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Jegyzőkönyv

Készülfi Pápa Varos ÖnkormanyzataKépvíselőtestiiletének Gazdasági Bizottsága2l22.
február 23-án 15 óra 00 perckor a Yároshaza épületének I. emeleti nagy
targyalótermében megtartott nyilvanos üléséről

Jelen vannak: Németh Zsoltbiznttsági elnök,
Bakos LászIő, dr. Vaitsuk Mária, Stile Zsolt, Pintér Kálmtán, Domonkos
Lászlő, Gróber Attila, Zsegraics Gyula bizottsági tagok

Unger Tamás alpolgármester
Dr. Nagy Krisúina jegyző
SzaIaí Kri sztina gazdasági o sztáIy v ezető
Dr. Benkő Krisztina önkormanyzatt és szewezési osrtáIyvezető
Rádi Róbert városfej lesztési osztáLyv ezető
Borisz T eftzia költségvetési csoportvezetó
Dr. Orovics Orsika Barbara vagy ongazdálkodási csoportvezető
orban András gazdasági vezető- PVÖ Egyesített Szociális Intézménye
Somogyi Zoltanelnök - Tapolcaíöi Kertbarátkör
Feketéné Földi Judit járási hivatalvezető - VMK Pápai Jarási Hivatala
Pappné Szóka Lilla osáályvezető- Pápai Jarási Hivatal Foglalkoztatási
Osztály
Takács Zsolt ügyvezető ígazgató - Eatrend ArrabonaZrt.
Pánczé|né Tenk Beatrix ügyfelkapcsolati asszisáens - Eatrend Anabona
Zrt.

Németh Zsolt bizoftsági elnök
Köszönti a megielenteket. Megállapítja, hogy a bizottság ülése határozatképes, jelen van 8 ÍÖ

bizottsági tag.

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatosan kiegés zités v an<?

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nemhangzott el.

Kéri a bizottság tagsaíl, hogy a napirendről szavazzanak.

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

hoúa:



8 l 2022. (JI.23.| GB határ ozat
l,gizotts{eúülésnapirendjétazalábbiakszerintállapítjameg:

Napirendek:

1. pápa Varos önkormanyzata Képviselőtestiiletének
., . t ZOZZ. (. . . ) önkorm ány zatirendelet-te w ez.ete P ápa Varo s

Önkormanyzata2}2l.évi köttségvetéséről szóló 7 l202t,
(III. 1 2.) önkormárryzati rendelet módosításaról

2. Beszámoló azÉiszak_Balatoni Térség Regionális Települési

Szilardhulladék Kezelési önkorményzati Tarsulás 202l.
évi tevékenységéről

3. A Veszprém Megyei Kormanyhivatal Pápai Jarási Hivatal
Foglalkoztatási osáályanak ájékoztatőja a rnunkaerő_

piaci helyzet és a foglalkotratás alakulásfuól Pápan

4. Jelentés a képviselőtestület lejárt haftrtdej ű hataro zatainak

végrehajtásáról

5. Tapolcaföi emlékkő állításaról szóló döntés

6. Gyermekétkeáetési feladatok ellátása tugyában létrojött

vállalkozási szerződés módosítása

7. Pápai 3g89lNt3 hrsz-ú forgalomképes ingatlan

értékesítése

8. Pápai 3989lNl0 lusz-ú forgalomképes ingatlan

értékesítése

6. napirend
Gyeúekétkeztetési feladatok ellátása tárgyában létrejött vállalkozási szerződés

módosítása

A napirend tórglalásán jelenvan Takács zsolt ügnezető igazgató.

Németh Zsolt bizottsági elnök
el kap c solatban kérdés, kie gé szítés, hozzászŐIás van-e ?

Takács Zsolt ügyvezető igazgató

Kiegészítésében elmondja, hogy a jelenleg hatályos sz.o\gáltatási szerződés értelmében marcius

l_jétől emelnék aszo\gáLtatási arakat azelőzőévi infláció mértékével . AzelŐző évi inflációsráta

mértéke 7 ,8 oÁvolt. Atars aság akérelemben rögzítettekkel indokolva Plusz l0,2 Yo'os emelést

szeretne kérelmezni az árak indexálásatroz. Kiemeli, hogy voltak elŐzetes egYeztetések az

önkormany zat és az&atend Arrabona Zrt. munkatársai között, melY során megállaPÍtottak,

hogy a kért emelést meghatározott mértékíg az á|larrúől utólagos ftnansnrozás keretében a

varos megkapja.



időigényes, és 1_1,5 éves csúszásra is volt példa. Ezért keletkezik az éves beszámolóban 300-

400 milliós vesáeség, amit később kompenzál az NHKV Zrt. Az előterjesztésben jelenleg

szereplő összeg a december és május közötti különbséget tiiközi. Az Észak-Balaton

Hulladékgazdálkodási rendszer teriiletén a Társulással ktitOtt KözszolgáIati Szeruődés alapján

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatot az ÉB,lH Nonprofit Kft. (továbbiakban:

Társaság) |átja el. A Tarsaság bérleti viszonyban van a Tarsulással, díjat fizet a szolgá|tatás

végrehajtásához sziikséges eszközökért. Az NHKV Zrt.4ől kapott összegből a bérleti dijat a

Tarsaság elutalja a Társulásnak, amiből a Társulás végre fudta hajtani a Tarsaság tőkeemelését.

Ezá|ta| a2}t9. és2020. évi tőkehelyzetrcnőeződött. Ezutan következik 2022. május 31-ével a

20zt. évnek a megoldása. Tavaly jrilius l-jétől yélto7§tt az NHKV Zrt. elszámolási és

támogatási rendszere. A Tfusulás és a Tarsaságszémárais többletbevételt jelent, hogy a liter és

kilogramm elszámolások alapjan nagyobb összegre jogosult a Kft, így a finanszírozásakevésbé

látszik bizonytalannak. A hírek szerint kormárryzati szandék, hogy rendeződjön ennek a

szektomak ahelyzete. Az elgondolás szerint egy állami koncesszoron keresztül biztosítanak a

szolgáltatást. További részletekről csak annyit lehet hallani, hogy 2023. jrllius l-je után fog

megvalósulni.

Grőber Attila bizottsági tag

Megkérdezi, hogy jól érti_e, miszerint a tőkeemelés az NHKV Zrt.4őI kapott fonásbÓl történt,

és nem a tulaj dono sok ltozzájárulásából.

Unger Tamás alpolgármester

Elmondja, hogy a Tfusulás minden kiadását azévente megállapított bérleti díjból tudja fedezni.

Megismétli, hogy a Tarsaságnak és a Társulást alkotó Önkormányzatok<nak sem kellett

hozzájárulást fizetni a tőkeemeléshez. Ezt megkapta a Tarsulás az NHKV Zrt.,tŐL

Előterjesztésiikben szerepel, hogy 9 millió a jegyz,ett tőke, 75 Yo a tlaLajdowész, a többi pedig

tőketartalékba került.

Németh Zsolt bizottsági elnök

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászőlás nem hangzottel.

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesáéssel kapcsolatban.

A bizottság 8 igen szavazatla|, tartőzkoőás és ellenszavazat nélkiil a következő hatérozatOt

hoúa

l1l2022. íII.23.) GB határozat
a gÜofiság az Észak-Balatoni Térség Regionális
Települési Sziltírdhulladék Kezelési Önkormányzati
Tarsulás 202t. évi tevékenységéről szóló beszámolót a
Képviselőtestiilet részére elfogadásra j avasolj a.

7



3. napirend
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal X'oglalkoztatási Osztályának
tájékoztatója a munkaerő-piaci helyzet és a foglalkoztatás alakulásáról Pápán

Németh Zsolt bizottsági glnök
Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés,hozzászőIás van-e?

Feketéné Föl,di Judit jarási hivatalvezető
Összefoglalv atájékoztatójukat elmondja, hogy ajfuás foglalkoztatási helyzete nagyon kedvezŐ.

A202l.évi álláskeresői átlaglétszám32%-kalvolt alacsonyabb, mint a 2020. évi. A különböző

pénzíigyi források, a gazdasági akcióterv több célcsoport számára biztosított üímogatási

lehetóséget.

Németh Zsolt bizotts4gi elnök
Megátlapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, ltoz.zászÁIás nem hangzott el.

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A bizottság 8 igen szavazatla|, lartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő hatátozatot
hozta:

12 12022. (-11.23,\ GB határ ozat
A Bizottság a Veszprém Megyei Kormanyhivatal Pápai
Jarási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának Pápan a

munkaerő-piaci helyzet és a foglalkoztatás alakulásaról
szóló tájékoztatőját a Képviselőtestület részéte
elfogadásra j avasolj a.

4. napirend
Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

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

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hoz.zászőlás nem hangzott el.

Kéri a bizottság átlásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

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

hozta:

13 l 2022. íII.23.) GB határ ozat
A Bizottság a jelentés a képviselőtestiilet lejárt
határidejű határozatainak végrehajtásaról szóló
előterjesztést a Képviselőtestiilet tészéte elfogadásra
javasolja.



5. napirend
Tapolcafői emlékkő állításáról szóló döntés

Németh Zsolt bizottsági elnök
Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés, hozzászőIás van+?

Dr. Nagy Krisztina jegyző

Tájékonatja abizottságot, hogy a Humárrerőfonás Bizottság tegnap targyalta az elŐterjesztést.

A Bizottság úgy ítélte meg, hogy a helyesírási szabályok szerint aáblántaláIhatő szöveg egY

kerek mondat, így a végére pontot kell tenni, valamint a mondatban szereplő ,,Település" szőt

helyesen kis betiivel kell írni.
Kéri a bizottságot, hogy az ercdeli előterjesztést ezzel aktegészltéssel targyalja.

Somogyi Zoltan elnök
Elismeri, hogy csak szóban közölték a tábta feliratot a kőfaragóval. Benntik is felmerült a

kérdés, hogy miért kezdődik mondaton belül nagybetűvel a település szÓ. A kőfaragó

kijelentette, hogy a pontot tudja pótotni, és megpróbálja a telepiilés szó első betÜét is javítani,

de azesrt&ikai minőség nem biztos, hogy megfelelő lesz.

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

Kéri a biz-ottság állásfo glalá sáí az előterj esztés sel kapc solatban.

A bizottság 8 igen szavazatlal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következőhatérozatot
hozta:

14 12022, ilL23.\ GB határ ozat
A Bizottság a Tapolcaíöi emlékkő állítasáról szóló
döntést a javasolt kiegészítéssel a Képviselőtestiilet
ÉszÉr e el fo gadásra j avaso lj a.

7. napirend
Pápai 3989/A/13 hrsz-ú forgalomképes ingatlan értékesítése

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

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

Kéri a bizottság állásfoglalá sát az előterj esztéssel kapcsolatban.

A bizottság 8 igen szavazatla|, l'artőzkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot

hoúa:
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15 12022. 0I.23.\ GB határ ozat
A Bizottság Pápa Város Onkormányzata
Képviselőtestületének az önkormányzati lakások és

helyiségek bérletéről és elidegenítéséröl szőIő 28l20l3.
(XI.14.) önkormanyzati rendelet 27.§ (1) bekezdés b)

pontja alapjárr az Önkormányzattulajdonát képező pápai

3989lNl3 hrsz.-ú, természetben a 8500 Pápa,Főtét25.
l . em. 13. szétm alatti,62 m2 teruletű, öröklakás ingatlan-

nyilvántartási megnevezésű, beltertileti, forgalomképes

ingatlant az elóvásarlásra jogosult bérlő tészéte

értékesíti részletfizetés esetén t2.777.500 Ft, Maz
tizenkettőmillió-hétszááetvenhétezer-ölszén forint
értéken, egyösszegű fizetés esetén 12.521.950 Ft, azaz

tizenkettőmillió-ötszááu szonegy ezer -kiIencszáaötven

forint értéken.

Utasítja a Polgármestert az értékesítéssel kapcsolatos

intézkedések megtételére, felhat almazza az adásv ételi

szerződés aláitására.

Hataridő:
Felelős:

folyamatos
Dr. Áldozó Tamás polgármester

Szalai Krisáina gazdasági osúílyv ezető

8. napirend
Pápai 3989/A/1 0 hrsz-ri forgalomképes in gatlan értékesítése

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

Megállapítja hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hoz,zászőlás nem hangzott el.

Kéri a bizottság állásfoglalá sát az előterj esztéssel kapcsolatban.

A bizottság 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hotra:
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16 12022. II.23.\ GB határozat
A Bizottság Pápa Varos Önkormányzata
Képviselőtesttiletének az önkormányzati lakások és

helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szőlő 28l20l3.
(XI.14.) önkormányzati rcndelet 27.§ (1) bekezdés b)
pontja alapján az Önkorm ényzattu\ajdonát képező pápai
3989lNt} hrsz.-ú, természetben a 8500 Pápa,Főtér25.
1. em. 10. szám alatti,53 m2területű, öröklakás ingatlan-
nyilvárrtartási megnev ezésű, belterületi, forgalomképes
ingatlant az elővásárlásra jogosult bérlők tészére
értékesíti részletfizetés esetén 10.782.500 Ft, azaz
tízrnillió-hélszántyoLcvankettőezer-ötszáz forint
értéken, egyösszegű fizetés esetén 10.566.850 Ft, azaz
tízmillió-ötszázf,ntvanhatezer-nyolcszáaötven forint
értéken.

Utasítja a Polgármestert az éfiékesítéssel kapcsolatos
intézkedések megtételére, felhatalmazza az adásvételi
szeruődés aláításáta.

Határidő:
Felelős:

folyamatos
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Szalai Krisáina gazdasági osztályv ezelő

Németh Zsolt bizottsági elnök
A bizottság ülését 15 óra 50 perckor bezatja.

N.'"-_"- J_-_f
Németh Zsolt
bizottsági elnök

w.u
Bakos Lászlő
bizottsági tag
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GAZDASÁGI BIZOTTSÁG

Jelenlóti ív

A G azdasági Bizottság 2022. februar 23 . napjén megtartott nyilvános üléséről

Név

Németh Zsolt

Bakos LászIő

Dr. Vaitsuk j|;4:áría

pintér kálmán

süle zsolt

Zsegraics Gyula

Domonkos Lászlő

Grőber Attila

Dr. Áldozó Tamás

Dr. Nagy Krisáina

Dr. Benkő Krisztina

szalai krisztina

Rádi Róbert

Unger Tamás
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