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Jegyzőlrönyv

pápa Város önkormányzata Képviselőtestiiletének Gazdasági BÍzottsága 2022,

;rinius 15_én 15 óra 00 perckor a Városháza épüIetének I. emeleti nagy

tár gy alőterméb en me gtartott nyi lváno s ül é s érő l

Jelen vannak: Németh Zsolt bizoítsági elnök,
B ako s Lászlő, dr. V aitsuk Mária,Süle Zsolt, Grőber Attila, Pintér Kálmán,

DomonkosLászIő,ZsegtaícsGyulabizottságitagok

Unger Tamás alpolgármester
Dr. Nagy lkíszttna jegyző
Dr. Benkő krisztina önkormányzati és szervezési osztá|yvezető

Sza|ai Kri sáina gazdaságí o sztáIy v ezető

Benecz Rita szociális és közigazgatásí osztá|yvezető
Rádi Róbert városfej lesáési osztáIy v ezető
Dr. orovics orsika B arb aru v agy ongazdálkodási csoportvezető

Borisz T eÉzia költségvetési csoportvezető
Tóth József - köztisztviselő
Mészáros csaba ügyvezető _papaí városfejlesztő Társaság kft.
Ujvary Hajnalka 

-intézményvezető - pVö Egészségügyi Alapellátási

Irrtézete
Orbán András gazdaságivezető _ PVÖ Egyesített Szociális krtézménye

Tóth Kata intézményv ezeJő - P ápu Egyesített B ölcsődék
Tótfalusiné Kiss Berna dett gazdáságiiezelő _pápaiVárosi óvodak
Nagy Zsoltvezérigazgatő - Plpai Tetmálvizhasmositő Zrt,
goidas Ferenc ügyvezető -KÖZSZOLG Nonprofit Kft.
Vörö s Dániel v ezérigazgató -, P ápai Y íz- és C satornamű Zrt,

Egyed Tamás ügyvezető - MEKI-R Kft.

Németh Zsolt bizottsági elnök
K"rr*tt ." 

^"g].t"rrt"t 
.r vt. gá||apítja, hogy a bizottság ülése határozatképes, jelen van 8 fő

blzottsági íag,

Indítványozza a meghívóban jelzett napirerrdek rnegtárgyalását azza\, hogY a 57. sorszámú

sürgősségi indítványt abizottság a napirendek közé vegye fel,

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatosan kiegészítés vat_e?

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

I(éri a bizotts ág tagj ait, 1ro gy a n ap i rendr ő I szav azzanak,



A bizottság 8 igen szavazattal. ellenszavazaí és tartózkodás nélkül a következő határozatot

hozta:

40 12022. (Y|.lS.\ GB határ ozat
Á Bizottság az ülés napirendjét az a|ábbíak szerint áIlapitja

meg:

Napirendek:
1. Pápa Város Önkormanyzata Képviselőtestületének . ..12022,

(...) önkormányzati rendelet-tewezete Pápa Város

Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szólő 212022,

(III. 1 0.) önkormányzati rendelet módosításáról
2. P ápa Város Önkormány zata Képviselőtestületének . . . . 12022,

t...l önkormányzati rendelete-tervezete Pápa Varos

Önkormányzatának Varosgondnoksága és Közterület-
felügyelete megszüntetésével érintett rendeletek

módosításáról
3 . P ápa Város Önkormány zata Képviselőtestület ének . " l 2022,

1. . . ; tint<or mány zatí rendelet-te rv ezete a közterületi térfi gyelő

rendszerről szólő 17 12021. (VI.30.) önkormányzati rendelet

módosításáról
4. P ápa Város Önkormány zata Képviselőtestület ének ... 12022,

(...) tlntormányzati rendelet-tewezete a helyi közutak nem

közlekedési célú igénybevételéről
5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének ...12022,

(...) önkormányzati rendelet-tetvezete a ftzető parkolási

övezetben történő várakozás rendj érő1

6. P ápa Város Önkormány zata Képviselőtestületének . .,, 12022,

(...) önkormányzati rendelet-tervezete a településterv, a
településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet

kesiitésévei és módosításával összefliggő partnerségi

e gy eáetés hely i szab ályairól
7. ÁPapaíVárosfejlesztőTársaság Kft, 2022. évi üzleti terve

8. Beszámoló a többségi önkormányzati tliajdonú gazdasági

tars as ág ok tevékeny s é gér ől, műkö dé sér őI és gazdáIko dás aró l
I. Pápai Yíz- és CsatornamíZrt.
II.Pápai Termálvízh asznositő Zrt,

III. MEKI-R Kft.
IV, KÖZSZ)LG Nonprofit Kft.

9. A pápaí 88/A/8 hrsz-ú, természetben a 8500 Pápa, Márton

Istvan utca 10. 1. emelet 1. szám alatti ingatlan értékesítése

I1.Hozzqánúás a páryai Weöres Sándor Általános Iskola,

valamint a Pápai Petőfi Sándor Gimnázium infrastrukturális
fejlesáésével kapcsolatos ToP_ Plusz 3.3.3_2I és ToP_Plusz
3 .3, 4 -2l p ály azatok benyúj tásához



1. napirend
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének ...12022. (...) önkormányzati
rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2022, évi köItségvetéséről szó|ő 212022.
(m.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Németh Zsolt bizottsági elnQk
Megkéri Szalai Krisáina gazdasági osztáIyvezetőt, hogy ismertesse az e|őtefiesáésben
szerep l ő v áIto zásokat.

S zalai Krisztina gazdaságí o súály v ezető

Ismerteti, hogy ezaz előterjesúés a2022. évi költségvetési rendelet első módosítása. Elmondja,
hogy bevételi oldalon szerepel azirrtézmények2O2l évizárszámadási rendeletben elfogadott
maradványa. A Polgármesteri Hivatalnál bevételi oldalon terveáek a népszámlálásra kapott
előleggel, kiadási oldalon ennek felhasznáIásával. A vá|asztás támogatását és a kiadási
előfuányzatot a teljesítési adatoknak megfelelően módosították. Az óvodak jelezték aköz;jzemi
költségek növekedését, melyet többlettámogatásként megkaptak.
Legnagyobb intézményi váItozás a Városgondnokság költségvetésének megbontása. Az első
felévi teljesítési adatokat figyelembe véve, a jelenleg ismert teljesítési adatokhoz biztosítottak
előirányzatot. A Városfejlesztő Kft. üzleti tervében szereplő működési támogatásokat
önkormanyzati működési kiadásként tüntették fel.
A rendelet-tewezet 5. számű mellékletében larhaó a feladatok megbontása. Minden
közfeladathoz terveztek ellentételezést. Ebben a mellékletben lathatő az építés- és

településfejlesztés soron körülbelül 38 millió forint plusz előirányzat,Ezena soron biztosítanak
beruházási előírányzatot arta, hogy a Városgondnokság 75 millió forintért megrendelt egy
seprőgépet, valamint a Lehel utcai vizvezetékrendszernek a felújítását. A Városgondnokság
megszűnik, kötelezettségeit áúveszi az Önkormányzat. Ezek a beruházások az év második
felében valósulnak meg, ezéttkellett az önkormányzatnáI biztosítani az előirányzatot.
A feladatok egy részét a Varosfejlesztő Kft., másik részét a Polgármesteri Hivatal veszi át.Űj
sorban tüntették fel az önkormányzatkíadásí oldalán alakásgazdálkodást, mellyel kapcsolatban

10 millió forint dologi kiadást és 20 millió forint felújítást terveztek. A Polgármesteri Hivatalnál
kiemelt előirányzatként megjelenítik a közterület-felügyeletet, mellyel kapcsolatban személyi
juttatást, dologi kiadást és beruházást terveáek.
Szerepel az előterjesztésben a Szent István út felújításához kapott 40 millió forintos
belügyminisáériumi támogatás. Ennek megvalósítási határideje 2024, december 3I-e, így
ebből tartalékot képeáek.

Németh Zsolt bizottsági elnök
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés,hozzászőlás nem hangzott el.

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkúl, 3 lartőzkodás mellett a következő
határozatothozta:



41 12022. (YI.15.) GB határ gzat
A Bizottság Papa Város Önkormrányzata 2022. évi
költségvetéséről szóló 212022, (III. 10.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló ...12022. (...) önkormányzati
rendelet-tervezetét a Képviselőtestület tészére elfogadásra
javasolja.

2. napirend

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének ....t2022. (...) önkormányzati
rendelete-tewezete Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága és Közterület-
felügyelete megszüntetésével érintett rendeletek módosításáról

Né4eth Zsolt bizottsági elnök
Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés,hozzászőIás van-e?

Dr. Nagy Krisáina jeglyző

Kiegészítésében elmondja, hogy a május 26-ai ülésen a Képviselőtestület döntött a

Városgondnokság megsziintetéséről. Az általa ellátott feladatokat a Pápai Városfejlesztő
Társaság Kft. és aPápai Polgármesteri Hivatal fogja átvenni. Jelenleg vannak olyan hatályos

önkormányzati rendeleteik, amelyek a Varosgondnokságot, mint költségvetési intézményt

névre szólóan tartalmazzák, ezért a rendeleteket a Képviselőtestület döntése értelmében ennek

megfelelően módosítani kell, ellenkező esetben később zavar támadhatna a rendeletek

alka|mazása során.

A rendelet-tervezetbevezető részében a jogszabályi hivatkozásokat szükséges pontosítani a
kiosáott anyagban pirossal jelöltek szerint.

Kéri a bizottságot, hogy ezeknek a módosításoknak a figyelembevételével szíveskedj en az

előterj esztést megtárgyalni.

Németh Zsolt bizottsági elnök
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászőIás nem hangzott el.

Kéri a bizottság ál l ás fo glal á séú. az e lőterj e szté s s el kap c s o l atb an.

A bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkúl, I tartő7kodás mellett a következő
határozatothozta:

4212022. NI.15.) GB határozat
A Bizottság Pápa Varos Önkormányzata
Képviselőtestületének a Pápa Város Önkormányzatának
Városgondnoksága és Közterület-felügyelete
megszüntetésével érintett rendeletek módosításáról szóló
...12022, (...) önkormányzati rendelet-tervezetét a

Képvi selőtestület r észér e elfo gadásra j avasolj a.



3. napirend..
pápa Város Önkorm ányzata Képviselőtestületének ...t2022. (. . .) önkormányzati rendelet-

tervezete a közterületi térfigyelő rendszerről szólő 17l202L (VI.30.) ÖnkormánYzati

rendelet módosításáról

Németh Zsolt bizqttsági elnök
Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés,hozzászŐIás van-e?

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

Kéri a bizottságállásfo glalá sát azelőterj esztés sel kapcsolatban.

A bizottság 8 igen szavazaltal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül a következő határozatot

hoúa

43 12022. NI.15.\ GB határ ozpt
A Bizottság pápa Város önkormányzata a köáerületi
térfigyelő rendszerről szőlő 17 1202l. (VI.30.) önkormányzati
rendélet módosításáró1 szóló ...12022. (...) önkormányzati
rendelet-tervezetét a kópviselőtestület részére elfogadásra
javasolja.

4. napirend..
pápa Város Önkorm ányzataKépviselőtestületének .,.12022. (...) önkormányzati rendelet-

tewezete a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről

Némpth Zsolt bizottsági elr,rök

lrt.gt oa."i, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés,hozzászőlás van-e?

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

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A bizottság 8 igen szavazallaI, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül a kÖvetkező hatátozatot

hozta:

44 12022. (YI.15.) GB határ ozat
A BizottságpápaVáros önkormányzata a helyi közutak nem

közlekedési célú igénybevételéről szóló ,..12022. (",)
önkormányzati rendelet -tervezetét a Képviselőtestület részére

elfo gadásra j avasolj a.

5. napirend..
pápaVáros önkorm ányzataKépviselőtestületének ...t2022. (...) önkormányzati rendelet-

teúezete afizető parkolási övezetben történő várakozás rendjéről

Németh Zqqlt lqipottsági elnök
M.gkérd*t, t ogy u nápirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés ,hozzászőlás van-e?



Süle Zsolt bizotts4gi tag

Megkérdezi, hogy mennyi a parkolóhelyek száma az újonnan kialakított fizető parkolási

övezetekben.

Mészáros Csaba ügyvezető
Elismeri, hogy pontos számot nem tud mondani. Úgy emlékszik, hogy a jelenlegi rendeletben

454 parkolóhely szerepel. A várkerti parkoló 125 hellyel fog bővülni. A rendelet-tewezet

szeptember l-jei hatályba lépésének időpontj áig alakítanak ki a parkolókat a fizető parkolási

övezetbe még bevont utcákban. Elkészültük után tud pohtos számot mondani, de körülbelül

megduplázódik a parkolóhelyek száma.

Grőber Attila bizottsági tag

Megkérdezi, hogy jól értelmezi-e,hogy azl. zőnában lévő Fö utcába majd be lehet hajtani.

Unger Tamás alpolgármester

Yá|aszábanmegerősíti, hogy valóban be lehet majd hajtani a Fő utcára.

Kiegészítésében elmondja, hogy a rendelet szeptember l-jétől hatályos, a hatályba léPés

feltételeinek megteremtése folyamatos lesz. Ilyen a parkolóautomaták beszetzése, a

parkolóhelyek újra méretezése, a festések megerősítése.

Elmondja, hogy atervezetbena Fő utcat egyirányú utcaként azEsterhézy-kastély felől behajtva

lehetne megközelíteni, és a kialakított parkolókat azl. zőna szerinti áron lehet majd igénYbe

venni.

Grőber Attila bizottsági tag

Felidézi, hogy régen komoly vitákat folytattak a parkolás rendjéről. Egyetértettek abban, hogY

valamit tenni kellene az autős közlekedés visszaszorításáért,

Olvasta az előterjesztésben, hogy 70 Yo-os aparkolók telítettsége.

Régen A és B zőnákvoltak a parkolóövezetekben. Egy korábbi felvetésre polgármester Úr akkor

aztmondta, hogy valójában A, B és C zőnavan, melyben a C zőna, avarkerti parkoló ingyenes.

Közölte akkor, hogy aki ingyen szeretne parkolni, annak sem nagy távolság a várkerti

parkolóból felgyalogolni a varosba.

Aggodalommal tölti el, hogy beengedik a Fő utcára az autőkat,mivel a tilalom ellenére jelenleg

is többen hajtanak be, mint lehetne,

Javasolja akőrhazelőtti ingyenes felórás parkolási idő átgondolását, mivel ott ellátást nem lehet

ilyen rövid időtartam alatt igénybe venni.

Helyesnek tartaná, ha a belvárosi közlekedés szabályozásakor a Fő utca továbbra is

behaj tásmentes övezet mar adna.

Tudakozódik, hogy a parkolóhelyek megduplázódása, mekkora bevételnövekedést jelent.

Mészaros Csaba ügyvezető
Elmondja, hogy azüzleti tervükben a parkolásokból származő összegbevételként nem jelenik

meg, mivel azazÖnkotmányzatbevétele. A Kft. ftnanszírozást kap a feladatellátásra.

Tavaly a varos megrendelésére közlekedésterve ző szakemberek készítettek a belvároSi ParkOlás

kialakítása kapcsán egy tervdokumentációt, melynek része volt az e tevékenységbŐl szérmaző

öt éves időtartamra előrevetített bevételszámítás is. Mivel a tervdokumentációban nem



pontosan ugyanazok a díjak szerepelnek, mint a jelenlegi elöterjesáésben, ezért a bevétel

j elenleg nehezen prognosái záIható.

Úgy gondolja, a bevétel nagyjából megduplázódik. §zerinte egy fizető parkolónak nem

elsődleges célja abevételszerzés, hanem a forgalomszabáIyozás. Céljuk, hogy az emberek az

ügyeik elintézéséhez szükséges ideig parkoljanak, és ne egésznap foglalják a helyeket.

Közli, hogy a bevételből fedezik a parkolóövezetek fenntartását és a fejlesáésekhez is

biáosítékot nyújthat a parkolásbőI származó bevétel.

Grőber Atlila bizottsági tag

Közli, hogy a rendelet_tevazetszerint a III. és a II. parkolási zőnában lakók kedvezményes, 50

%-os bérletet évi 37.500, illetve 50.000 forintért vásárolhatnak.

Dr. N.agy Krisztina jegyző

Ismerteti, hogy a 7. § 4, bekezdés szabályozza, hogy hány darab kedvezményes bérletet

vásarolhatnak a lakók,

Grőber Attila bizottsági tag

Szerinte ez e|képesztően magas összeg. Budapest XII. kerületében 2000 forint az éves bérlete

egy autónak.

Véleménye szerint apápaikedvezményes bérlet átaazott lakók számátrakomoly kiadást jelent.

Javasolja átgondolásra, hogy a lakóknak nem lehetne-e ennéljóval nagyobb kedvezménYt adni.

Dr. Nagv Krisztina jegyző

A rendelet_tervezetben javasolt díjtételek pár ezet forinttal magasabbak a jelenleginéI, a

kizárólagos parkolási bérlet olcsóbb, mint a most hatályos rendelet szerint.

Grőber Attila bizottsági tag

Felhívja a figyelmet, hogy nagyon sok újonnan bevont vtcátra kiterjed a rendelet-tervezet

hxálya. Sok embert komoly kiadásként érint a bérletvásárlás, mivel eddig ezzel nem kellett

terveznie.

Dr. Nagy Krisáina jegyző

Feltételezi, hogy az űj szabáIyok sokakat arrakéstteJnek majd, hogy ingatlanon belül oldják

meg a parkolást. A közterület nem autók tárolásáravan. Sokan kényelmi szempontok miatt nem

járnak be azudvarba.
Azt gondolja, hogy a rendelet-tervezetkapcsán lehet majd utólagos hatástanulmanyt végezni és

módosítására indítványt tenni.

Megjegyzi, hogy tudomása van olyanról, akinek behajtási engedélye van a Petőfi utcara, mert

ott van a lakcíme, de életvitelszerűen nem ott lakik. A belvárosban tárolja kénYelmi

szempontból köaerületen a gépkocsiját, noha a saját ingatlanán belül két garázsa is van.

Bakos László bizottsági tag

Kiegészítésében elmondja, hogy az Elekthetmax hénak lakói hasznáIják az udvarukat

parkolásra. A két panel épület esetében pedig fel lehetne ajánlani azudvart a lakóknak saját

hasznosításra.



Unger Tamás alpgl gárr4ester

Elmondja, hogy 15 év alatt megduplázódott Pápán az autők száma. Azt tapasztalták, hogY a

közterületi parkolókat nagyon sok esetben P +R parkolóként hasznáIjákaz emberek. A várkerti

parkolóban az utóbbi időben piaci napokon már egyáIta\ánnem volt szabadParkolóhelY azok

szátmáta, akik vásárolni akartak.

A Fő utcai 400 forintos díjnak az a céIja, hogy ne tömegesen parkoljanak ott az autók. A FŐ

utcai behajtással átmeneti forgalmi összeköttetést szeretnének létrehozni, mivel vízsgá|ják a

Csaky utca jövőbeli szerepét.

A rendel et- tew ezei prób álj a az alap prob l émakat kezelni.

Céljuk az újonnan parkolóövezetbe bevont utcákkal, hogy az autók kénYelmi okbÓl

köáorületen történő tárolása megszűnjön. Tartanak attól, hogy a rendelet elfogadása után az

emberek a parkolóöv ezeíenkívül próbálják megkeresni az ingyenes parkolóhelYeket.

Elismeri, hogy prób áIták itgy kijelölni az övezeteket, melyeken túl mar kénYelmetlen

gyalogosan megközelíteni a belvárost. A Tókert és a Beke utcai parkolási Problémák

megoldásar a mégvárni kell,
úgy gondolják, hogy a rend megteremtéséhez be kell vezetní a rendelet-tervezetet. A

későbbiekben lehetnek olyan módosítási javaslatok, melyek szerint, ha szÜkséges alakítanak a

rendeleten.

Grőber Attila bizottsági tag

Aggodalommal tölti el, hogy az Erkel iskola előttí Zárda utcában, a Huszár lakótelePen és

környékén is megnő a parkolások száma, ami majd félév múlva jelentkezik Problémaként.

Unger Tamás alpolgármester

Elmondja, hogy számoltak ezekkel a problémákkal. Kiegészíti a fent említett utcákat az Átok

utcával, ahol mar most is parkolási nehézségek vannak.

Korábban tettek kísérletet arra, hogy felajánlják a hááömbök előtti terÜleteket a lakóknak saját

fenntartásra, maguk számára a parkolás kíalakítására, és más számára a behajtás

ellehetetlenítésére.
A lakók ene nem tartottak igényt, dekizáróIagos jogot kértek a behajtásra és Parkolásra maguk

és hozzátartozóik számár a.

Mivel nem jutottak kompromisszumra, fe\téte|ezi, hogy ezek a területek valÓban meg fogjak

szenvedni a belváro si parkoló övezetek ki al ak itásán.

Az önkorm ányzattovábbra is fenntartj a afe\ajénlott lehetőséget a lakók számára.

Dr. Vaitsuk Mária bizottsági tag

Megkérdezi, hogy nem vásárolhatnanak-e a lakók időszakos, kedvezménYes bérletet. Arra

gondol, hogyha a lakó vidéki munkahelyére gépkocsijával megy, akkor reggeltől délutanig

b árki haszn áIhatná a |akó saj át maga szétmár a me gváltott éve s p arko lÓhelY ét.

Véleménye szerint érdemes lenne átgondolni, annak ellenére, hogy a technikai megoldása

problémás lehet.

Mészaros Csaba ügyvezető

Szerinte ez technikailag nehezen kivitelezhető.



Pintér Kálmán bizottsági tag

Erdeklődik, hogy az autóbuszoknak lesz-e lehetősége a várkerti parkolóban várakozni egy-egy

kirandulás alkalmával a gyülekezés idejéig.

Unger Tamás alpolgarmester
Hivatalosan a várkerti parkolóban eddig sem volt buszparkoló. Ennek ellenére a parkoló

végében, keresztben megálltak a buszok és várták a felszállókat.
A jelenlegi rendelet-teruezet megemlíti, hogy keresztirányű parkolás nem engedéLyezetí

szerelvények számára, mely a buszokra is érvényes. Javaslatot kell majd tenni a buszparkolás

problémájának megoldására. Jó lehetőségnek tűnik a Sportcsarnok elótti parkoló annak

ellenére, hogy kicsit messzebb van a belvárostól.

Németh Zsolt bizottsági elnök
Véleménye szerint mindenki egyetért abban, hogy a közlekedési kulturát fejleszteni, a

forgalmat és a parkolást szabályozni kell. Egyetétt azzal, hogy az elsődleges cél nem a

pénzbeszedés, hanem a közlekedés szabá|yozása. Szerinte a várkerti parkolónak központi

szeíepe lesz, hiszen aIII. zőnábatartoző legolcsóbb parkolóövezetheztartozík. A belvárosba

érkezőkkönnyen meg tudnak állrni aztljjáépite,tt és felújított helyeken. Egyetért abban is, hogy

aki képes a belvárosban ügye elintézéséig a magasabb díjtételt megfizetni , azmegtehesse. Bízik
benne, hogy tapasztalataik alapján később még tudnak a rendeleten módosítani.

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászőlás nem hangzott el.

Kéri a bizottság állásfo glalá sáú. az előterj esztéssel kapcsolatban.

A bizottság 5 igen szavazatta|, ellenszavazat nélkúl, 3 l.artózkodás mellett a következő
határozatothoúa:

45 12022. N1.15.\ GB határozat
A Bizottság Pápa Varos Önkormányzata a fizető parkolási
övezetben történő váxakozás rendjéről szőIő ...12022. (...)
önkormány zati r ende|et-terv ezetét a Képvi s e l őte stül et r é szér e

elfo gadásra j avasolj a.

6. napirend
Pápa Város Önkormányzata Kópvisetőtestületének ....12022. (...) önkormányzati
rendelet_tewezete a településterv, a településképi arculati kézikönyv é§ a településképi
rendelet készítésóvel és módosításával összefüggő partnerségiegyeztetés helyi szabályairól

Németh Zsolt bizottsági elnök
Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kórdés, kiegészítés,hozzászőIás van-e?

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászőIás nem hangzotteI.

Kéri a bizottság állásfoglalásál" az előterjesztéssel kapcsolatban.



A bizottság 8 igen szavaza|la|, ellenszavazat és íaríőzkodás nélkül a következő határozatot
hoúa:

46 12022. (YI.15.\ GB határ ozat
A Bizottság Pápa Város Önkormanyzata a településterv, a
településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet
készítésével és módosításával összeftiggő partnerségi
egyeztetés helyi szabályafuől szóló ...12022. (...)
önkormanyzati rendelet-tewezetét a Képviselőtestület részére
elfo gadásra j avasolj a.

7. napirend
A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2022. évi üzleti terve

Németh Zsolt bizottsági elnök
Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés,hozzászőlás van--e?

Mészaros Csaba ügyvezető
Összefoglalójában elmondja, hogy a Varosgondnokságtól átvett feladatok és azoknak a

ftnanszítozása teszi ki a 2022. évi üzleti tervük nagy ftszét. A kiindulási adatok a korábbi

városgondnoksági feladatoknak a finanszírozását biáosító kOltségvetési tervezet sorai és a
Városgondnokságnak, mint irtézménynek az ehhez kapcsolódó tervezési adatai. Ismerteti,

hogy a félévi adatok kerültek feldolgozásra. Mivel tudjak, hány főt vesznek át a

Vrárosgondnokságtól, ezért aszemélyi kifizetésekhez kapcsolódó kiadásokat pontosítani tudtak.

A dologi kiadásokhoz megkaptak a Varosgondnokság 2022. évi tewezési adatot brta|maző

költségveté si táblazatát, ami alapján az őket ftnanszírozó költsógvetési sorok készültek.

Üzleti tervi.iknek tésze a parkolási rendszer is, mellyel kapcsolatban mát a megnövekedett

feladatokkal és finanszirozással számoltak. Mivel a parkolási terület és az ilzemeltetési idő is

megnő, igy azehhez kapcsolódó személyi és dologi kiadások is többletkiadást jelentenek.

Tájékoúat, hogy a Varosfejlesúő Kft. korábbi években végzett fő tevékenységei, a projekt

menedzsment, a hozzá kapcsolódó műszaki ellenőrzések, tervezések és egyéb kiegészítő

tevékenységek mar befejeződtek. Egy-két projekttel kapcsolatban még akad szétmla, de ebből

már lényeges arbevételiik nem keletkezik.

Grőber Attila bizottsági tag
Érdeklődik, hogy a Városgondnokság munkatársai köziil hányan vállalják továbbra is a

Varosfej les rtő Kft..-nél a munkát.

Mészaros Csaba ügyvezető
Beszámol róla, hogy a korábbi döntésnek megfelelően átadták a tájékoúató levelet a

munkavállalóknak, akik tájékoztatást kaptak benne arról, hogy jelenlegi munkáltatojuk

megszűnik, és a Pápai Városfejles ztő Tfusaság Kft. ajén|atot tesz a továbbfoglalkoztatásukra.

Azajánlatban szerepelt a munkakör és a munkabér is, 85 főből 3 fó nem fogadta el az ajánlatot,

melyből 2 fo nyugdíjba vonul.
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Németh Zsolt bizottsági elnök
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászőláS nem hangzott el.

kéri a bizottság ál l ásfo gl al á sát az e 1 őterj e s ztés s e 1 kap c s o 1 atb an.

A bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a kÖvetkező határozatot

hozta,,

47 12022, N1,1,5.\ GB határ ozat
Á Bizottsag a pápai Varosfejlesztő Tarsaság Kft. 2022. éví
üzleti tervét a képviselőtestület részéte elfogadásra javasolja.

8. napirend
Beszámoló a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tevékenYségérŐ|,

m űködés ér ő| és gazdálko dás áról
I. Pápai Víz- és CsatornaműZrt.

A napirend tárglalásán jelen van Vörös Dániel vezérigazgató,

Németh Zsolt bizottsági elnök
ápuYíz.ésCsatornamúZrt.vezérigazgatőjátabeszámoló

összefoglalására.

Vörös Dániel vezérigpzgató

Elmondja, hogy 202y évtik azizletitervükhöz képest jobban alakult. Ennek oka, hogY anagY

szfuazság míatt az emberek több vizet fogyasáottak, így a Yizmíinek nagYobb árbevétele

keletkezett . Az .üzteti tervben lévő adatok zömében realízáIőüak, nem volt nagY eltérés a

tervezetés a tényadatok között. pozitív 6 millió forint adőzás előtti eredménnYel zárta aYizmv

a2021,. évet.

Németh Zsolt bizottsági elnök
M€álr"pítJr" rrosy a naprrónddel kapcsolatban kérdés, hozzászŐIás nem hangzott el.

Kéri a bizottság állásfo glalá sát az előterj esztéssel kapcsolatban.

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

hoúa:

48 l 2022. NI.15.\ GB határ ozat
a g i^ttoíg u páp aí y iz_ és c satornam ű zít. tevékenységéről,

műkodéséről és gazdálkodásárőI szőIő beszámolóját a

Képviselőtestület tészéte elfogadásra j avasolja,

II. Pápai Termálvízhasznosító Zrt.

A napirend tárglalásán jelen van Nagl Zsolt vezérigazgató,

1,1,



Németh Zsolt bizottsági elnök
Megkéri Nagy Zsoltot, a Pápai Tetmálvizhasznosító Zrt. vezérigazgatőját a beszámoló
összefoglalására.

Nagy Zsolt vezérigazgató
Elmondja, hogy a gazdasági társaságnak sikerült pozitív eredményt elérni az elmúlt két év

Covid okozta válságos időszaka utan. Ebben résztik volt a tulajdonosi ttímogatásoknak is. A
törvényi változásnak megfelelően volt egy tulajdonosi joggyakorlásváltozás. Tavaly februártól

fiem azMNV Zrt. gyakorolta a Magyar Áttam tulajdonosi jogait, hanem a Magyar Turisáikai
ügynökség. Elmondhatja, hogy a korábbi években kisebbségi tulajdonos rész&ől ilyen pozitív

hozzááIlástmég nem tapasúaltak Az Ügynökség és az Önkorményzat is nagyon sokat segített

a Pápai Termálvízhasznosító Zrt-nek. Amikor likviditási nehézségeik voltak, komoly

segítséget nyújtott az önkorm ányzatí 60 millió forintos tagi kölcsön. Év végén a 60 millió
forintos tagi kölcsönt és a 80 millió forintos folyószámlahiteltiket is vissza tudtak fizetni.

A vendéglétszárn meg sem közelítette a201,9-es és az azt megelőző, pandémia előtti éveket.

2021. évben májusig nem nyithattak ki, de mindezek ellenére sikerült pozitiv eredményt

elémiük.

Dr. Vaitsuk Maria bizottsági tag

Azthal\ják, hogy a íi,irdők nagy bajban vannak az emelkedő rezsiköltségek miatt, és emiatt már

sok helyen megemelték a belépődijak áráí.. Érdeklődik, hogy Pápán tervezik-e fiirdőbelépők

árának emelését.

Nagy Zsolt vezérigazgató
Yálaszában megerősíti, hogy tervezik az emelést, de több lépcsőben. Volt mar emelés és a

további lépéseket a vendégforgalom is befolyásolni fogja. Valóban az energiaarak

kiemelkedően magas kiadásnövekedést eredményeznek. Példaként említi, hogy a 2022.junius

30-áig érvényes villamosenetgia szerződésük alapjén 23 fointért veszik az áram kilowatt

őtáját. A következő időszakra nem kaptak 112 forintnál jobb ajanlatot. Ez majdnem ötszörös

emelkedés. Az éví 40 millió forintos aramdíjuk közel 200 millió forintra fog növekedni.Ez a

következő években komoly problémát fog okozni. Reményeik szerint 2023-ban TOP-os

pá|yánatok által a gyógyfiirdők elkülönített pénzhől energetikai beruházásokat tudnak

megvalósítani.

Dr. Vaitsuk Maria bizottsági tag

Szerinte nem érdekük, hogy a fiirdő vesáeséges legyen, és jogosnak tartaná az aremelést.

Unger Tamás alpolgármester

Kiegészítésében elmondja, hogy a nagyobb fiirdők 20-30 %o-os áremelést jelentettek be a

következő időszakra. Véleménye szerint, a kisebb íiirdők sorsa hosszú távon meg van

pecsételve. Ezek a fi,iídők az energiaárak emelkedését az árakban nem biztos, hogy

órvényesíteni tudjak. Készültek erre különböző kutatások és vészhelyzeti intézkedési csomag

is alakul. Azt gondolja, hogy a Várkertft,irdő az elmúlt időszakban tett olyan lépéseket, mely

nem csak az emelés, hanem a szolgá|tatásbővülés itányába mutat. Megemlíti a P|áns

kialakítását, mely egy magasabb áron magasabb szolgá|tatási lehetőséget biztosít a
ftirdőzőknek.
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Az energetikai beruházásokkal kapcsolatban minden lehetőséget kihasználnak. A TOP Pluszos

páIyázatokból a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének döntése alapján a városi

fenntartható települési páIyázati keretük kiegészült körülbelül 650 millió forinttal, melyet a

ftirdő energetikai fej lesztésóre tudnak fordítani.

Reményeik szerint a megfelelő dokumentumok szeptemberi elkészültével még ebben azévben

nyújthatnak be páIyázatot TOP Plusz Programra. Sikeres pályázat esetén tudnak olyan

beruházásokat végrehajtani, ami segít a fiirdő helyzetén.

Grőber Attila bizottsági tag

Szeretné néhány aggá|yéúmegfogalmazni. Megérti, hogy a járvány utánnehéztalpra állni, de

mindegyik likviditási mutató 1 alatt van, ami a fizetésképtelenség határát jelenti. Ráadásul a

Zrt. b ev ételének 2 5 Yo - a támo g atásb ől szát mazott.

A tőkeerős fiirdők versenyelőnyben lesznek, mert képesek lesznek olyan beruházásokat

végrehajtani, amik az energiatakarékosság irőnyába hatnak. Ráadásul olyan értékesíthető

tulajdona az önkormanyzatnak mér nincs, ami bevételt jelenthetne a furdőnek. Az
önkormány zat áItalbevitt apportok elfogytak. Szerinte nem lesz egyszeni újra elérni a20I9,es

és az aztmegelőző időszak vendégforg almát, miközben árat is kellene emelni.

örul, hogy nem mínuszos a Zrt, eredménye, de be kell látni, hogy a pozitiv 5 millió forintos

eredmény úgy jött össze, hogy kapott a fürdő 141 millió forint tétmogatást,

Nagy Zsolt vezérigazgató
A I4l millió forint támogatásból a Magyar Turisztikai Ügynökségtől kapott 90 millió forint

likviditási pénzeszköz. A fennmaradó összeg a korábbi beruhánásnak azidőarányos jővéúrása.

A 90 millió forintot működésre kapták, de eztetlelehetővé aberuházást. Az étterem sajátkézbe

visszavételétől szintén nyereséget varnak.

Németh Zsolt bizottsági elnök

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászőlás nem hangzott el.

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesáéssel kapcsolatban.

A bizottság 8 igen szavazatlal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül a következő határozatot

hozta;
49 12022. (YI.15.\ GB határ ozat
A Bizottság a Pápai Tetmálvizhasznosító Zrt,

tevékenysé gétől, működéséről és gazdálkodásaúl szőIő
beszámolőját a képviselőtestület tészére elfogadásra
javasolja.

III. MEKI_R Kft.

A napirend tórglalósán jelen van Egyed Tamás ügyvezető.

Németh zsolt bizottsági elnök
KI-RKft.ügyvezetöjeJabeszámolóösszefog|alására.
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Egyed Tamás ügyvezető
Ismerteti, hogy 2Ol2. év őtavezetia Kft._t, mely eddig minden évben nyereséges volt.

Elmondja, hogy a pénzügyi beszámolójukban szerepel - a temetés idegenben §oron - 34 millió

forint árbevétel, mivel a megyo minden részére elmennek aszertaftás lebonYolÍtásara.

Zsegraics Gyula bizottsági tag

Megkérdezi, hogy a temetők rendjére, küllemére nem lehetne_e több pénn fordítani a

nyereségből.

Egyed Tamás ügyvezetó

Közli, hogy adott feladatokra lehet a nyereséget fordítani,

A sírhely megváltásaból ós a létesítményhasználatbóI származő bevételeket kÖtelesek a temető

fenntartásara fordítani. Arra viszont ezazösszeg soha nem elég. Azizemeltetési szeruődésben

szerepel, hogy a szo\gákatási bevételből kell kipótolniuk ahiányző részt,

A siófoki önkormánYzat minden évben 20 millió forinttal támogatja a temető Üzemeltetését.

Mivel náluk nincs ez a támogatás, a Kft._nek nincs annyi bevétele, hogy a temetők küllemén

javíthatna.

Zsegraics Gyula bizottsági tag

Megismétli kérdését, mely szerint milyen lehetősége van a Kft,-nek ana, hogy a csatolt

települések temetőit fej lessze, új ítsa.

Egyed Tamás ügyvezetö

Elmondja, hogy nagyobb beruházásra nincs anyagi lehetőségük,

megtalálhatóak a MEKI-R Kft. kötelességei, Ilyen az

síkosságmentesítés,nyáronfi inyírás,aszeméte|száI|íttatása.

Közli, hogy azüzemeltetés vesáeséges volt, amit a szolgáltatásból kellett pótolnia.

Németh Zsolt bizottsági elnök
e1kapcsolatbanegyébkérdés,hozzászőIáSnemhangzottel.

kéri a bizottság állásfo g1 alá sát az el őterj esztés sel kapcso latban,

A bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül a kÖvetkező határozatot

hozta:

50 12022. (Y L15.\" GB határ ozat
a ni"ott.a* MÉKI4. Kft. tevékenységéről, működéséről és

gazdálkodááról szóló beszámolőjárt a Képviselőtestület

r észére elfo gadásra j avasolj a.

Iv. KÖZSZ0LG Nonproíit Kft.

A napirend tárgyalásán jelen van Bordás Ferenc ügtvezető,

A költségvetési rendeletben

utak karbarúartása, télen

1,4



Németh Zsolt bizottsági elnök
Megkéri Bordás Ferencet, a KÖZSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a beszámolÓ

összefoglal ására.

Bordás Ferenc ügyvezető
összefoglalja, hogy aKÖZSZOLG Nonprofit Kft. a térségben közszolgáltató ÉBH Nonprofit

Kft. közremtíködőjekén végzí a tevékenységét, a hulladékgazdáIkodási közszolgáItatást.

Ácbevételük 90 %-ál aközszo|gáItatőval történt elszámolás alapján a közreműködői díj adja,

ami a közszolgáltatási költségeik elszámolásából adódik. Gazdálkodásuk a korábbi évekhez

hasonlóan alakult.

Németh Zsolt bizottsági elnök
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászőlás nem hangzott el.

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A bizottság 8 igen szavazattaI, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül a következő határozatot
hozta:

5l 12022. N 1.15,\ GB határ ozat
A Bizottság a KÖZSZOLG Nonprofit Kft. tevékenységéről,
működéséről és gazdálkodásárőI szőlő beszámolóját a
Képvi selőtestület r észét e elfo gadásra j avasolj a.

9. napirend
A pápai 88/A/8 hrsz-ú, természetben a 8500 Pápa, Márton István utca 10. 1. emelet 1.

szám a|atti ingatlan órtékesítése

Németh Zsolt bizottsági elnök
Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés,hozzászőlás van-e?

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászőIás nem hangzotte|.

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesáéssel kapcsolatban.

A bizottság 8 igen szavazatía|, ellenszavazaí és tartózkodás nélkül a következő hatőrozatot

hozta:

5212022. íVI. 15.) GB határozat
A Bizottságapápai 88/A/8 hrsz-ú, természetben a 8500 Pápa,
Márton István utca 10. 1. emelet l. szátm alatti ingatlan
értékesítéséről szóló előterj esztést a Képviselőtestület részére
elfo gadásra j avasolj a.
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10. napirend
Hozzájárulás a Pápai Weöres Sándor Áltatános Iskola, valamint a Pápai Petőíi §ándor
Gimnázium infrastrukturális fejlesztésével kapcsolatos TOP- Plusz 3.3.3-21és TOP-Plusz
3.3.4-2l pály ázatok b enyúj tás áh oz

Németh Zsolt bizgttsági elnök
Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés,hozzászőIás van--e?

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

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 1artőzkodás nélkül a következő hatfuozatot
hoúa:

53 12022. (YLLS.\ GB határozat
A Bizottság ahozzájárulás a Pápai Weöres Sandor Általános
Iskola, valamint a Pápai Petőfi Sándor Gimnázium
infrastrukturális fejlesáésével kapcsolatos TOP- Plusz 3,3.3-
21, és TOP-Plusz 3.3.4-2I pályazatok benyújtásaról szóló
előterj esztést a Képviselőtestület tészére elfogadásra j avasolj a.

Németh Zsolt bizousági elnök
A bizottság ülését 16 őra 25 perckor bezafia.

\.)Ü-_*J^- :--...

Németh zsolt
bizottsági elnök

"W-ag__
Bakos Lászlő
bizottságitag

#ffi
&-;§*/
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GAZDASÁGI BIZOTTSÁG

Jelenléti ív

A (} azdasági B izottsá g 2022, j únius 1 5. napj án me gtartott nyilváno s üléséről

Név

Németh zsolt

Bakos Lászlő

Dr. Vaitsuk Mária

pintér kálmán

süle zsolt

Zsegraics Gyula

Domonkos Lászlő

Grőber Attila

Dr. Áldozó Tamás

Dr. Nagy Krisztina

Dr. Benkő Krisáina

szalai krisztina

Rádi Róbert

Unger:'|amás

Vd8,69 l];A,lo E_/^

_j4ér\Áu6, Csronn

_íZbg) íW|g
frn_kr^
,€Vr, W,rrr"

_.0r. O rc,virS óts,'k-z,

Aldírás

UuL; .L--t{

_ÁoLEÁ§ LeeEuc:



Alúírús

1-dna _ ",, d?, si--n _

bo0-ÁSl "rer/qa

0V S*ra^u P-o"fr:ici4§


