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ME GHÍVÓ
2020. iúlius 16-ún (csütörtökl 8.00-kor

tartandó bizottsági ülésére.

Helyszíne: Y átoshína I. emeleti nagytfugy atóterem

NAPIREND

1. Tájékoztatő a veszélyhelyzet ideje alatt hozott határozatokról

2. Tájékoztatő a veszélyhelyzet alattaz önkormányzatibevételek és kiadások alakulásáról

3 . pápa város Önkormány zata Gazdasági programj ának megalkotása

4, Javaslat önkormány zati intézmények átszew ezésére

5. Beszámoló Papa Város Önkormányzatának Települési Brtktat Bizottsága
tevékenységéről

Vegyes ügyek:
- KÖzművelődési intézmények alapító okiratainak módosítása (Jókai Mór Művelődési

és Szabadidő KözPont, Gróf Esterházy Karoly Múzeum, Jókai Mór Vrárosi Könyvtár)
- Fogorvosi praxis helyettesítéssel történő működtetése (III. számíkörzet)

-KoaákJtínesné-fell

Pápa,2020.július 10.

A kiadmány hiteléül:
3 e,r_c_ú)" 3J5
Benecz Rita

emberi erőforrás osztályv ezető

venczel csaba sk.
bizottság elnök
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pÁpn vÁnos öitronuÁNyzara rÉpvrsnr,őrBsrür.,nrÉNnr
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Tel: (89) 515-021
Fax: (89) 313-989
E-mail: szoccsoport@,papa.hu

Szám: 211-212020.

KészüIt:

JEGYZŐKÖNYV

pápa város Önkormányzata képviselőtestületének Humanerőforrás
Bizottsága 20:20.július 1 6-an 8.00 órakor, a P ápai Polgármesteri Hivatal
nagytárgyalőjábantartottnyilvánosüléséről

Venczel Csaba bizottsági elnök
Kovács József bizottsági tag
Szabadkai Verita bizottsági tag
Dr. Vaitsuk Mtária bizottsági tag
Baán Istvánné bizottsági tag
Mészaros Szabolcs bizottsági tag

Unger Tamás alpolgármester
Dr. Nagy Ktisztina jegy ző
Dr. Benkő Krisáina titkársági osztá|yvezető
Szalai Krisáina gazdasági osztály v ezető
Benecz Rita emberi erőfonás osztályvezető
Bakos Lászlő önkormrányzati képviselő

Bakó Istvan pvö városgondnoksága és köáerület-felügyelete
intézményvezető
Csakvrári Judit Pápa Varosi Óvodák intézményvezető
Dr. Hermann Istvan Jókai Mór Varosi Konyúar intézményvezető
Fül öp Amália Fenyve s erdő B ölc ső de intézlnény v ezető
Nagy-L. Istvrán Gróf Esterh ázy Kát oly Múzeum irúézmény v ezető
9*Jui$ Tihanyi Andrea PVÖ ESZI itttézményvezető
Tóth Kata Bóbita Bölcsőde intézményvezető

Y*gu András Pápa Varosi Televízió intézményvezető
Boros Katalin Pápai Platán Nonprofit Kft. ügyvezető
polovitzerné Antal Mónika Jókai Mór városi könyvtár munkatárs
Lászlóné Fiiredi Evelin Jókai Mór vfuosi könyvtár munkattírs
steinmachet TeÉzia közoktatási és közművelődési Intézmények
Gazdasági Ellátó Szervezete munkatárs
Gyenge-Kobzi Alexandra Napsugár Bölcsőde kisgyermeknevelő

Jelen vannak:

Távolmaradását bejelentette Dr. Guias János Zsolt, Soós Imre, Kovács Arnold bizottsági tag.

Ye+cze. czgl :C.§aba bizojt§igi e_Inök köszönti a megjelentekeí, megállapída, hogy a Bizottság
határozatkéPes, mivel a9 fő bizottsági tagbó] 6 fo*megielent. A meghívóbarr jelzettnapirendi
Ponto| megtargYalására teszjavaslatot Úzal az eltér&sel lrogy KÓzak Jánósné feltebbezés
ÜgYét javasolja levenni a napirendről, mivel annak elbírálása,reÁ u Bizottság hatásköre.



Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban további javaslat nincs.

A Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tafiózkodás nélkül a következő hatfuozatot
hozza:

16/2020. (VII.16.| HEB hatúrozat
A Bizottság a 2020. jirlius 16-i nyilvános ülésének
napirendjétazalábbiakszerinthatározzameg:
1. Tájékoztató a veszélyhelyzet ideje alatt hozott

hatarozatokról
2. Tájékoztatő a veszélyhelyzet alatt az önkormányzatí

bevételek és kiadások alakulásáról
3. Pápa Varos Önkormanyzata Gazdasági Programjrának

megalkotása
4.Javaslatönkormányzatiintézményekátszewezésére
5. Beszámoló Pápa Város Önkormányzaténak Települési

Értenar Bizofiiága tevékenységérői
u' 

_uifJj,irÜi1,1trr, intézmények alapítő okiratának
módosítása (Jókai Mór Művelődési és Szabadidő
Központ, Gróf Esterházy Katoly Múzeum, Jókai Mór
Varosi Könyvtár)
Fogorvosi praxis helyettesítéssel történő működtetése
(III. számú körzet)

1. Táj ékoz tatő a veszéIyh elyzet idej e alatt hozott határ ozatokról

Venczel Csaba bizottsáei elnök ismerteti azelső napirendi pontot.

Baán Istvánné bizottsáei tae aPápaiNyugdíjasok Erdekvédelmi-Érdekképviseleti Egyesület
nevében megköszöni Pápa Varos Önkormányzatánaka szélesköni tájékoztátását és ,.gitrégét,
amit a veszélyhelyzet idején nyújtott. Elmondja, hogy a nyugdíjas korosztály a
legveszélyeztetettebb, viszont a 800 fös egyesületben senki nem betegedett meg.

További kérdés és hozzászólás hiányáb an szav azás következjk.

A Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszav azat és tartőzkodás nélkül a következ ő hatátozatot
hozza:

17/2020. (VIL16.I HEB határozat
A Bizottság a veszélyhelyzet ideje alatt hozott
határozatokról szóló tájékoztatót megtárgyalta és a
Képviselőtestületnek elfogaclásra j avasolj a.

2.Tájékoztatő aveszélyhelyz etalattaz önkorm ányzatibevótelek és kiadások alakulásáról

venczel csaba bizottsáei elnök ismerteti a második napirendi pontot.

Kérdé s és hozzászőlás hianyáb an szav azás következik.
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A Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül a következő határozatot

ltozza;
18/2020, (VL16.| HEB hatdrozat
A Bizottság a veszélyhelyzet alatt az önkormanyzati
bevételek és kiadások alakulásaról szóló tájékozlatőt
megtargyalta és a Képviselőtestületnek elfogadásra
javasolja.

3. Pápa Város Önkormányzata Gazdasági Programjának megalkotása

Venczel Csaba bizottsáei elnök ismerteti a harmadik napirendi pontot.

Kérdé s és hozzászó l ás hi anyáb an szav azás következik.

A Bizottság 5 igen szavazattal, l tartőzkodással ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:

19/2020. (VIIIil íIEB hatúrozat
A Bizottság Pápa Város Önkormanyzata Gazdasági
Programjának megalkotásaról szóló előterjesztést
megtargyalta és a Képviselőtestületnek elfogadásra
javasolja.

4. Javaslat önko rm ány zati intézmények átszervezés ére

Venczel Cspba bizottság ismerteti a negyedik napirendi pontot.

Kérdé s és hoz.zászó Iás hi ányáb an szav azás következik.

A Bizottság 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazatta|és tartózkodás nélkül a következőhatározatot
hozza:

20/2020. MII.I 6.1 HEB hatórozat
ABizottságazönkormányzatiintézményekátszervezésétő|
szóló előterjesztést megtárgyalta és a Képviselőtestületnek
elfogadásra javasolja

5. Beszámoló Pápa Város Önkormányzatának Települési Értéktár Blzottsága
tevékenységéről

Venczel Csaba bizgttsáei elnök ismerteti az ötödik napirendi pontot.

Baán Istvánné bizottsáei tae megkérdezi, hogy van-e tudomása az előterjesztőnek anól, hogy
a megyei értéktárba milyen értékeket vettek fel? Tudomása szerint tObb feltételnek is teljesülnie
kell ehhez és a Vadvirag Néptancegyüttes bekerült az értéktárba.

Dr. Hermann István Települési lÍrtéktár Bizottság elnöke elmondja, hogy számszerűen
nincs információja anól, hogy mennyi értéket vettek fel, de Varpalotaról, Veszprémből, Ajkáról
is kerültek be értékek. Elsősorban megyei vonatkozású értékekről van szó. Kiemeli a hetes
Huszarokat, akiket a varos lakossága egészen a httszétezled megszűnéséig nagy szeretettel
fogadott és tinnepelt.
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További kérdés és hozzászólás hiányáb an szav azás következik.

A Bizottság 6 igen szavazattal, tartőzkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot

hozza:

zatának Települési
Értektat Bizottsága tevékenységéről szóló beszámolót
megtargyalta és a Képviselőtestületnek elfogadásra
javasolja.

6. Vegyes ügyek

- Közművelődési intézmények alapító okiratának módosítása (Jókai Mór Művelődési és
Szabadidő Központ, Gróf EsterháryKároly Múzeum, Jókai Mór Városi Könyvtár)

Venqzel Csaba bizottsáei elnök ismerteti a következő napirendi pontot.

Kérdéséshozzászőláshitányábanszavazáskövetkezik.

A Bizottság 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő hatátozatot
hozza:

22/2020. (VIL16.| HEB hatdrozat
A Bizottság a Közmúvelődési intézmények alapító
okiratának módosításaról (Jókai Mór Művelődési és
Szabadidő Központ, Gróf EsterházyKároly Múzeum, Jókai
Mór Varosi Könywár) szóló előterjesztést megtárgyalta és
a Képviselőtestületnek elfo gadásra j avasolj a.

- F'ogorvosi praxis helyettesítéssel történő működtetése (III. számú körzet)

Venczel Csaba bizottsáei elnök ismerteti a következő napirendi pontot.

Kérdéséshoz-zászóláshirányábanszavazáskövetkezik.

A Bizottság 6 igen szavazatla|, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:

23/2020, (VI.16) HEB határozat
A Bizottság a fogorvosi praxis helyettesítéssel történő
működtetéséről (III. számú körzet) szóló előterjesztést
megtárgyalta és a Képviselőtestületnek elfogadásra
javasolja.

Venczel Csaba bizottsági elnök megköszöni a jelenlévők részvételét és a Bizottság ülését
8.15 órakor bezárja,

cbJ^ZJ_k
Baán Istvánné

j egyzőkönyv hitelesítő

A Bizottság a Pápa Város
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venczel csaba



JELENlru ív
a Humánerőforrás Bizottság

2020.július 16-i nyílt bizottsági üléséről

venczel csaba

Dr. Guias János Zsolt

kovács József

szabadkai verita

Dr. Vaitsuk Mária

Baán Istvánné

kovács Arnold

Mészános szabolcs

Soós Imre

Meghívottak:
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