










































































































































































PÁPn vÁnos ÖNronuÁNyznr,l rÉpvrsBlórnsrüLnrÉNBr
cnzoasÁGl BIZoTrsÁca

Szám: E071467-912022.

Jegyzőkönyv

: pápa Város önkormányzataKépviselőtestületének Gazdasági Bizottsága2l22.
augusztus 31-én 14 &a 00 perckor a Yárosháza épületének I. emeleti nagY

taígyalótermében megtartott nyilvanos üléséről

Jelen vannak: Németh Zsoltbizotísági elnök,
Bakos LászIő, dr. Vaitsuk Mátia, Süle Zsolt, Grőber Attila, Domonkos

Lász|ó, Zsegraics Gyula bizottsági tagok

Dr. Áldozó Tamás polgarmester

Unger Tamás alpolgármester
Dr. Nagy Krisáina jegyző
Dr. Benkő krisáina önkormányzati és szervezési osztáIyvezető

Szalai Kri sáina gazdasági osúály v ezető

Benecz Rita szociális és közigazgatási osztáIyveze,tő

Rádi Róbert varosfej les rtési osrtályv ezető
Dr. orovics Qrsika B arbara y agy ongazdálkodási csoportvezető

Mészáro s c s ab a ügyvezető _ p áp aí váro sfejle s ztő T ár saság kft ..
Ujváry Hajnalka 

-Íntézményvezető _ PVÖ Egészségügyi Alapellátási

IntézeJe
Orban András gazdaságívezető _ PVÖ Egyesített Szociális Intézménye

Csákvari Judit intézményvezelő - Pápai Varosi Ovodák
Tótfalusiné kiss Berna dett gazdaságívezető _ pápai varosi Óvodak
Nagy ZsoIt v ezérigazgatő, P ápai T ermáIv ízhaszno sitő Zrt.

Tóth Péter ügyvezető - Páryaí Sport Nonproíit Kft.
Ivjan llona bolcsődevezető-helyettes _ Pápai Egyesített Bölcsődék
Mezei Lászf,ő - varosi főépítész

Távolmaradását előre jelezte Pintér Kálmán bizottsógi tag.

Németh Zpolt bizottsáei eln§k
gá!!apitja,hogyabizottságü1ésehatarozatképes,je1envan7fő

bizottsági tag.

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatosan kiegészítés van_e?

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

Kéri a bizottságtagait,hogy a napirendrőI szavazzanak.

A bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tutőzkodás nélkül a kÖvetkező hatfuozatot

hozta:



1.

2.

5 4 12022. NII|.31.\ GB határ ozat
R nizottiag az ülés napirendjét az a|ábbiak szerint áIlapttja

meg:

Napirendek:
B e számo 1ó az önkormány zat I. f élév i gazdálko dás aró l
Pápa Y áros Önkormany zata Képvíselőtestületének .,,12022,

t...l önkormányzati rendelet-tewezete Pápa Város
Önkormanyzata 2022. évi költségvetéséről szóló 212022,

(III. 1 0. ) önkormányzati rendelet módo sításaról
iápa Varos Önkormany zata Képviselőtestületének . . . . 12022,

(...) önkormányzati rendelete-tervezete Pápa Varos

ÖÚormanyzata Képviselőtestületének a fizető parkolási

övezetben történő parkolási övezetben történő várakozás

rendjéről szóló 12l2O22. (VI.17.) önkormányzatí rcndelet

módosításáról
Pápa Város Önkormany zata Képviselőtestületének . . . 12022,

r.,.l önkormányzati rendelet-tervezeJe a közterület-

ias,ználatr ő1 szóló l l l 20 I 9 . (v I.27 .) önkormányzati rendelet

módosításaról
Pápa Város Önkormány zata Képviselőtestületének . " 12022,

1. ..; tintorm ényzatí rendelet_tervezeíe a közösségi egyiittélés

alapvető szabályairől és ezek megsértésének
jogitivetkeznÉnyeirő| szóló 3712020. (XIL21,)

önkormanyzati rendelet módosításaról
Pápa Város Önkormany zata Képvíselőtestületének,,, 12022,

1. ..; tlnt<orm ányzatí rendelet_tewezete a közterületi térfigyelő

iendszenől szőlő 17 12021. (VI.30.) önkormányzati rendelet

módosításáról
Pápa Város Önkormany zata Képviselőtestületének, "12022,
(...) Ont<orm anyzati róndelet-tervezete Pápa Helyi É,pítési

Szabályzatéről szóló |4l20t9. (IX.26.) önkormányzati

rendelet módo sításáróI
8. pápa város Fenntartható varosfejlesztési stratégiája és Top

Plusz Varosfejlesztési Programtervének jóvahagyása
g. Településrendezési eszközök több (32 pont) ponton történő

módósítása, a beérkezett vélemények ismertetése a
Képviselőtestülettel

10. Pápa Város Településrendezési eszközinek több (16 pont)

ponton történő módosításanak elindításaról szóló döntés

11.irápa Vfuos Településrendezési eszközeinek targyalásos

eljarasban torténő módosítása a Pápa-Csót és Tapolcafő 84102
jelű út közötti kerékparút vonatkozásában

l2.-APápaí Ipari Park területén lévő pápai 6591127 hrsz_.ú kivett

epitési terület ingatlannyilvántartási megnevezésű ingatlan

értékesítése
13 . P ápa, C saky LászIő u. 1 0. szám a\attí ingatlan értékesítése

la. pápai Termálvizhasznosító zrt. részére tagi kölcsön nyújtása

1 5. Tanulmányi Támogatási Rendszer módosítása

J.

4,

5.

6.

7.



16. A Pápai Sport Nonprofit Kft. ügyvezetője munkabérének
megváItoztatása

17. A Pápai Varosfejlesztő Tarsaság

munkabérének me gvál toúatása
Kft. ügyvezetője

18. Kovászna Varosnapok rendezvényeire vtaző delegáció

kijelölése
19 . P ipa, T isza Kálman u. 5 0. szém alattí ingatlan értékesítése

20. P ápaíPolgarmesteri Hivatal selejtezési kérelme
2t . P ápaVáros Önkormanyzata selejtezési kérelme

1. napirend
Beszámoló az önkormínyzat I. félévi gazdálkodásáról

Németh Zsqlt bizqttsági elnök
M€kád.r1 t gy á napirenadel kapcsolatbankérdés, kiegészítés,hozzászŐIás van-e?

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

Kéri a bizottság állásfo glalá sái" az előterj esztéssel kapcsolatban.

A bizottság 7 igen szavazallal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkÜl a kÖvetkező határozatot

hozta:

55 12022. N IlI.31.\ GB határ oza!.

a gi"ott*g Papu Varos Önkormányzata L félévi
gazdátkodásánől szóló beszámolőjáí. a Képviselőtestület
r észéte elfo gadásra j avasolj a.

14. napirend
pápai Termálvízhasznosító zrt, részére tagi kölcsön nyújtása

A napirend tórgtalásán jelen van Nagy Zsolt vezérigazgató,

Németh Zsolt bizottsági elnök
M.gkérd*t, h"gy 

" 
*pi*raOel kapcsolatban kérdés, kiegészítés,hozzászŐ|ás van-r?

Nagy Zsolt vgzérigazgató

Elmondja, hogy az elmúlt időszak mindenkit érintő energiaváltsága a PáPai

Termálvízhasznosító Zrt.-re is hatással van. Igyekszik felelős vezetőként a cég műkÖdését,

fenntartását biztosító minden a\íemativát megvizsgálni. Az energia felhasznáIási módok

megváIasztása is ilyen feladat, mellyel kapcsolatban célszerűnek Láúja a jelenlegi

hőszo|gáItxóval kötött szerződésük lehető legrövidebb időn belüli felmondását. Ennek egYik

feltétele, hogy azelmúlt években aszolgáItatő áItaI elvégzettberuházásokat ki tudjak vásarolni.

Ilyen beruhánás voItkét gázkazein elhelyezése, valarrtint a jelenlegi szolgáItatő a korábbi

szolgákatőtól harom darab 500 kilowattos pellet kazfurtvett át, melyek szintén kivásarlásra

kerülnének. A hatékonyabb energiafelhasmáIás céljából a szolgáItatő az Ín. Primer és

szekunder rendszer közötti direkt hőátadást hőcserélőn keresztüli hőatadásra váItoztatta. A



kivásárlások utan lehetőségiik nyílik ana,hogy leváljanak a gáaőI. Elsődleges céljuk, hogY a

medencék vízpőt|ásáta, hőtartásárahasznáIt termáIvízből hócserélővel hőt nyerjenek, majd

csak ozt követöen használjak a termálvizet a medencék vizpőtlására. A kinYert hőt a

padlófiitésnél szeretnék felhasználni. A padlófiítés egy 40 fokos vizrendszer. Kipróbálták,ha a

40 fokos termá|vízből kinyerik a hőt, akkor körülbelül 3 fokot esik a víz hÖmérséklete. A 37

fokos víz elegendő a medencék frissítésére és melegen tartásásra. A termáIvíz alapvető

funkcióját nem veszíti el, és több vizet sem kell felhasználniuk.

A korabban említett pellet kazénokkivásarlására azértvan sziikség, mert enélkül szerződniiik

kellene egy egész éves gázkapacitásra, amit jelenleg nem szeretne. Az elképzelt Új rendszer

_10 fokig biztosan mríködőképes. Ennél hűvösebb időben pedig a pellet kazánok nyújtanak

kellő bizton ságot az üzemképes működéshez.

Az éves gánkapacitás lekötésével a szerződött mennyiség és a felhasznált mennyiség közötti

plusz - mínusz 20 %o-os eltéréskor komoly büntetőtételeket kellene fizetnii.ik. Szerinte

megjósolhatatlan,hogy most mekkora mennyiségre kössenek szerződést,mivel előreláthatólag

a padlóftitést így más energiaforrással is tudjak működtetni. Februárban le szoktak állni 2heJ

karbantartási szünetre, de elképzelhető, hogy ennél hosszabb leállásra lesz sziikség.

Németb Zsolt bizottsági elnök
M.írkérd*l, h"g} u, 

"tÁtidőszak 
fejlesáései , szolgá|tatás bővítései hogyan befolyásoljak a

fürdő anyagihelyzetét. Gondol a szálláshe|y és az étterem megnyitására.

Nagy Zsolt vezérigazgató
Ismerteti, hogy azelmúlt év azonos időszakát figyelembe véve, ha szeptembertől decemberig

nem csökken jelentősen a flirdő iránti kereslet, akkor a ttyár sikeressége biztosítéka a fiirdő

december végéig történő működésének.

A fiirdő minden év janufujától folyószámlahitelből tartja fenn magáú..

Tájékoztatja a bizottságot, hogy az elmúIt években 80 millió forint folyószámlahitele volt a

gazdasági tarsaságnak , de az idén magas abb, 99 millió forintos keretet kérelmezett a banktÓl.

Azígazgatőságnak 100 millió forintig terjed a hatásköre,igy a 99 millió forint egyszenibb

eljárásrendet igényel, nem kell közgyűlési döntést hozni.

Kijelentheti, hogy a hotel és az étterem üzemeltetésének is köszönhetŐ, hogy a ftirdő december

31_éig működni tud. Azt gondolja, jó döntés volt az étterem működését saját izemelésbe

visszavenni. Az önkiszolgáló étterem harom havi arbevétele meghaladja a 70 millió forintot.

Ennek fele tisáa h aszoíL.A hotel májusig csak hivatásturizmus céljából fogadhatott vendégeket.

Tavaly juniustól a hotel 40 millió forint nyereséget hozott, arrtí azelmÚlt 15 hónaPra 60 millió

forint arbevételt jelent. A hotelnak viszonylag alacsony az ilzemeltetési kÖltsége. TÖbblet

költséget a villany, a fiités, a takaritás nem jelent. Minimális plusz kÖltség jelentkezik, ha a

szobák kiemelkedő kihasználts ágamiatta mosás elvégzését külsős cégre bízzák. A kÖltségeket

növeli az éjszakaírecepciós szo\gáIat ellátása. Véleménye szerint biztatőak a számok. Az idei

nyar július és augusztus hónapjában is megh aladta az árbevűel a 8 millió forintot. SzePtember

és okíóber hónapra is jelentős szástbanvannak foglalásaik.

Süle Zsolt biZottsági tag

Erdeklődik, hogy az 50 millió forintos tagi kölcsön a jelenlegi kazánok és géPészet

megvásárlását, vagy az űj enetgetikai rendszer elindításat is magába foglalja-e. Esetleg az Új

rendszerre va\ő átállás igényel-e majd új forrásokat,



Nagy Zs,qlt vezé{ gazgptó

Közli, hogy nem fog igényelni plusz fonásokat. A szolgáltatótól a tételek kivásarlására nettÓ

42,5 milliő forintos ajánlatotkaptak. Erre vonatk ozőan a szolgáItatótÓl kért tételes arlistát még

nem kapta meg. Az áta|akításra7,S millió forint elegendő. Alapvetően csőháIŐzal éPÍtésrŐl és

hőcserélő rendszeren keresáül történő hőleadás megvalósításárőlvan szÓ. A termálvízcsakPát

métene folyik eI a gépészeti berendezésektől. Épületenként 3 és 3,5 millió forintba kerÜl a

beruházás. A gyógyászatíépiletpadlófiítését mát atavalyi évben tetmáIvízzel fritötték. Ebben

az épületben szolgáltatónak frítésért díjatmár nem fizettek.

Gröber, Attila bizottsági tag

Ha jól érte\mezí, aPápaiTermáIvízhasznosító Zrt.-nek érvényes szeruődése van a Kft.-vel.

Ebből kell kivásarolnia magát , aÍrtí 42,5 millió forintba kerül.

Npgy Zsolí vezérig?zeqtó
Ismerteti, hogy egy hosszú táví szerződésről van szó. Az alapvető szolgáItatási szerződéstiket

annak idején a Jakófa Kft._vel kötötték meg.Ezaszerződész)27. évben járt volna le. A fiirdő

hozzé$árulásával a Jakófa Kft. jogutódlással eladta aszo\gáItatást a Cothec Kft.-nek. A Cothec

Kft. közben nevet váItoúatottEngie MagyarországKft..-re. Ú3uUU névvá|toúatás utan jelenleg

Equans Magyarors zágKft.-ként működik. A multicégek évről-évre felvásaroljrák egYmást,ezért

vannak anéwákozások, de alapvetően a tulajdonosok és a szolgáItatások ugYanazok.

Elmondja, hogy mióta a fiirdő élére került 2015-ben, racionálisabb a költséggazdálkodás.

Átvételkor éves szinten 15 ezer GJ energiát használtak el a ftirdő fiitésére, melYet leszorítottak

9 ezer GJ-ra. Idővel belátták, hogy a 2003. őtaa\kahmazott rendszer és technológia alkalmatlan

a ftirdő üzembiztos múködéséhez, A gazdasági tarsaság a fejlesztéseket saját erőbŐl nem tudta

megvalósítani, igy együttműködtek ahőszo|gáltatóva| A szolgáltató ajánlatot tett a ftirdő

múködéséhez szükséges fejlesztések megvalósítására, aszerződés\ejáratíideje 2033. év. KÜlÖn

díjtételként belekerült a szerződésbe ezeknek a gépeknek az amorttzácíőja, a lejaratakor 100

ezer forint névértéken kivásárolhatja a ftirdő ezeket az eszközöket.

A beszerzett pellet kazán a Jákőfa Kft. tulajdona volt. A Jákófa Kft. a kazánt eladta

jogutódjának, a Cothec Kft.-nek. A gázkazánok a beruházások áItal a hőszolgáItatő

tulajdonában vannak. A ftirdő hőmennyiséget vásarol a hőszolgáItatőtŐI, a mérőt havonta

leo lvasva a díj tétel eknek me gfelelő en száml áa fe\éjnk a gánszolgáltatő .

Amikor atagikölcsön kérelmét benyújtotta az Önkormányzatfelé, atagi kÖlcsÖn fedezeteként

felkínálta a 60 millió forintos telekértékesítésről szóló adásvételi szeruődésekből még nem

teljesült 40 millió forintból származő árbevótelt és a fiitésbŐl megtakarított Összeget

Gtőber Attila bipottsqgi tag

Idéz az előterj esáésből :

,, Az eszközök megvásarlása, valamint atervezett énalakítő beruházások nem oldanak meg a

tarsaság teljes energetikai problémáját, de két év alatti megtérülést eredménYeáetnek, melY

j elentő sen csökkenthe ti a Zrt. likviditási problémáj át.,,

Megkérdezi, hogy a két év alatti megtérülés az űj 7,5 millió forintba kerÜlŐ beruhánásra

vonatkozik-e. Jól értelmezi_e, hogy épületenként 3 és fél millió forintot lehet ezze|

megtakarítani.



Nagy Zqolt vpzérigazqat§

A szerződésben valóbal ez szerepel, de úgy gondolja, hogyha sikerül teljesen leválniuk a

géaről, és a szolgáltatóval is sikerül felmondanivk a szeruődést, akkor 50 millió forintot meg

1ehet spórolni, mivel a hőszolgáltatónak éves szinten 30-50 millió forintot fizetnek az éPÜlet

fiitéséért.

úgy gondolja, ha nem sikerül 100 %-ban termá|vizzel megoldaniuk a ftitést, akkor is minimum

25 millió forint megtakarítást eredményez aberuhéaás. Az évi 25 millió forint két év alatt 50

millió forint megtérülést jelent, igy azeszközvásátlás megtérül.EzértkezdeménYezb ertafqta

kölcsön felvételt, mivel közgazdaságilag ennél jobb megoldást most nem tud,

Gtőber Attila bizqttsági tag

Erdeklődik, hogy az eszközök a tulajdonukba kerülnek-e.

Nagy Zsolt vezérigazgptó
yélaszában megerősíti, hogy természetesen a Pápai TermáIvízhasznosító Zrt. ttiajdonába

kerülnek azeszközök.

Grőber Attila bizottsági tag

Megkérdezi, hogy atermáIvizből történő energianyeréshez kapcsolÓdó beruháuást korábban

miért nem valósították meg.

Tudakozódik, hogy halad a 80 millió forintos folyószámlahitel visszafizetése.

Nagy Zsolt vezérigazgató
Elmondja, korábban is felmerült, hogy termá|vlzzeI fiitsék az épiletet, artihez kÜlÖn vizjogi

engedély kellene. Adhat felmentést ez a!őI a jogszabáty alól az,hogy az évi 38 ezq rű vizet

nemkizárőlag csak fútésre hasznáIják fel, hanem a medencék vizének PŐtlására és melegen

tartásárais. Így nem használnak fel több vizetazéves kapacitásnál.

A cég likviditási helyzete sokkal jobb, mint bármikor volt. Az elmúlt évek legsikeresebb nYarát

követően 50_60 mitlió forintos nyereséggel tudták \ezarni a nyári szezorrt.. Jelenleg 100-120

millió forint pénzeszközúk van. A júliusi villamosenetgia számlát augusztusban kellett volna

megkapniuk augusztusi fizetési határidővel. Megkaptak ugyan a szátmlát augusáusban, de

szeptemberi fizetési határidővel. Természetesen afizefiési hataridő naPján fogi'ák kifizelní a

számlát. Ez az első emelt áramszámIájuk. Júniusban 23 forintért vették az áram kilowattját,

most 139 forintért, és előzetes információk szerint januártól 215-250 forint kÖzÖtt várhatő az

aram kilowattj a. Ez aztjelenti, hogy az évi 40 millió forint villamos energia díj 400 millió

forintra emelkedik, aní tízszeres emelkedés.

Terveznek egy 2 hétnéI hosszabb karbafiartási leállást, hogy a gazdasági tarsaság a

nehézségeket átvészelj e.

A társaság a Top pluszos projektek által az elkövetkező években 650 millió forint

nagyságrendű energetikaíberuházásokat tud megvalósítani. Benyújtottak az E.ON-hoz egY 500

kW-os napelemrendszer_csatl akozásí szandékot. Ennek átfutási ideje 3 hónap. JogszabálYi

vá|tozás míatt azegyszerű napelem telepítése mar nem biztos, hogy engedéIYezett lesz. Lehet,

hogy 30 Yo-os tfuo!ókapacitásra fogják őket is kényszerítenÍ. Ez a tarolókapacitás jelerrtős

mértékben drágítani fogja a beruházást Korábban a tetőn elférő 400 kW-os rendszerre nettó

130 millió forintos ajanlatott kaptak.



Az E.oN tőlük, mint cégtől nem veszi át az éramot. Ha nincs tarolÓkaPacitás, akkor 400 kW-

os rendszernél nagyobb rendszert nem érdemes telepíteni, mert vagy nem fog termelni a

napelem, yagy azenergia elvész valahol a rendszerben. Véleménye szerint érdemes lenne 500

kW-os napelemrendszert telepíteni a kötelező 30 %-os tarolÓkapacitás miatt.

Reméli, hogy abenyújtott csatlakozási kérelemhez2-3 hónaponbeltil megkapják azengedélYt.

Lehetőség van a pa1yázatbanaz önerőből történő megvalósításkor utÓlagos ftnanszítozásra is,

Közli, hogy 215 forintos aramdíjnál egy 150-200 millió forintos beruhazás egY év alatt

megtérül. A napelemes beruházások megtérülése a korábbi tíz éwől egy évre lecsökkent,

Szerinte aberuházást meg kell valósítani.

Né{neth Zsolt bizotts4gi elnök
e1kapcso1atbanegyébkérdés,hozzászőlásnemhangzotte1.

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

A bizottság 7 ígen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül a következő határozatot

hozta:

56 12022. N|IL3L.\ GB hatá\ ozat

@áWizhaszrtosftó Zrt. részére tagi

kölcsön ny,r3tararót szóló előterjesáést a képviselőtestület

r észér e elfo gadásra j avasolj a.

2. napirend
Pápa Város Önkormányzata ..Képviselőtestületének
..rrd"l.t-t. rv ezete P ápa Város Önkormányz ata 2022,

(Iil.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Németh Zsolt bizottsági 91nök
M€kérd."rJ.gy u nfiifraael kapcsolatban kérdés, kiegészítés,hozzászŐIás van--e?

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

Kéri a bízottságállásfoglalá sát az előterjesztéssel kapcsolatban.

A bizottság 5 igen szavazatta|, ellenszav azat néIkúI, 2 taítő7kodás mellett a kÖvetkező

határozatolhorta;

57 12022. NI|1.3L.\ GB hat4r ozat
a Bi"ottoig rapu Vu,o, Önkormányzata
Képviselőtesttiletének 2022. évi költségvetéséről _szóló
ztiozz. (n. 10.) önkormanyzati rendelet módosításaról szóló

...12022. ( ..) önkormányzati rendelet-tewezstet a

Képviselőtestület részére elfogadásra j avasolj a,

7



3. napirend
pápa Város Önkormányzata.I(épviselőtestületének ....12022. (...) ÖnkOrmánYzati

rendelete_tervezete Pápa Város ÖnkormányzataKépviselőtestületónek aÍwető Parkolási
övezetben történő váiakozás rendjéről sző|ő l2t2022, NI.17.) ÖnkormánYzati rendelet

módosításáról

Némettr Zsolt biao,lts4gi qlpök
I1,{.gkérd*i, t ogv u nápirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés,hozzászŐIás van-e?

9röloer Attila bizott§ági tag

Szerinte logikus váltoúatások történtek azutcákzőnábasorolásában, de van két észrevétele.

A Csaky utcának a Ruszek köztőIa Böröczky dombig llartő szakaszaszercpel a parkolási

övezetben. Megkérdezi, hogy a Fenyves villától a Ruszek közig tartő szakasz miért nincs

benne.
Jelzi, hogy az előterjesáésben az szercpel, hogy a Tókert utcanak a Szabadság utcáig tartó

szakasza szerepel a parkoló övezetben. Nincs meghatároma, hogy melyik iranYbÓl. LogikUs,

hogy a Böröczky dombtól, de beleírná a rendeletbe is, mivel fordítva is lehetne.

Mészáros Csab.a ügyye?9tő
Elr"""dl"J.gy 

" 
coet y 

"rca"ak 
a Ruszek köztől a Gróf útig terjedő szakasza azértkeruItkí az

övezetből, mivel az uíca kétiranyú forgalma miatt nem alkalmas a szabálYos vfuakozásta.

Közútkezelői hatáskörben eljarva tervezik itt megtiltani avárakozást. KétiranYÚ forgalomhoz

hét méter széles út sziikséges. Ezt csak úgy lehet biztosítani, ha avárakoző autók a járdánállnak,

ami a KRESZ előírásai szerint tilos.

Grőbpt Altila bizqttsági tag

Ismerteti, hogy a rendelet szerint a megváltott bérlet az érvényességi időn belÜl nem váltható

vissza. Szerinte |ehet olyan váItozás az embet életkörülményeiben, mely alapos indok lehet a

visszaváltásra. Tudako ződík,hogy nem lehetnének-e engedékenyebbek a magasabb áni bianco

bérlet érvényes sé gi időn belüli vi sszaváltásában.

Németh Zsolt bizgttsági elnök

Közli, hogy azértkapta azigyféIa kedvezményt, mert egész éves bérletet vett.

Grőber Attila,bizottq4gi tag

Kijelenti, hogy a bianco bérletnél nincs kedvezlnény.

Dr, Ál4ozó Tamás polgarmestgr

Kifejti, ha egész évre átszámolnak a negyedéves díjat, akkor éves szinten 200 ezer forint lenne

abianco bérlet. Az éves bérlet 150 ezer forintba kerül, igy aféIévi bérlethez kéPest 50 ezer

forint kedvezményttartalmaz az éves bianco bérlet.

Elmondja, hogy különböző élethely zetelr,re nehéz szabályokat alkotni. Azt gondolja, hogYha a

rendelet bevezetése után olyan gyakorisággal merül fel a bérletvisszaváltás, ami szabálYozást

kíván, akkor felülvizsgálják a rendeletet. Előre felkészülni minden részletre neltéz, hogY a

visszaéléss zeru joggyakorlást kízárják. Persze feltételezik, hogy mindenki jóhiszeműen

gyakorolja a jogait.



Németh Zsolt bizoítq4gi qlnök

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

l<éri a bizottság állásfo glalá sát az előterj esztéssel kapcsolatban.

A bizottság 5 igen szavazatta|, 1 ellenszav azattal,1 tartózkodás mellett a kÖvetkezőhatározatot

hozta;

58 l 2022. NII.L3L.\ GB határ ozat
A Bizottság Pápa Varos Onkormányzata
képviselőtestületének a fizető parkolási övezetben történő

vánakozás rendjéről szőlő l2l2022. (v.1,7.) önkormányzati

rendelet módosításáról szóló ...12022. (...) önkormányzatí

rendelet-tewezeté! a képviselőtestület részére elfogadásra
javasolja.

4. nanirend
pápa Város önkormányzata Képviselőtestületének ...12022. (...) ÖnkormánYzati

rendelet_tewezete ^ 
közierület-használatról szóló I1t2019. (V|.27.) önkormánYzati

rendelet módosításáról

Németh Zsolt bizodsági elnök
elkapcsolatbankérdés,kiegészítés,hozzászőIásvan_e?

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

Kéri a bizottság á1l ásfo g1 alá sát az előterj e s zté s s el kap cso latban.

A bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és lrrrtőzkodás nélkül a kÖvetkező határozatot

hozta;

59!2022. Nl||.3l.\GBhatározat !

A @ Varos önkormányzata

Képviselőtestületének a közterület_haszrrálatról szőlő

l ll20lg . (YI.27 .) önkormanyzati rendelet módosításaról szóló

...12022. (...) önkormányzati rendelet-tervezetét a
Képviselőtestület tészéte elfogadásra j avasolj a,

5. napirend
pápa Város önkormányzata Képviselőtestület_ének ...t2022. (...) önkormányzati

rendelet_tentezete a közösségi egyiiiteles alapvető szabályairól és ezek_megsértésónek

j o gkövetkezm ényeiről szorc {l t zug. (xII.2 1.) önkorm á nyzati rendelet mó do sítás áról

Nérr,reth Zsolt bizottsági elqök
e1kapcso1atbankérdés,kiegészítés,hozzászőIásvan--e?

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



kéri a bizottság állásfo g l alá séú. az előterj e szté s s el kap cso l atban.

A bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és lrrrtőzkodás nélkül a kÖvetkező hatánozatot

hozta;

60 12022. N|I[.3L.\,GB határ ozat
Á Bizottság Pápa Varos Onkormarryzata

képviselőtestületének a közösségi együttélés alapvető

szibátyairől és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről

szőIő 37l2O2O. (xII.21.) önkormányzati rendelet

módosításáról szótó. ..12022. (.,.) önkormányzatí rendelet_

tew ezetéta képviselőtestület részére elfogadásra j avasolj a.

6. napirend
pápa Város önkormányzata Képviselőtestületének ...12022, (...) önkormányzati

rendelet-te rvezete a közterületi téríigyelő rendszerről szóló L7l2021, (VL30,)

önkormányzati rendelet módosításáról

Németh Zsolt bizottsági elnök
e1kapcso1atbankérdés,kiegészítés,hozzászőlásvan--e?

Grőber Attila bizottsági t4g

Elmondja, hogy a Somlai útnak a varoshatárnál lévő kivezető szakaszál a kÖrforgalom előtti

részen,j obbra v ezetegy ft}ldút, ahol napi szinten illegális szemétlerakás tÖrténik.

újra szeretné felhívni a figyelmet arra is, hogy a Munkás utca aszfaltozottvégén 3-4 éve terem

nagyságú aszfalthalom van elhelyezve. szerinte ez környezeíszemyezés, és egészségre

ártalmas. A Munkás utca végén szintén történik illegális szemétlerakás.

Szerinte sokat segítene, ha a térfigyelő kamerákat úgy fordítanak, hogY a szőban forgó utcak

láthatőak legyenek.

Németh Zsolt bizottsági elrrök
elkapcso1atbanegyébkérdés,hozzászőIásnemhangzotte1.

Kéri a bizottság állásfoglalá sáú. az előterjesáéssel kapcsolatban.

A bizottság 7 igen szavazalta:, ellenszavazat és tartőzkodás nélkÜl a kÖvetkező határozatot

hoúa:

6I 12022. N l|1.3l.| GB batár ozat
A Btr"ttrág Páw Város Önkormanyzata

Képviselőtesttiletének a közterületi téríigyelö rendszerről

,rdto tl tzQ21. (VI.30.) önkormanyzati rendelet módosításaról

szóló ...lz022. (...) önkormányzati rendelet_tervezetét a

Képviselőtestület részére elfo gadásra j avasolj a,

10



Grőber Attila bizottsági tag távozik az ülésről, Jelen van 6 Jő bizottsági tag.

7. napirend
pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének ...12022. (...) önkormánYzati
rendelet-tewezete Pápa Helyi Epítési Szabá|yzatáről Szóló 1412019. (IX.26.)

önkormányzati rendelet módosításáról

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

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

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül a következő hatfuozatOt

hozta:

62!2022. N||I.3t.| QB hatír,ozat
A Bizottság Pápa Varos Onkormányzata
képviselőtestülelének a pápa Helyi Epítési szabá|yzatáről
,rarc u l zo1 9. (IX. 2 6. ) önkormanyzati rendelet módo sításáról

szóló ...12022. (...) önkormanyzati rendelet_tervezetét a

Képviselőtestiilet részére elfogadásra j avasolj a.

8. napirend
pápa Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája és TOP Plusz Városfejlesztési

Programtervének j óváhagyása

Németh Zsql1 bizottsági elqök
M.gkérd.r, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés, hozzászőlás van-e?

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

Kéri a bizottság á11 ásfo g1 alá sáú. az előterj e sztés s el kap cso l atban.

A bizottság 6 igen szavazattaI, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül a kÖvetkező hatáíozatot

hozta;

63 l ?022. NIIL.3I.\ G4 határ ozat
R gizottság Pápa Varos Fenntartható Varosfejlesztési
Stratégiája és TOP Plusz Városfejlesztési Programtervének
j óvahagyás áről szőlő előterj esztést a képviselőtestület részére

elfo gadásra j avasolj a.

IL



9. napirend
Települósrendezési eszközök több (32 pont) ponton történő módosítása, a beérkezett

vélemények ismertetése a Képviselőtestülettel

Németh Zsolt hizottspgi eln§k
M"íakérd""t, hógy a nápirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés,hozzászŐLás van-e?

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

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

A bizottság 6 igen szavazattaI, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül a következő hatátOZatot

hozta;

6 4 l 2022. NIIL.3I.\ GB határ ozat
A Bizottság a Településrendezési eszközök több (32 pont)

ponton történő módosításaról, és a beérkezett vélemények
ismertetéséről szóló előterjesáést megtárgyalta, és a
Képviselőtestület tészére elfogadásra j avasolj a.

10. napirend
pápa vá"o, Településrendezési eszközinek több (16 pont) ponton történő módosításának
elindításáról szóló döntés

Németh Zsolt bizottsági elnök
tvl.gkoa."i, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés,hozzászőlás van--e?

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzásző|ás nem hangzott el.

kéri a bízottság állásfoglalá sát az előterjesztéssel kapcsolatban.

A bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkoőás nélkül a következő hatérozatot

hoúa;

65 l 2022. (YIIL3!.\ GB hatlr ozat
a gi"ottság pápa varos Településrendezési eszközinek több
(16 pont) ponton történő módosításának elindításaról szóló
döntést a képviselőtestület t észét e elfo gadásra j avasolj a.

11. napirend
pápa Úá.o, Településrendezési eszközeinektárgya|ásos eljárásban történő módosítása a
pápa-Csót és Tapolcaíő 84102 jelű út közötti kerékpárút vonatkozásában

Németb Zsolt bizpttsági elnök
1ví.gkérd*t, Úogy u nápirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés,hozzászÓ|ás van-e?

12



Pr. Áldozó Tpmáq pglgarryepter

Elmondja, a tapolcafői településrészt éljrntő nyomvonallal kapcsolatban kÜlÖnvéleménYen

voltak a megrendelővel. A tewező nyilatkozata szerint a megrendelŐ azt az állásPofiot

képviseli, hogy a kerékpárútnak a 83-as út mellett kell haladnia, és nem térhet el annak

vonalatol. Az önkormányzat azt az álláspontot próbálja elfogadtatni, hogY a PáPa felŐl

Tapolcafore beérő kerékpánitnak érdemesebb lenne a Park utcán a temetőig végig haladnia,

majd atemető előttvissza a 83-asra. AhatározatíjavaslatbaíLaríaszeretnék felhívni afigYelmet,

hogy tulajdonosként nem tudnak a jövőben semhozzájárulni alÁoz,hogy a KáPosztáskert nevű

településközpontot középen kettévágja egy kerékparút, és alkalmatlarrnátegYe minden későbbi

településfejlesztési elkópzelésiik számára. Aggályosnakérzikmás ingatlanok érintettségét is.

Ezt viszorrt az ingatlantulajdonosának kell jeleznie. A buszmeg áIIŐnál olYan magantulajdont

érintő változásokra lenne sztikség, amik minimum egy tulajdonoshozzájarulását igénYlik. A
Katolikus Templom kerítésének áthelyezésével kapcsolatos véleményt szintén jeleáék.

Az önkorm ényzatáltáspontja szerint a mostani teruezeltovábbi finomítást igénYel.

Némeíh Zsolt bizoltsági plnök

Megátlapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, további hozzászőlás nem hangzott el.

Kéri a bizottság áltásfo glalá séi. az előterj esztéssel kapcsolatban.

A bizottság 6 igen szavazattaI, ellenszavazat és lartőzkodás nélkül a kÖvetkező határozatot

hozta;

66 l 2022. N|lI.3|.\ GB határ ozat
a gi"ottrág u papa_Csót és Tapolcafö 84102 jelű út között!

kerékpárut 
- 
vonikozásában pápa város Településrendezési

eszköieinek tárgyalásos eljarásban történő módosításaró1

szóló előterjesztést a képviselőtestület részéte elfogadásra
javasolja.

12. napirend
A pápai Ipari park területén lévő pápai 6591t27 hrsz-Ú kivett éPÍtési terÜlet

ingatlannyilvántartási megnevezésű ingatlan értékesítése

Németh Zsolt bizottsági elnök
M€kérd""r, 

'.gv 
u *pir*ddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés,hozzászŐIás van-e?

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

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesáéssel kapcsolatban.

A bizottság 6 igen szavazattal. ellenszavazat és tartőzkodás nélkül a kÖvetkező hatátozatot

hoúa" 
67!2022. NII...3'.\ GBh?tározat
n gi"ottr,ág u papui Ipari Park területén lévő pápai 6591127

hrsz_ú kivett 
- építési terület ingatlannyilvantartási

megnevezésű ingatlan értékesítéséről szóló elŐterjesztést a

Képviselőtestület t ész& e elfo gadásra j avasolj a,



13. napirend
pápa, ósáky Lász|ő u. 10. szám alatti ingatlan értékesítése

Németh Zsoll bizoítpági gln§k

@ndde1kapcso1atbankérdés,kiegészítés,hozzászőIásvan_e?

Megátlapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, bozzászŐ|ás nem hangzott el.

kéri a bizottság állásfo glalá stú. az előterj esztéssel kapcsolatban.

A bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és lartőzkodás nélkül a kÖvetkező hatfuozatot

bozta

68 l?022. NII1,31,.\ GB h?tár ozat
ÁEi"otta'u papa, Csáky Lászlő u. 10. szálmalatíí ingatlan

értékesítéséről szÓló előterj esztést a Képviselőtestület részerc

elfo gadásra j avasolj a.

15. napirend
Tanulmányi Támogatási Rendszer módosítása

Néqeth Zqoll bizottsági elnQk

@ád.lkup".o1atbankérdés,kiegészítés,hozzászőlásvan-e?

Süle Zsglt bizottsági tag

Szeretné, ha ismertetné valaki az előterjesztést, mivel nem olvasta.

Ismerteti, hogy a g*urrtáIt beiminimum es á minimálbér összege 202t-ben és 2022,ben is

emelkedett. Annak érdekében, hogy a jövedelmek ilyen mértékű emelkedését a tanulmanYi

támogatásokra jogosultak köre is követni tudja, módosulnak a jövedelemhatarok. APá|Yaző és

apáIyázőval egy há*artásbanelők egy főre jutó havi jövedelme a gyermekét egyedül nevelő

szülő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 4Q0 %-át nem haladhatta

meg, ez 450 yo-tamódosult. Az egyéb esetekben a 350 Yo-él.nemhaladhatta meg, ami 400 %,

ra módosult.

Németh Zsolt bizottsági tag

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzásző|áS nem hangzott el,

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

A bizottság 6 igen szavazatta|, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül a következő hatfuozaÍot

hozta:

1-4



69 l 202?. N|II31.| G,B \latár ozat
A Bizottság a Tanulmányi Támogatási Rendszer
módosításáról szóló előterj esáést a KépviselŐtestület részéte

elfo gadásra j avasolj a.

16. napirend
A Pápai Sport Nonproíit Kft. ügyvezetője munkabérének megvá|toztatása

Németh Zsolt bizqttsági elnök

@ndde1kapcso1atbankérdés,kiegészítés,hozzásző|ásvan<?

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

kéri a bizottság állásfo gl alá sát az előterj esztéssel kapcsolatban.

A bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat néIkül, l taítőlkodás mellett a kÖvetkező

határozatothoúa:

7 0 l 2022. N|II.3|.\ GB határ ozat
A Bi"ottságj Pápai Sport Nonprofit Kft, ügyvezetője

munkabérének megváltoztatáséről szólő előterjesztést a

Képviselőtestület részére elfogadásra j avasolj a,

17. napirend
A repai Városfejlesztő Társaság Kft. ügyvezetője munkabórének megváltoztatása

Németh Zsolt bizottsági elnök
M.írkérd""t, h" gy u *pi.""adel kapcsolatban kérdés, kiegészítés, hozzászŐIás van--e?

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

Kéri a bizottság állásfo glalá sát az előterj esáéssel kapcsolatban.

A bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkúl, 1, tartőzkodás mellett a kÖvetkező

hatáxozatothozta:

7 I 12022. NIII.3L.\ GB határ 9zat
a ei"ott.ága P,á.p"i Varosfejlesztő Tarsaság Kft. ügyvezetője

munkabérének megváltoztatásáról szőlő előtedesztést a
Képviselőtestület részére elfogadásra j avasolj a,

18. napirend
Kovásina Városnapok rendezvényeire ataző delegáció kijelölése

Németh Zsolt bizpttqági elnök
e1kapcso1atbankérdés,kiegészítés,hozzásző|ásvan-+?

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászőlás nem hangzott el.
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kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tattőrkodás nélkül a következő határozatot

hozta:

7 2 l 2022. NIII3í.\ GB hatír ozat
e gi"oft.ag a kovászna varosnapok rendezvényeke vtaző

delegáció kijelöléséről szóló előterjesztést megtárgya|ta, és a

Képviselőtestület részére elfogadásra j avasolj a.

19. napirend
Pápa, Tisza Kálmán u.50. szám alatti ingatlan értékesítése

Németh Zsolt bizottsági eln§k
M.gkérd*i, h"gy 

" 
*pirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés,hozzászőlás van-e?

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

kéri a bizottság állásfoglalását az elóterjesztéssel kapcsolatban.

A bizottság 6 igen szavazattaI, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül a kÖvetkező hatátozatot

hoúa;
ha

Pápa Város zata Képv ís el őte stül etének Gazdas ági

Bizottsága pápa varos Önkormány zata képviselőtestületének
az önkórmanyzati lakások és helyiségek bérletéről és

elidegenítéséről szóló 2sl2013. (xI.14.) önkormányzati
rendelet 27.§ (1) bekezdés b) pontja alapjánaz önkormányzat
tulajdonát képező pápai l990lt2lN78 hrsz._ú, természetben a

8500 Pápa, Tísza K. u. 50. szám a\atti, 54 m2 teríiletű,

üzlethelyiség ingatlan-nyilvantartási megnev ezésű,belterületi,

for g al omképe s in g atl ant az előv ásétrlásra j o go sult bérl Ő r észér e

értékesíti 10.450.000 Ft, azaz tízmillió-négyszázötvenezet
forint értéken.

utasítja a polgármestert az értékesítéssel kapcsolatos

intézkedések megtételére, felhatalmazza az adásvételi

szerződés aláírására.

Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgarmester

Szalaí Krisáina gazdasági osúályv ezető

20. napirend
Pápai Polgármesteri Hivatal selejtezési kérelme

Németh Zsglt bizottsági,qlnök

@delkapcsolatbankérdés,kiegészítés,hozzászőIásvan--e?

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászŐIás nem hangzott el.
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Kéri a bizottság állásfoglaláséú az előterjesztéssel kapcsolatban.

A bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat éslrrrtőzkodás nélkül a következőhatározatot

7 4 12022. íVIII.3 1.) GB határ ozat
Pápa Város Önkormány zata Képvíselőtestületének Gazdasági
Bizottsága Pápa Város Önkormány zata Képviselőtestületének
az önkormanyzat vagyonáról szőIó 71201,3. (III.28.)

önkormanyzati rendelet 17. § (3) bekezdése alapjan aza|ábbí
személygépjármű selejt ezéséhez az előterj esztésben foglaltak
szerint hozzájáruI:

A Képviselőtestület utasítja a Jegyzőt a személygépjármű

selejtezésével kapcsolato s feladatok ellátására.

Hataridő: azonnal
Felelős: Dr. Nagy Y:risztina jegyző

Szalai Krisztina gazdaságí osttályv ezető

21. napirend
Pápa Város Önkormányzata selejtezési kérelme

Németh Zsolt bizotqági eln§k
M.grérd.rt" h"gy a nápirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés,hozzászŐIás van-e?

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

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesáéssel kapcsolatban.

A bizottság 6 igen szavazattaI, ellenszavazat éstartőzkodás nélktil a következőhatátozatOt

7 5 l 2022. N \!I.3l.\ GB határ ozat
r,ipa viroi Önkormany zata Képviselőtestületének Gazdasági
Bizottsága pápa varos Önkormany zata képviselótestületének
az önkórmanyzat vagyonáról szóló 7l20l3. (IIL28,)

önkormanyzatí rendelet 17. § (3) bekezdése alaüán a Pápa
Varos Önkormanyzata Varosgondnoksága és Közterület-

felügyelete megszíinésekor á.c{?,tt alábbi eszközök

selej ázés é hez az előterj e szté sb en fo glaltak szerint hozzáj áruI:

17

Megnevezés Bruttó ért. Erték csökk. Nettó érték

1. Renault Laguna RTX 1.6 4 775 000 Ft 4 775 000 Ft 0Ft



1 Mahindra kistraktor 3 625 000 Ft 3 625 000 Ft 0Ft

2, Mahindra kismotor 3 648 075 Ft 3 648 075 Ft 0Ft
aJ, AGT kismotor 4 567 000 Ft 4 567 000 Ft 0Ft

4. Fűnyíró Husqvarna P524 6 999 000 Ft 6 999 000 Ft 0Ft

5. Famarol 180 fiinyíró 1 000 000 Ft 728 575Ft 27t 466Ft

6. INO RMS 180 fiinyíró adapter 543 307 Ft 395 841 Ft t47 466Fí

1. ZappatorDZz 4000 Karos mulcsozó 2 400 000 Ft 2 400 000 Ft 0Ft

8. Mulcsozó FPM 618.117 155 600 000 Ft 49l I57 Ft 108 843 Ft

9, Renault kangoo 2702 000 Ft 2702 000 Ft 0Ft

10. Renault kangoo 1 500 000 Ft 1 500 000 Ft 0Ft

11 Renault kangoo 3 927 000 Ft 3 927 000 Ft 0Ft

1,2. Automata szőlőprés 582200Ft 582200Ft 0Ft

13. MiniPark licenc jog 900 000 Ft 900 000 Ft 0Ft

14. Sharp AR-M205 fénymásoló 768 000 Ft 768 000 Ft 0Ft

15. Sharp MXM 282 NSX fénymásoló l 430 000 Ft 1 430 000 Ft 0Ft

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert az eszközök

selej tezésével kapcsolato s feladatok ellátásara.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Szalai Krisztina gazdaságí osztá|yv ezető

Németh Zsolt bizottsáei elnök
A bizottság ülését 15 óra 00 perckor bezfuja.

Németh Zsolt
bizottságí elnök

Ud---u }--t( w/e-
Bakos LászIő
bizottsági tag

#,H%-"§mfu'€

a, qt§W l
\9o,u,ro."q
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AGazdasági Bizottság 2022. augusztus 31. napjrán megtartott nyilvános ülésérŐl

AláírúsNév

Németh zsolt

Bakos Lász|ő

Dr. Vaitsuk Mária

Pintér l(álmán

Süle Zsolt

Zsegraics Gyula

Domonkos Lászlő

Grőber Attila

Dr. Áldozó Tamás

Dr. Nagy Krisztina

Dr. Benkő Krisztina

szalai krisztina

I{ádi Róbert
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