzatánal<
módosítása

Dr. Áidozci'fzrmás polqárt-t-rcster

Megkérdezi, 1Togy van-e az elótericsztéssel l<apcsolatbari kór,dós, hrlz,zásző|ás.

Megállapíqa, hogy az előterjesztóssel kapcsolatbar-r kérdós, |,1ozzászőIás nem harrgzott el.

Kéri a testtilet álláslb g1 alá sát tlz ciőter j esztósse l kapcscll atban.

A Képviselőtestiilet 14 igen s,zavazattal, ellenszavazat és tartiizkodás rrélkiil az aliibbi
határozatot hoz,za:

I25 12022. (XII.| 5.\ határ ozat
Párpa Város Ör-rkorrrrárryzatának I(épviselőtestülete a Pápai

Polgárrr. esteri l,Iivatal Szcrvezeti és Műrködési Szabirlyzatár-ial<

nlódosítiisát az előtcrjesztés nlcllékletéberr íbglaltal< szerint

jóváhagyja.

A I(épvisclőtesttilet haLározaIa 2023. jarruár l. rlap.iirn lóp

lratályba.

A I(épviselőtesttilet r:tasítia a .jegyzőt, hogy a Szervezcti és

Műrködési Szabályzirt nlódosításáró1 a Ilivatal köztisztviselőit

tá.|ékoztassa, valanlit,tt a trródosításokkal cgységes szerkezctbc

fbglalt Szabá|yzatot készítse cl.

Flatáridő : azonna|, illetve i'olyar' ratos

Felelős: Dr. Nagy Krisztina .1egyz(5

Dr. Berrkó l(risztirla önl<orrlrár'yzati és szcrvezósi

osztályvezető



19

d) Általrinos isl<olai lrörzetek vélenrényezése

Az előterjesztést a Flumánerőíbrrás Bizottság 5 igen szavazatlal, ellenszavazat rrélkül, 3
tartózkodás mellett elfogadásra javasolja.

Dr, Áldozó Tarrrás polgárnlester
Megl<érdezi, lrogy van-e az előterjesztéssel l<apcsolatbarr kérdés, hozzászőIás.

Megállapítja, lrogy az előtel'iesztéssel kzipcsolatbarl l<érdés, l^lozzászólás l1eln harrgzott el.

I(éri a tesliilet á1 lásfbglal á sát az előterj esztéssel kapcscllatban.

A l(épl'iselótesttilet 14 igen szavazattal, cllenszavazat és tartózkodás rrélktil az alábbi
h atzilo zatot ho z,ztt,.

l 2(l l 2022. (XlI.l 5.\ htltíll" ozttt
A tremzeti közrlevelésről szóló 201I. évi CXC. törvérry 50. § (8)
bekezdésében lbglaltak alap.|árr a pápai Tarrkerületi központ
202312024. tanévre vonatkozó kötelező felvételt biztosító
általáIlos iskolál< körzetliatárairól szóló - az előterjesztés
rne llél<1etc szerirrti - tervezetében fbglaltakkal egyetért.

A l(ép,iselőtestLilct Lrtasít|a a polgár,mestert, lrogy a vélenrényt a
nevelési-oktatási irrtézrTTérTyel< rrrűrködéséről és köznevelési
itllÓzrnénl,el< névhasztlálatziról szólo 2012012. (VIII,3 l.) EMMI
rerldelet 24. § (1a) bekezdésében nreghatározottak szerint, a
.jogszabálybarr rrregieIöit határidőig a l)ápai'fankerületi l(özpont
rószérc l<iilclIe mcg.

I Iatirricl(i: 2023.1'cbrLrrir l 5.

Ilelclős: Dr. l]erll<ő I(r,isztirra ör-rl<orrrrányzati és szervezési
osztályvezctő

e) KÖzszolgirltatzisi szerző clés rncgl<titésc a Vol:irrbu sz Zrt-v el

Az clőtcrjcsztést a Gazdasági I}izottstig cgl,harrgútlag clíbgaclásrzr.javasolja.

Dr. Áldozó'l'amás polí]ál.nlestcr]
Megkérdezi, hogy vall-e az előtcriesztésscl l<apcsolatbarr kérclés, hozzászőIás.

MegilllaPÍtja, Ilogy az e'lőtcrit'szli,sscl l<apcsolatbarl l<érclés, hclzzltszőlás llell-l harrgzott el.

l(éri a testiilet illlzisítlglalásá1, ,tz cl(itcrjcsztósscl I<allcscllatban.

A l(éPviselőtestLilet I4 igen szitvazattal, elletlszzlvazzit ós tartózkoclás nélktil az alábbi
lratározalot hoz,za,.
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127 12022. (XilJS.) ltatár ozttt

Pápa V áro s Ör-rkortr-r árry zatának I(ép vise l őte stii l ete a s zo l gáltatás

ellirtilsa érdekébcrr - összharrgban az 131012007lEK rendelet 5.

cikk (5 ) bekezdésévei, a szernély szál lítási szo l gáltatásokrci l szci l ci

2012. évi XLI. törvérly 24. lS (4) bekezdés d) pontja alap.ján,

1igyelerr-rnre l az (5) bekczdés a) pontjában ós az (5a) bckezclósbeIl

1bglaltakra - a közszolgáltatás íblyanlatosságának egyób okból

(COVID járvány okozta pandérnia, az orosz-Llkrárr konilikttrs

nriatt kialakr-rlt bizonytalan gazdasági lrelyzet, az energia válság)

törtórró veszélybc keriilésc rlliatt a VOLÁNB(]SZ Zrl.-t

közvctlenii| t"negbízztt a he lyi nrenetrcnd szerinti

szer-l-rélyszállíttisi í'claclatol< cllzitlisiival. a lcbony,olítarlclti 1lályárzati

eljárást követően az úrj szolgiiltató szer-rrólyszirllítirsi ter,ékcr-rységc

megkezclóséig, de legí'ellebb 2024. december 31. napjáig teriedó

iclőszakra, rnelyr-rek megf-elelően Pápa Város Örrkorrrrárryzata és a

V OLÁNB U SZ Zrt. a I(özszo l gál tatirsi S zerzőclést nregköti k.

A Képviselőtestiilet r-rtasítia a polgárnlestcrt a 1ratározatbarl

foglaltak végrelra.|tásával kapcsolatban sztikséges intézkcdése]<

megtételére, a közszolgáltatási szerződés aláírására, a sziikséges

j o gnyi1 atkozatok és intézkeclósek megtótelére.

Flatáriclő: azonltal, legkésőbb 2022. decernber 31-ig

Felclős: Dr.Álclozó'farnáspolgárrl-nester
[Jnger Tarnás al po l gzirrnester

I{ácli ltóbcrt város íc.i l esztési osztirlyvczetó

í]) Táiól<oztatás a 2022. novcmbcr 30-ig törtónt ingatlanol< szerzésóről Ós

értékesítésérőI

Dr. Áldozó Tarnás polgárrrrester

Elmorrdja, az előtcrje sztés azért sziikséges, rnert tretrr rninden irrgatlan értékesítósről a
képvisel őtesttilet dörrt.

Megkérdezi, lrogy van-e az előterjesztésscl kapcsolatbarr kér'dés, hozzászólás.

Megállapít;a, lrogy az előterjesztéssel kapcsolatban kér,dés, hozzászőIás nefiI l-rarrgzott el.

Kéri a testiilet állásfoglalá sát az előterj esztéssel l<apcso l atbarr.

Kéri a testiilet állásíbglalását a beszárrrolóbarr 1bglaltakról.

A l(épvise lőtestLilet 14 igcn szavazattal, eIlenszava,zat ós

tartózkoclás néll<til cllbgad.ia a 2022. novernber 3O-ig történt

irrgatlanok szerzéséró1 és értékesítéséről szóló tá.jékoztzrtót,
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bezitrirsával kapcsolatos önltormányzati
l<iitelezettségv:illalásról szóló döntés

Dr. Áidozó Tarnás polgárrnester
Megkérdezi, lrogy vall-e az előter.jesztésse1 kapcsolatban kérdés, hozzászólás,

Megállapítja, hogy az előterjesztésscl kapcsolatbarr kérdés, hoz,z.ászőlás nem harrgzott el.

l(ér,i a testLilet tillás[bglalását ttz, clőtel,jesztéssel l<apcstllatban.

A Képviselőtestiilet 1,2 igen szavazatta], ellenszavazat nélkril és 2 tafiózkodás melleít az alábbi
határozatoí hozza,.

128 12022, (XII.15.\ llatár ozztt

P áp a V áro s Ö rl ko rrr-rárry zaíának l(épvi se l őtestiil ete a po stalrelyek
visszarryitását a Magyzrr Posta Zrt. postai szolgáltatóhely
visszarryitása tárgyú levelében íbglalt f'eltételekkel nem
tánrogatja.

Pr_Ásbzó ] ilu4§_p_ p]géLuester
[1[nrorlcl.ja, ho91, n következő I(ópvisclőtcsti-ilcti Lilós várhatóan fébruárban lesz, nrelyről a
képvisclők időbe ri értestilni 1ilgrrak. -fá.jéltoztat ja a képviselőtesti.iletet, hogy 17 órakor
l<özrneghallgatiis lesz, rnegkér,i a képl,isclőkct, lrogy azorr tninél nagyobb számban jelenjenek
meg.

Grőber Atti la önkormányzati képviseiő
A vetgyotlrlyilatkozat kapcsán tnegkérdezi, l-rogy a képviselőknek a képviselői tiszteletdíjuk
rllellett lcl l<ell-e t|intetrri a bizottsági tagságért kapott.jr_rttatásr_rkat, illetve szerepeltetIri kell-e
irzoka1 a.jöve clelrnekct, rnelyek ebbe n az ér,ben rrrég voltal<, jövőrc azonban tnegszűntle|<, ez a
l'cltigye lőbizottsági tagság esetébetr rlertilt 1bl. Megkórclezi továbbá, hogy a vagyollllyilatkozat
elkészítésélrez a kiosztott nyomtatványt kell-e lrasználrri, vagy a nemrég elíbgaclott Európai
Urrió kornpatibiliset.

D r. §o gl l_{rtsztuqre gyá
Iilnionclia. a l<érdéscl<et később vlrlaszol.ja rrreg.

D_r-Áido z-ó ]_atl arp o lgárl!§§19l
Ijzt kövctőerr ir i(épviselőtesttilet rryilvános ülését 16.11 órakorbezárja,

K, rrr. f-.

<K=. l\)
Dr. Aldozó Tamás

polgárnrester

l"
Dr. Nasi,fKrisztina
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