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Jegyzőkönyv

pápa Varos önkormanyzata Képviselőtestületének Gazdasági Bizott sága 2021 .

december 15_én 14 őia 00 peickor aYároshéua épületének I. emeleti nagy

targyalótermében megtartott nyilvanos üléséről

Jelen vannak: Németh Zsoht bizoltsági elnök,
Bakos LászIő, dr. Vúuk Maria, Süle Zsolt, pintér Kálmarr, Domonkos

LászLő bizottsági tagok

Dr. Áldozó Tamás polgarmester

Unger Tamás alpolgármester
Dr. Nagy Krisztina jegyző

Szalai Krisztina gazdaságí osúály v ezető

Dr. Benkő Krisána önkormanyzati és szewezési osztáIyveze,tő

Rádi Róbert varosfej lesztési osztáIyv ezető

Benecz Rita szociális és közigazgatási osztáIyveze,tő

Borisz T eÉzíaköltségvetési csoportvezető

Dr. Orovics Orsika y agy oíLgazdálko dási c sop ortvezető

Szekeresné Markolt Zita adőngyi csoportvezető

Mezei LászIő - varosi főépítész
Vörös Daniel vezérígazgató _ Pápai Víz_és Csatornamű Zrt.

Nagy Zsoltvezérigazgatő - P3nai Termálvíáasmositő Zrt,

noiáas Ferenc ügyvezető -KÖZSZOLG Nonprofit Kft,

Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető_ PVÖ Egyesített Szociális

Intézménye

Távolmaradásulrat előre jelezték Grőber Attila és Zsegraics Gyula bizottsógi tagok

Németh Zsolt bizottsági elnök
gáIIapítja,hogyabizottságü1ésehatarozatképes,je1envan6Íő

bizottsági tag.

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatosan kiegészítés van_e?

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

Kéri a bizottság tagjait, hogy a napirendrőI szavazzanak,

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

hozta,.



Kéri a bizottság áILásfogla\ását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A bizottság 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavaza! nélkül a kövotkező határozatot

hoúa:

59 12021. íXII. 1 5.) GB határozat
A Bizottság Pápa Vtíros Önkormányzata
Képviselőtestületének a köztiszWiselőket megillető
juttatásokról és támogatásokról szőIő 2ll20l2, (X.25.)
önkormanyzati rendelet módosításáról szóló . ..l202l.
(...) önkormanyzati rendelet-tewezetét a
Képviselőtpstület részére elfogadásra j avasolj a.

5. napirend
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének...12021. (...) önkormányzati rendelet-

tew ezete Pápa Város Önkorm ányz ata 2022. évi átm eneti gazdálkodásáról

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

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

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

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

60/2021. íXII.15.) GB határozat
A Bizottság Pápa Varos Onkormarryzata
Képviselőtestületének Pápa Varos Onkormányzata
2022. évi átmeneti gazÁá|kodásaról szóló . ..12021. (...)
önkormany zati rcndelet-tervezetét a Képviselőtestület
tészéte elfogadásra j avasolj a.

6. napirend 
..

Pápa Város ÖnkormányzataSzolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

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

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

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesáéssel kapcsolatban.

A bizottság 6 igen szavazattal, tutőzkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozta:



61/2021. fiII.lS.) GB lqatározat
A Bt""ttrág - Páp^ Varos Önkormányzata

szo|gá|tatástervezésikoncepciójanakfelülvizsgáIatáről

szóló előterjesztést a Képviselőtestület Észére

elfo gadásra j avasolj a.

7. napirend
Beszámoló a pápai polgármesteri Hivatal tevékenységóről

Németh Zsolt bizottsági elnök

@delkapcso1atbankérdés,kiegészítés,hozzászőlásvan-e?

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

Kéri a bizottság állásfo glalá sát az előterj esztéssel kapcsolatban.

A bizottság 6 igen szavazatta!, tartőzkodás és ellenszavazat nélkÜl a kÖvetkező hatánozatot

hozta:

62 12021. (X|I.LS.\ GB batár ozat
A ni"ofisag a Pápai Polgármesteri Hivatal
tevékenységéről szóló beszámolót a képviselőtestiilet
tészére elfogadásra j avasolj a.

8. napirend
2022, óvi ellenőrzési ütemterv jóváhagyása

Németh Zsolt bizottsági elnök
M.gké.d."," h"gy 

" "apirenddel 
kapcsolatban kérdés, kiegészítés,hozzászŐIás van-e?

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

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

A bizottság 6 igen szavazatla!, tartőzkodás és ellenszavazat nélkül a következő hatérozatot

hozta:

63/2021. (XII.15.) GB határozat
A Bizottság a 2022. évi ellenőrzési ütemterv
jóvahagyás átőI szőIő előterjesztést a Képviselőtestiilet
tészéte elfogadásra j avasolj a.
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A bizottság 6 igen szavazatta|, tartőzkodás és ellenszavazat nélkül a kÖvetkező határozatot

hotra:.

67 l2Q21. (XII.Ltr.\ GB határ ozat
Á nizúság a202I. november 30-ig történt ingatlanok
értékesítéséről szóló tájékortaást megtárgyalta és a
Képviselötestület részéte elfogadásra j avasolj a,

13. napirend..
pápa vá.o. Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézete selejtezési kérelme

Németh Zsolt bizottsági elnök
M.í]ké.d*,, h"gy a nápirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés,hozzászŐIás van-e?

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

kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A bizottság 6 igen szavazaítal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot

hozta:

68/2921. (XII.15.) GB határozat
e gi"ott*g Papu Vfuos Önkormányzata
Képviselőtestületének az önkormányzat vagyonáról
szőLő 7 l20I3. (III.28.) önkormanyzati.rendelete l 7. § (3)

bekezdése alapjan a Pápa Város Önkormanyzaténak
Egészségügyi Alapellátási Intézete által kért eszközök
selejtezéséhez az előterjesztésben foglaltak szerint
hozzájánaL.

14. napirend
pápa Város ÖnkormányzatánakEgyesített Szociális Intézménye selejtezési kérelme

Németh Zsolt bizottsági elnök
M.gkérd*i, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés, hozzászőlás van-e?

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

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A bizottság 6 igen szavazaIia|, tartőzkodás és ellenszavazat nélkül a kÖvetkező határozatot

hozta:



69 12021. (XILLS.| GB bqtározat
a Sirottoág Papu Varos Önkormányzata

Képviselőtestületének az önkormanyzat vagyonráról

szőlő71201,3. (III.28.) önkormányzati rendelete 17. § (3)

bekezdése aIapjan a Pápa Varos Önkormanyzatának

Egyesített Szociális Intózménye által kért eszközök

selejtezéséhez az előterjesztésben foglaltak szerint

hozzájáruI.

15. napirend
Pápa Város ÖnkormányzatőnakVárosgondnoksága és Közterület-felügyelete selejtezósi

kérelme

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 állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A bizottság 6 igen szavazaffal, tartőrkodás és ellenszavazat nélkül a következő hatátozatot
hozta:

70/2021. (XII.15.) GB határozat
A Bizottság Papa Varos Onkormarryzata

Képviselőtestületének az önkormányzat vagyonaról

szőIő7l20l3. (III.28.) önkormanyzati rendelete 17. § (3)

bekezdése alapján a Pápa Varos Önkormanyzatának

Varosgondnoksága és Közterület-felügyelete által kért

eszJ<özök selejtezéséhez az előterjesáésben foglaltak

szerint hozzájara|.

16. napirend
Pápai Polgármesteri Hivatal selejtezési kérelme

Németh zsolt bizottsáei 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 előterjesztéssel kapcsolatban.

A bizottság 6 igen szavazatlal, tartőzkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot

hozta:
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7 1 l 2021. (XII.15.| GB batár ozat
A Birottság Pápa Varos Önkormányzata

Képviselőtestületének az önkormanyzat vagyonaról

szőLő7l20t3. (III.28.) önkormanyzati rendelete 17. § (3)

bekezdése a\apján a Pápai Polgármesteri Hivatal által

kért esz,közök selejtezéséhez M előterjesztésben

fo glaltak szerint hozzájátul.

17. napirend
Pápai SZC Jókai Mór KözgazdaságiTechnikum és Kollégium selejtezési kérelme

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

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

Kéri a bízottság állásfoglalá sái. az előterjesztéssel kapcsolatban.

A bizottság 6 igen szavazaffal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot

hozta:

7212021. íXII.15.) GB határozat
A Bizottság Pápa Varos Onkormányzata

Képviselőtestiiletének az önkormányzat vagyonaról

szőIő71201,3. (III.28.) önkormanyzati rendelete 17. § (3)

bekezdése alapjan aPápaí SZC Jókai MőtKözgazdasági
Technikum és Kollégium áItal kért, eszközök

selejtezéséhez az előterjesztésben foglaltak szerint

hozzájárul.

18. napiend
Pápai Tankerületi Központ selejtezési kérelme (Tarcry Lajos Általános Iskola)

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 bízottság állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A bizottság 6 igen szavazatral, tarózkodás ós ellenszavazat nélkül a következő batérozatot
hozta:

tL



7 3 l202l. (X|I.15.\ GB határ ozat
A Bizottság Pápa Varos Onkormányzata

Képviselőtestületének az önkormanyzat vagyonaról

sző|ő7l20t3. (III.28.) önkormanyzati rendelete 17. § (3)

bekezdése alapjan a Pápai Tankerületi Központ által

kért, Tarczy Lajos Általanos Iskolában taláIhatő

esá<özök selejtezéséhez az elöterjesztésben foglaltak

szerint hozzájárul.

19. napirend
Pápai Tankerületi Központ selejtezési kérelme (Türr István Gimnázium és Kollégium)

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

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

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A bizottság 6 igen szavazatlaI, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő hatfuozatot
hozta:

7412021. íXII.15.) GB határozat
Á Bizottság Pápa Varos Önkormányzata

Képviselőtestületének az önkormarryzat vagyonaról

szőlő7l20l3. (III.28.) önkormanyzati rendelete 17. § (3)

bekezdése aIapjén a Papaí Tankerületi Központ által

kért, Tün István Gimnazium és KollégiumbantaláIhatő
eszközök selejtezéséhez az előterjesáésben foglaltak

szerint hozzájátul.

20. napirend
Pápai Tankerületi Központ selejtezési kérelme (Vajda Márta Óvoda, Általános Iskola,

Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Egysóges Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény)

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

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

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesáéssel kapcsolatban.

A bizottság 6 igen szavazatlal, tartőzkodás és ellenszavazat nélkül a következő hatfuozatot
ltozta:.

t2



7512021. ("XII.IS.) GB határozat
A Bizottság Papa Varos Onkormányzata

Képviselőtestületének az önkormanyzat vagyonaról

szőIő7l20l3. (III.28.) önkormanyzati rendelete 17. § (3)

bekezdése alapjan a Pápai Tankerületi Központ által

kért, Vajda MáúaÓvoda, Általanos Iskola, Szakiskola,

Készségfejlesztő Iskola, Egységes Gyógypedagógiai

Módszertani Intézményben taláIhatő eszközök

selejtezéséhez az előterjesztésben foglaltak szerint

hozzájárul.

Németh Zsolt bizottsági elnök
A bizottság ülését 14 őra20 perckor bezarja.

U,-t-^^t J rr
Németh Zsolt
bizottsági elnök

}apL
Bakos LászIő
bízottságítag

#s*"%. )< j,f,iijFi::,i ín >
], .,,,,,' x

íi ,W
Noho, ^r"r'f
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GAZDASÁGI BIZQTTSÁG

Jelenlóti ív

AGazdasági Bizottság 202l. december 15. napján megtartott nyilvános üléséről

AláírdsNév

Németh zsolt

Bakos Lászlő

Dr. Vaitsuk Mária

pintér kálmán

süle zsolt

Zsegraics Gyula

Domonkos Lász|ő

Grőber Attila

Dr. Áldozó Tamás

Dr. Nagy Krisztina

Dr. Benkő Krisáina

szalai krisztina

Rádi Róbert

Unger Tamás

í!,^r)Ás Fc2,-^.

Noqy Js"C,+

Vóeos- .?,^ k l+í--

t§1-,\_€tr ,o_fFr\

Cr. Oroui"* Orsilz,-

}rtr-roruí fl FL[ot"r qlTír
bop__,.sz rett_d c-r,t

2--r 
^W

wlá tAru-,ö
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