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Jegyzőkönyv

Készült: Pápa Város ÖnkormányzataKépvíselőtestületének Gazdasági Bizottsága2022.
október 19-én 15 óra 00 perckor a Városháza épi|etének I. emeleti nagy
tár gy alőterméb en megtartott ny i lváno s ülé s érő 1

Jelen vannak: Németh Zsoltbizottsági elnök,
Bakos Lászlő, dr, Vaitsuk Mária, Pintér Kálmán, Domonkos LászIő,
Zsegtaics Gyula bizottsági tagok

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Dr. Nagy Krisztina jegyző
Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető
S zalai Kri sztina gazdasági o sztá|y v ezető
Benecz Rita szociális és kozigazgatási osztá|yvezető
Rádi Róber1 városfej lesáési o sztá|yv ezető
S zekere sné Marko lt Zita adőngyi c sop ortvezető
Tóth József köztisztviselő
Venczel Csaba önkormányzati képviselő
Tótfalusiné Kiss Berna dett gazdasági vezeíő - Pápai Városi Óvodák
B erta P éter p áp ai forg almi tel ephelyve zető - Y olánbusz Zrt.
Szőrös ÁaamVas megyei forgalmi üzemvezető - VolánbuszZtl'",
Nagy Zsolt v ezéri gazgatő - Pápai T etmálv ízhaszno sitő Zrt.
Tóth Kata intézményvezető -Pápaí Egyesített Bölcsődék
Szalainé Tihanyi Andrea tntézményvezető - PVÖ Egyesített Szociális
Intézménye
Boros Katalin ügyvezető -Pápai Platán Nonprofit Kft.

Távolmaradását előre jelezte Grőber Attila bizottsági tag. Süle Zsolt bizottsági tag az ülésre
később érkezett.

Németh Zsolt bizottsági elnök
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy abizottság ülése határozatképes, jelen van 6 fő
bizottságitag.

Megkérdezi, ho gy a napirenddel kapcsolato san kiegés zítés v an,e?

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

Kéri a bizottságtagsait, hogy a napirendről szavazzanak.



A bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül a következő határozatot
hoúa:.

89 12022. (X.19.\ GB határ ozat
A Bizottság az ülés napirendjét az alábbiak szerint áIlapitja
meg:

Napirendek:
|. Pápa Varos Önkormányzata Képviselőtestületének

., . l 2022. (. . . ) önkorm ény zati rendelet-te rv ezete Pápa Váro s

Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szőIő 212022.
(n. 1 0. ) önkormány zati r endelet mó do sításáró l

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
...12022. (...) <inkormányzati rendelet-tervezete a helyi
adókról szőlő 29l202l. C{L25.) önkormányzati rendelet
módosításaról
Papa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
.,.12022. (...) önkormányzati rendelet-tervezete a Pérya
városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételének rendj érő1, a ftzetendő
térítési díjak megállapításaról szóló 912020. (III.31.)

önkormányzati rendelet módosításaról
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
. . . l 2022. (. . . ) önkorm ány zati rendelet-te w ezete a pénzbeli
és természetben nyújtott szociális, valamint a gyermekek és

a fiatal felnőttek rászorultságára tekintettel nyújtható
ellátásokró| és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról
szóló 412020. (II.14.) önkormányzati rendelet
módosításáról
P áp a Váro s Önko rmány zata Képv is e l őte stül et ének . . . l 2022.
1...; tintormányzatirendelet -tervezete Pápa Helyi Építési
SzabályzatátőI szóló 14l20l9. (IX.26.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Pápai Sarokkő Baptista Gyülekezet szándéknyilatkozata a
szo ciáIis szoIgáItatásokkal kapcso latban
Volánbusz Zrt. 2022. I. félévi közszolgáIati beszámoIőja
Tájékoztatő a Pétpai Termálvízhasznosító Zrt. eneryetiku
helyzet&őI
Pápai S zakképzési Centrum selej tezési kérelme

7. napirend
Volánbusz Zrt. 2022. I. félévi közszolgálati beszámolója

A napirend tárgyalósón jelen van Szőrös Ádám ftorgalmi üzemvezető és Berta Péter forgalmi
telephelyvezető.

Némqth Zsolt bizottqági eln§k
Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítós,hozzászőlás van-e?

4.

5.

7,

8.

9.



Szőrös Ádám forgalmi üzemvezető

Ismerteti, hogy ő a Vas megyei Forgalmi Üzemnek avezetője. Július l-jén a pápai forgalmi

telephely Vas megyéhezlett csatolva a társaságon belül történt strukturális váItozás, azúzemi
területek arányos elosztása miatt.

Süle Zsolt bizottsági tag megérkezik az ülésre. Jelen van 7 fő bizottsági tag.

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

Kéri a bizottság állásfoglalá sát az előterj esztéssel kapcsolatban.

A bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tarlózkodás nélkül a következő határozatot
hozta,.

90 12022. (X.19.\ GB határ ozat
A Bizottság a Volánbusz Zrt. 2022. I. felévi közszolgáíati
beszámo\őját a Képviselőtestület részére elfogadásra
javasolja.

8. napirend
T ájékoztató a P áp ai T e rm álvízh aszn o s ító Zrt. ener getikai he|y zetér ő|

A napirend tárgyalásán jelen van Nagy Zsolt vezérigazgató.

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

Nagy Zsolt vezérigazgató
Kiegészítésében elmondja, hogy a pár héttel korábbi bizottsági és testületi ülésen a
Várkertfi.irdő energetikai helyzetével kapcsolatban kijelentette, hogy mindent megtesznek
azéft,hogy azidei évben ne kelljen bezární a fürdőt. Szeretné felhívni a többségi tulajdonos
figyelmét, hogy a Társaság 2023. évi működésének a feltételei még nem feltétlen biztosítottak
a jelenlegi energia árak mellett. A benyújtott anyag csak a legfontosabb számszaki adatokat
tatldimazza, de kérdés esetén sokkal részletesebb felvilágosítást tud nyújtani.

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

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesáéssel kapcsolatban.

A bizottság 7 ígen szavazatta|. ellenszavazat és taríőzkodás nélkül a következő határozatot
hozía,.



9 1 l 2022. (Xr19 .| GB határ o?a!
A Bizottság a Pápai Tetmá|vízhasznosító Zrt. enetgetikai
helyzetéről szóló tájékoztatőt a Képviselőtestület részére
elfogadásra j avasolj a.

1. napirend
Pápa Város Önkormányzata..Képviselőtestületének ,,.12022. (...) önkormányzati
rendelet-tervezete Pápa Város Onkormányzata 2022, évi költségvetésóről sző|ő 212022.
(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Németh Zsolt bizottsági 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 előterjesléssel kapcsolatban.

A bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkil, 2 tartőzkodás mellett a következő
hatfuozatothoúa:

92 12022. (X.19.| GB határ ozat
A Bizottság Pápa Varos Önkormányzata
Képviselőtestületének 2022. évi költségvetéséről szőIő
2 l 2022. (m. 1 0.) önkormany zati rendelet módosításráról szóló
...12022. (...) önkormanyzati rendelet-tervezetét a
Képviselőtestület tészére elfogadásra j avasolj a.

2. napirend
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének ,..12022, (...) önkormányzati
rendelet-tervezete a helyi adókról sző|ő 2912021. (XI.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Németh Zsolt bizottsági 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 5 igen szavazattal,2 ellenszavazattal, lartőzkodás nélkül a következő határozatot
hozta

93 12022.,(X.l9.\ GB határ ozat
A Bizottság Papa Város Önkormányzata
Képviselőtestületének a helyi adókról szőIő 29l202l. (XI.25,)
önkormányzati rendelet módosításáről szőlő ...12022. (...)

önkormanyzati rendelet -tewezetét a Képviselőtestület részére
elfogadásra j avasolj a.



3. napirend
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének ...t2022. (...) önkormányzati
rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokró|, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról
sző|ő 9 12020. ([I.3 1.) önkorm ányzati rendelet mó dosítás áról

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

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászőIás nem hangzotteL

Kéri a bízottság állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A bizottság 5 igen szavazattal,2 ellenszavazattal, tartőzkodás nélkül a következő hatérozatot
hozta

9 4 12022. (X.1?.\ GB határo4at
A Bizottság Pápa Varos Onkormányzata
Képviselőtestületének a P ápa varo sban biáo sítható személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének
rendjéről, a ftzetendő térítési díjak megállapításaről szóló
9 12020. (III.3 1 .) önkormányzati rendelet módosításaról szóló
...12022. (...) önkormanyzati rendelet-tervezetét a
Képviselőtestület részéte elfogadásra j avasolj a,

4. napirend

Pápa Yáros Önkormányzata Képviselőtestületének .,.t2022, (...) önkormányzati
rendelet-tervezete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint a gyermekek és

a íiatal felnőttek rászorults ágára tekintettel nyújtható ellátásokról és az ezzelkapcsolatos
eljárási szabályokról szóló 412020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

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

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesáéssel kapcsolatban.

A bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül a következő hatfuozatot
hoúa:

5



9 5 12022. (X.19 .| GB határ ozat
A Bizottság Pápa Város Onkormányzata

' Képviselőtestületének a pénzheli és természetben nyújtott

szociális, valamint a gyermekek és a fratal felnöttek
rászorultságára tekintettel nyújtható ellátásokról és az ezzel
kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 412020. (II.14.)
önkormanyzati rendelet módosításáróI szőIő ...12022. (...)
önkormányzati rendelet-teruezetét a Képviselőtestület részéte
elfogadásra j avasolj a.

5. napirend
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének ..,12022. (...) önkormányzati rendelet
_tervezete Pápa Helyi lÍpítési Szabá|yzatárőt sző|ő 1412019. (IX.26.) önkormányzati
rendelet módosításáról

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

Dr. Nqgy Kris4ir_ra jeeyző
Tájékoztatja a Bizottságot, hogy az előterjesztés szerint ismertetnitik kell az állami főépítész

véleményét. Az főépítész véleménye még nem érkezett meg, de a pénteki egyeztetés során

Németh Zsoltfőépítész elmondta, hogy államífőépítészkénttámogató avéleménye arendelet-

tervezet\lez, melyhez formálisan az orczágos főépitészvéleményét is meg kell várnia.

Javasolja, hogyha aBízottságtámogatjaa Helyi Építési Szabályzaímódosítását,hozzonolyan
döntést, mely szerint az előterjesztést támogatandónak tartja és elfogadásra javasolja a

Képviselőtestületnek akkor, ha azÁttami Főépítész zátő véleménye a Képviselőtestületi ülés

időpontj áig megérkezik.

Dr. Áldgzó Tamás polgar{nester

Hozzáteszi, hogyha a testületi ülés időpontjáig nem érkezik mog a támogató nyilatkozat, ezt a

napirendi pontot a napirendi javaslatok közül le fogiak venni.

Dr. Nagy Krisztina jegyző

Ismerteti, hogy a rendelet-tewezethez l'artoző előterjesztésnek van egy határozati javaslata.

Kezdeményezi, hogy a Bizottság foglaljon állást a fentiekben elhangzott feltételekkel a
határozatíjavaslatról is, valamint a rendelet-tervezetről is.

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

Kériabizottságállásf oglaIásátahatározatí javaslattalkapcsolatban.

A bizottság 7 ígen szavazattaI, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül a következő batározatot
hotta:



9 6 12022. (X,l9,\ GB határ ozat
A Bizottság Pápa Vtáros Onkormányzata
Képviselőtesttiletének a Pápa Helyi Építési SzabáLyzatwől
szóló 14l20l9, (IX.26.) önkormányzati rendelet
módosításához kapcsolódó előterjesztést elfogadásra
javasolja, ameruryiben az ÁIlarrri Főépítész zárő véleménye a
Képviselőtestületi ülés időpontj ái g megérkezik.

Németh Zsolt bi?ottsági elnök
Kéri a bizottság állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban.

A bizottság 7 igen szavazaítal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül a következő határozatot
hozta:

97 12022. (X.19.| GB határgrlat
A Bizottság Pápa Város Onkotmányzata
Képviselőtestületének a Pápa Helyi Iipítési SzabályzatfuőI
szőIő | 4 l 20 1 9. (IX. 2 6. ) önkormany zati r endelet mó do sításaró 1

szóló ...12022. (...) önkormányzati rendelet-tewezetet a
Képviselőtestiilet részéte elfogadásra j avasolj a, amennyiben
az ÁIlarrríFőépitész zárő véleménye a Képviselőtestületi ülés
időpontj áig megérkezik.

6. napirend
Pápai Sarokkő Baptista Gyülekezet szándéknyilatkozata a szociális szolgáltatásokkal
kapcsolatban

Némelh Zsolt bizottsági elnök
Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés,hozzészőIás van--e?

Süle Zsolt bizottsági tae

ÉiOenOa*, hogyha aPápu Egyesített Szociális Intézménytől a Baptista Gyülekezet áf,resz

szociális feladatokat, mi lesz a feladatokat eddig ellátó intézményekkel. Ezetttek az

intézményeknek a fenntartását átveszi-e a gyülekezet.

Megkérdezi, hogy mi lesz az ESZI munkatarsaival.

Dr. Áldozó Tamás polgarr,ne.ster

Elmondja, hogy a Baptista Egyház ana tett szándéknyilatkozatot, hogy az előterjesztésben

felttintetett kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatokat a jövőben a felekezettik látja

eI. Egyhazi fenntartó lát már el a varosban ehhez hasonlóan szociális és oktatási feladatokat.

Példaként említi az Bvangélikus Gyülekezetet, mely a Vajda Péter Lakótelepi Óvodának a

fenntartásávaI jarő feladatokat láúja el, a Baptista Egyhánpedig 18 éve a Családok Átmeneti

otthonát működteti.

Kifejti, hogy az Önkormányzat egy eljárás során vagyonkezelésbe adja a Baptista Egyhaznak

aztavagyont, melyben a feladatot jelenleg azESZI látja el.

Szintén vagyonkezelésbe adtták át a hajdarti textiles bölcsődét a Baptista Tevékeny Szeretet

Missziónak, illetve a Vajda Péter Lakótelepi Tagóvodát azEvangélikus Egyháznak.



Ismerteti, hogy a Pápai Egyesített Szociális Intézmény folyamatosan szakember hiánnyal küzd.

Úgy gondolja, hogy az i|yen típusú feladatnál az átvevő és az átadő közös érdeke, hogy a

szakemberek megmaradj anak.

Az Önkormányzatfeltételként meghatározza,hogy dolgozóik a jövőben is ugyanezt a feladatot

lássák el. Természetesen e\Áez szükséges, hogy az átadott feladatok ellátásában résztvevő

kollégák az új munkáItatőval való együttműködést vállallák.

Süle Zsolt bizottsági tag

Megkérdezi, hogy a Gyülekezet minden átadott feladatkörben dolgozó szakembert átvesz-e.

Dr. Áldozó Tamás polgármester

Szerinte a feladatok sokszínűsége és nagysága miatt kevesebb emberrel nem lehet ellátni a

feladatokat, A környéken ezeknek a feladatoknak az e|látásának nincs alternatív ál|ománya,

vagyis nincs még egy szakembergárda, amelyik egy másik helyébe tudna lépni. Mindegyik
ellátó szervezet - a Református Egyház fenntartásában működő külsővati és pápakovácsi

intézmények, illetve a dákai intézmény is - tud fogadni munkavállalót. Felhívj ará a figyelmet,

hogy verseny van a szakemberekért.

A szakmára vonatkoző szabályok előírják, hogy egy ellátottra hány gondozőnak kell jutnia.

Csak takarékossági szempontok miatt nem lehet csökkenteni a dolgozőí létszámot. Nem

aggódik, hogy a feladatok átvéte|e a szakemberek munkáj ának az elvesáésével jár.

Süle Zsolt bizottsági tag

Me gkérde zi, ho gy a szer ző dé s lej ár ata határ o zatlan i dej ű- e.

Dr. Áldozó Tamás polgármester

Elmondja, hogy a polgármester kap felhata|mazást az egyeztetéste.

Ismerteti, hogy sok minta van az országban. Példaként említi, hogy Kiskőrösön az ilyen
feladatokat a Baptista Egyház, Szarvason az EvangéIikus Egyház Iátla el, Minden szociális

ellátó rendszer településenként valamennyire különbözik egymástól.

Feladatuk egy modell kialakítása, amihez még sok döntés szükséges.

Az áIta|ános mintákon túl minden egyeztetésnek az a céIja, hogy az adott településre és

fenntartó r a vonatko zó sp e c i ál i s v áIto zatot me gtalá|1 a.

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

Kéri a bízottság állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A bizottság 7 ígen szavazatta|, ellenszavazat és lartőzkodás nélkül a következő határozatot
hozta:

98 l 2022. (X.19,\, GB határ ozat
A Bizottság a Pápaí Sarokkő Baptista Gyülekezet
szándéknyilatkozata a szociális szo|gáItatásokkal

kapcsolatban című előterjesáést a Képviselőtestület részéte
elfo gadásra j avasolj a.



9. napirend
Pápai Szakképzési Centrum selejtezési kérelme

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

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

Kéri a bízottság állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A bizottság 7 igen szavazattal. ellenszavazat és íartőzkodás nélkül a következő határOzatOt

hozta

99 12022. (X.19.\ GB határ ozat
Pápa Város Önkormány.zata Képviselőtestületének Gazdasági
Bizottsága Pápa Város Önkormány zata Képviselőtestületének
az önkormányzat vagyonáról szóló 7l20I3. (III.28.)

önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdése alapján az aIéhbi

tárgyi eszközök selejtezéséhez az előterjesúésben foglaltak
szerint hozzájárul:

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert az eszközök selejtezésével kapcsolatos feladatok

e||átására.

Hatátidő: azonnal
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Szalai Krisztina gazdasági osztály v ezető

765.504Ft 765.504Ft

Diagnosztikai

műszer wow

Sooper

618.750 Ft618,750 Ft

Keménységi és

szakitőszilrárdság

mérő

Megnevezés Bruttó étt. Erték

csökk.

Nettó

érték

1.

0Ft

2.

0Ft
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Nérqqth Zsolt bizottsági elnök
A bizottság ülését 15 óra 25 perckor bezfuja.

|.1tt--"-_ 1-4
Németh zsolt
bizottsági elnök

fua/-
Bakos LászIő
bizottságitag

,,,"#"ffi',b

l*n{l_t{í

§-§"/
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GAZDASÁGI BIZOTTSÁG

Jelenléti ív

AGazdasási Bizottság2022. október 19. napján megtartott nyilvános üléséről

Név

Németh Zsolt

Bakos LászIő

Dr. Vaitsuk Mária

pintér kálmán

süle zsolt

Zsegraics Gyula

Domonkos Lászlő

Grőber Attila

Dr. Áldozó Tamás

Dr. Nagy Krisztina

Dr. Benkő Krisztina

szalai I(risztina

Rádi Róbert

Unger Tamás

Aláírás

öII{^Múd \t\nuut Wi,rvlu.Bx

&NS{l) fl_r-\1q

*rrcruztv{ flrl-uw cí L tft

6NY-

V€,^61q 1

bepJLb y.l-,| JJ_n§ h
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