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Készült: Pápa Város Onkormányzata Képviselőtestületének 2021. decembcr 16-i
nllvános ülésén, aY árosháza épületének (8500 Pápa, Fő u, 5,) nagytermében.

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Unger Tamás alpolgármester

Dr, Töreki-Vörös lbolya, Szabadkai Verita, dr. Vaitsuk Mária, dr. Guias Járros
Zsolt, Bakos László, Yenczel Csaba, Németh Zsolt, Kovács József, Pintér
Kálmán, Németh Csaba, Süle Zsolt képviselők, 13 fó.

Dr. Nagy Krisztina jegyző,
Dr. Verrasztó Norbert Károly aljegyző,
Dr. Benkő Krisztina önkorm ányzati és szeryezési osztílyvezető,
Benecz Rita szociális és közigazgatási osztályvezető,
Szalai Krisztina gazdasági osztályv ezető,
Rádi Róbert városfejlesztési osztál7"tezető,
meghívottak jelenléti ív szerint,
Médiacentrum munkatarsai,
Takács krisztina köztisztviselő,
Kun Attila köztisztviselő.

Grőber Attila és Zsegraics Gyula önkormányzati képviselők tóvolmaradásuknt bejelentették.

Dr. Áldozó Tamás poleármester
Köszönti a Yároshéaa épületének nagytermében megjelenteket és az ülést az intemeten
kereszti,il követőket, a testtilet ülését 14 órakor megnyitja. Elmondja, hogy a kepviselőtestíilet
16 órától közmeghallgatást tart, és felhívja a képviselók figyelmét, hogy a közmeghallgatás
akkor érvényes, ha a Képviselőtestület határozatképes, ezért kéri a képviselők részvételét.
Megállapitja, hogy a Képviselótestület ülése határozatképes, jelen van 13 fó önkormányzati
képviseló. Elmondja, hogy Grőber Attiia és Zsegraics Gyula önkormányzati képviselők
távolmaradásukat bejelentették,

Megkérdezi, hogy van-e más napirendi javaslat.

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban javaslat nincs.

Kéri a testiilet állásfoglalását a meghívóban szereplő napirendekről.



A Képviselőtestület
haíározatot bozza:
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13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő

l 50 12021. (XII.16.) határozat
Pápa Varos Onkormányzatának Képviselótestülete 202L
decernber 16-i ülésének napirendjét az alabbiak szerint halározza
meg:

Pápa Város Önkormányzata Képviselótestüle tének ... l 2021,
(..,) önkormanyzati rendelet-tervezete a

hulladékgazdáikodási közszolgáltatásról
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestület&ek ...l202I.
(.,.) önkormányzati rendelet-tervezete a nem közmúvel
összegyűjtött háztartási szertnyvíz begytijtésére vonatkozó
kötelező helyi közszol gáltatásról
Előadó: Dr. Aldozó Tamás polgármester

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .,. l 2021.
(..,) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa varos
településképének védelméról szólő 36120I'7. (XII.22.)
önkormánlzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgiirmester

Mezei Lászlő városi foépítész

Pápa Város Önkormanyzata Képviselótestiiletérlek ...2021.
(...) önkormányzati rendelet-terv ezete a köztisztviselőket
megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 21/2012.
(X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Aldozó Tamás polgármester

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestület ének .,.12021 .

(..,) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város
Önkormányzata 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról
Előadó: Dr. Aldozó Tamás polgármester

Beszámoló Pápa Város Önkormanyzatának Egyesített
Szociális Intézménye tevékenységéről
Előadó: Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető

Pápa Város Önkormrinyzata Szolgáltatástervezési
I(oncepciój ának felülvizsgálata
Elóadó: Dr. Áldozó Tarnás polgármester

Beszámoló a Pápai Polgármesteri l{ivatal tevékerrységéről
Előadó: Dr. Nagy Krisztina jegyző

2022, évi ellenórzési üternterv jóváhagyása
Elóadó: Dr. Nagy Krisztina jegyző

1.

J.

4,

5.

,7.

9.



1 0. P ápa Város Onkormányzata Képviselőtestületének 2022. évi
munkaterve
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

11. Beszámoló Pápa Város Infrastrukturájanak Fejlesztéséért
Közalapítvány tevékenységéról
Elóadó: Dr, Lukács Endre kuratóriumi elnök

12. Beszámoló Pápa Város Önkormanyzatának Települési
Ertéktár Bizottsága 202l. évi tevékenységéről
Elóadó: Dr. Hermann István elnök

13. Vegyes ügyek

Dr. Áldozó Tamás polqármester,
Ismerleti, hogy az Ugyrendi és Osszeférhetetlenségi Bizottság aI52.; a 153.; a 154.; a 155.; a
156, sorszámú előterjesztéseket egyhangulag megtárgyalásra, a 159, sorszámú előterjesztést
egyhangulag elfogadásra javasolja,

Napirendek tárgyalósa az írásban megküldött előterjesztések alapján:

11, Beszámoló Pápa Város Infrastruktúrájának Fejlesztéséért Kózalapítvány
tevékenységéről
Elóadó: Dr. Lukács Endre kuratóriumi elnök

Á napirend tárgalósánál jelen van dr. Lukács Endre, a Pápa Város Infrastruktúrájának
Fejlesztéséért Közalapínány kuratóriumi elnöke.

Dr. Áldozó Tamás polgármgsler
Köszönti dr. Lukács Endre elnököt és megkérdezi, van-e szóbeii kiegészítése,

Dr, Lukács Endre kuratóriumi elnök
Nincs szóbeli kiegészítése.

Dr. Áldozó Tamás polgá,rmester
Elmondja, szeretné reklámozni, hogy az alapítványt az szja l%o-os felajrinlásával lehet
támogatni, melyből legutoljára az alapítványnak bevétele nem keletkezett. Az alapitvény
jelenlegi bankszámla egyenlege 3,5 millió forintot meghaladó összeg,

Megkérdezi, van-e a beszámolóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás.

Megállapítja, hogy a beszámolóval kapcsolatban k&dés,hozzászólás nem hangzott el.

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról.

A Képviselótesttilet 13 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a Pápa Város Infrastrukturájának
Fejlesztéséért Közalapítviány tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadj a.
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13. Vegyes ügyek

e) 2. számú fogonosi körzet betöltése

A napirend tárglalásánál jelen van dr. Orayecz Paula fogorvos, Csörnyi-Hegyi Mónika a
Dental Centrum Pópa Kft. üg/vezetője és Ujvári Hajnalkn, Pápa Város Önkormányzatónak
Egészsé güg,li Alapellótós i Intézete vezetőj e.

Az előterjesztést a Humiinerőfonás Bizottság egyhangLrlag elfogadásra javasolja.

Dr. Áldozó Tamás poleármester
Köszönti dr. Oravecz Pauia fogorvost. Elmondja nagy öröm, hogy a Képviselőtestiilet második
alkalommal tud alapellátási körzet betöltéséról tárgyalni és reményei szerint támogatást

nyujtani, Bízik abban, hogy a fogorvosi körzeteken tul a jövőben erre a háziorvosi körzetek
esetében is lesz lehetóség. Elmondja továbbá, hogy dr, Oravecz Paula fogorvos nem kérte a zárt
ülésen való tárgyalás lehetőségét, ezért nyilvános ülésen tárgyaljak az előterjesztést.

Megkérdezi dr. Oravecz Paulát kíván-e szóbeli kiegószitést tenni.

Dr. oravecz paula foqorvos
Elmondja, nincs szóbeli kiegészítése, de kérdés esetén szívesen á1l a képviselők rendelkezésére.

Dr. Áldozó Tamás, oolgármester
Elmondja, úgy ítéli meg, hogy a legutóbbi ülésen ebben a műfajban az elsó vitát lefollattak és

ahhoz képest újat hozzátenni nem tudnak. Hangsúlyo zza, őr;il,ha egy körzetet sikeriil betölteni,

Megkérdezi, hogy van-e az elóterjesztéssel kapcsolatban k érdés, hozzászó!ás.

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs.

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A Képviselőtestület 13 igen szavazaltal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
halilrozatothozza:

lS1 12021. (XlI.16.) határozat
1. Pápa Város ÓnkormányzatánakKépviselőtestülete egyetért

azzal, hogy Pápa város egészségügyi alapellátási körzeteiról
szőló 22/2012. (X.25,) önkormányzati rendelet 20.

mellékletében m e$latfuozott 2 , számú fogorvosi körzetben a

fogorvosi feladatokat dr. Oravecz Paula lássa el a praxisjogot
engedélyező határozat véglegessé válását követően.

A Képviselótestület utasítja a Polgármestert az 1. meliéklet
szerinti előszerződés megkötéséíe és a sziikséges
intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelós: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Benecz Rita szociális és közigazgatási
osztályvezető
Ujváry Hajnalka Egészségügyi Alapellátási
Intéz et intézmély v ezető j e
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2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja a
Polgármestert, hogy a praxisjogot engedélyező határozat
véglegessé válását követően a Dental Centrum Pápa Kft-vel
(egészségügyi szolgáltató) a feladat-ellátási szeíződést kösse
meg.

A Képviselótestiilet felhatalmazza a Polgá,rmestert, hogy a
szerződéssel kapcsolatosan a szükséges intézkedéseket
megtegye.

Határidó: folyamatos, de legkésőbb a praxisjogot
engedélyező határozat véglegessé válását követő
30 napon belül

Felelős: Dr. Aldozó Tamás polgármester
Benecz Rita szociális és közigazgatási
osztélyvezető
Ujváry Hajnalka Egészségügyi Alapellátási
Intézet intézményv ezető je

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .,,l202l, (...)
önkormányzati rendelet-tervezete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
Elóadó: Dr. Aldozó Tamás polgármester

A napirend tárglalásán jelen yan Bordás Ferenc, q KÖZSZOLG Nonprofit Kft. ügnezetője.

A rendelet-tervezetet a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. A Veszprém
Megyei Önkorm án7zatKözgyűlése Pénzügyi, Területfejlesztési és Területrendezési Bizotisága
a rendelet-tervezetben foglaltakkal egyetért, azt jőváltagyásrajavasolja,

Dr, Áldozó Tamás polgármester
Köszönti Bordás Ferenc ü gyvezetőt és megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítése,

Bordás Ferenc üeyvezető
Nincs szóbeli kiegészítése.

Dr. Áldozó Tamás ooleármester
Elmondja, a rendelet összeállításában Bordás Ferenc ügyvezető részt vett, arrnak tartalmát
ismeri.

Megkérdezi, van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés,hozzászőlás.

Németh Csaba önkormányzati keoviselő
Elmondja, véleménye szerint a rendelet-tervezet megfelel minden igénynek. Megemlíti,
tapaszlalatai alapján a hulladékudvar nftvatartási ideje kényes pont. Az elmúlt évben többször
is igénybe vette a hulladékudvar szolgáltatását, és a hétköznapokon 14 őráig tartó és a
kéthetente szombat délelótti nyitvatartás a nappali munkarendben dolgozó emberek számára
nehezen igénybe vehető. Több ismerőse kereste meg azzal, hogy a hulladékudvar nyitvartását
meg lehetne-e véltoztatni. Megiegyzi, tudja, hogy ez munkaidő és munkarend módosítást
jelentene, mely nem egyszení feladat, de megkérdezi, hogy heti két napban nyújtott
munkarendben gondolkodva a hulladékudvar nyitvatartását 16-17 óráig meg lehet-e
hosszabbítani.



Dr. Áldozó Tamás polgármester
Megjegyzi, a rendelet-tervezet nem taítalmazza a hulladékudvar nyitvatartását. A feltett kérdés
a Kft. beszámolójának idejére vonatkozó, de megadja a szót Bordás Ferenc ügyvezetőnek a
válaszadásra,

Bordás Ferenc üeyvezető
Elmondja, a hulladékudvar nyitvatartását a közszolgáltató ÉBH Nonprofit Kft-vel közösen
végzi alvállalkozói tevékenységben a Pápai Közszolg Nonprofit Kft., ahogyan Pápa városban
az egészközszo|gáltatást is. A hulladékudvar nftvatartásával kapcsolatos finanszírozás kötött,

ezért csak ajelenlegi, hétköznapokon 8-14 órai és kéthetente szombaton 8-12 órai nyitvatartást
tudjak biztosítani,

Dr. Áldozó Tamás poleármester
Megkérdezi, van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás.

Megállapítja, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nincs.

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban.

A Képviselőtestület 13 igen szavazatlal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az

alábbi rendeletet:

321202l. (XII.1ó.),iinkormánvzati rendelet
Pápa Varos Onkormányzatának Képviselőtestülete a

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló fenti számú
önkormányzati rendeletét, az előterjesztésben foglaltaknak
megfelelően megalkotj a.

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről - a helyben
szokásos módon - gondoskodjon.

Fá3t::' i',]Tíl, o,*, ila jegyző

2, Pápa Yáros Önkormányzata Képviselőte§tütetónek ,,,/2021. (...)

önkormányzati rendelet-tervezete a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyviz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról
Előadó: Dr. Aldozó Tamás polgármester

A rendelet-tervezetet a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. A Veszprém
Megyei Önkorm ényzatKözgyílése Pénzügyi, Területfejlesztési és Területrendezési Bizottsága
a rendelet-tervezetben foglaltakkal egyetért, azt jóvéhagyásrajavasolja.

Dr. Áldozó Tamás poleármester
Elmondja, a rendelet-tervezet annyiban kapcsolódik az e|őzőhöz, hogy ugyanazt a területet

szabályozza csak nem a szilrárd, hanem a folyékony hulladék tekintetében. Megjegyzi, hogy a
folyékony lrulladék kezelésével kapcsolatban még sokkal megengedóbb a társadalom, hiszen
nagy számban vannak olyanok, akik nem kótnek rá a közcsatomára, illetve nem feltétlenül
kezelik úgy a szennyvizet, ahogyan azt kellene.
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Azok, akiknek a közcsatomára való rakötés lehetséges lenne, de azt nem teszik meg,
talajterhelési díj fizetésére kötelezettek. Az adórendeletek kapcsán elmondott ellenőrzésekre
utalva elmondja, hogy a jelenlegi kommunális adóellenőrzés lefolytatását követően a
talajterhelési díj fizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése kezdődik, hiszen igen nagy
összeget is kitehet a talajterhelési díj úgy is, hogy azt az Ölkormányzat kedveznényesen
állapította meg. Az új szolgáltató, ahogy a rendelet-tervezetből is kiderü a Pápa| Yiz- és
Csatomamű Zrt., mely azt jelenti, hogy az Önkormanyzat saját tulajdonában lévő gazdasági
társasággal fogja ezt a tevékenységet végezni, Megjegyzi, azért érdemes a kört zámi, és a
szolgáltatás igénybevételére kötelezettektól elvámi a szolgáltatás igénybevételét, mert másik
oldalról a gazdasági társaság szétmára ez a rentábilis múködtetés feltétele. Egy korábbi évben
elhangzott adat szerint 18 szippantás történt egy éven belül, melynek álláspontja szerint több
száznak kellene lerrrrie, a 18 és a több százközőlti különbség a rendszeren kívül van,

Megkérdezi, van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérd és, hozzászólás.

Megállapítja, hogy a rendelet-tentezettel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs.

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban.

A Képviselőtestiilet 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélKil megalkotja az
alábbi rendeletet:

!1lzozlíxtl.f.Pápa Város Onkormányzatának Képviselőtestiilete a nem
közmúvel összegyűjtött héntartási szennyviz begyujtésére

;;ffi Htr#Ji'"::!;yá,:,iY"'",,ái:i§lHx1',Hii,"ffi
megfelelően megalkotj a.

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről - a helyben
szokásos módon - gondoskodjon.

Határidó: azonnal
Felelős: Dr, Nagy Krisztina jegyző

3. Pápa Város Önkormányzata Képvisetőtestületének ..,t2O2L (...)
önkormányzati rendelet-tervezete Pápa város településképének védelmérő|
szőló 3612017, (XII.22.) önkormányzati rendelet módositásáről
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Mezei László városi f<íépítész

A napirend tárglalásán jelen van Mezei László városi friépítész.

A rendelet-tervezetet a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Dr. Áldozó Tamás poleá,rmester
Köszönti Mezei Lászlő városi főépítészt és megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítése.

Mezei László városi foépítész
Nincs szóbeli kiegészítése.
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Megkérdezi, van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés,hozzászólás.

Megállapítja, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs.

Kéri a testiilet állásfoglalását a következó határozati javaslatíól:

,,Pápa Varos Önkormrá,nyzatának Képviselőtestiilete Pápa város településképének védelméről
szóló 361201'l. (Xl1.22.) önkormányzati rendelete módosításrinak véleményezési
dokumentációjára beérkezett államigazgatási szervi és a partnerségi egyeztetés során
megfogalmazott véleményeket megismerte és elfogadj a."

A Képviselőtestiilet 13 igen szavazatta|, ellenszavazat és

tartózkodás nélkül Pápa város településképének védelméról szóló

','!3i}!;,"ff!i'1]-,i*'1fr :ií."í'*:1?*T,TffiH:i*
i"rií;,öo;,J#:fi :Í?rJsff "-f.fi 

soránmegfogalmazott

Kéri a testtilet állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban.

A Képviselőtesület 13 igen szavazaltal, el|enszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az
alábbi rendeletet:

34/2021. (XII,1ó.) önkormánvzati rendelet
Pápa Város Onkormányzatának Képviselőtestülete Pápa város
településképének védelméről szóló 36l20L1, (XIL22.)
önkormanyzati rendeletet módosító fenti számú önkormrfuryzati
rendeletét, az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően
megalkotja.

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséról - a helyben
szokásos módon - gondoskodjon.

fá'átíl' i'.lffii, 
"n.",, 

na jegyző

4, Pápa Yáros Önkormányzata Képviselőtestületének ...12021, (.,.)

önkormányzati rendelet-tervezete a köztisztviselőket megillető juttatásokról
és támogatásokróI szóló 21l20l2, (X.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Elóadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

A rendelet-tervezetet a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőke vonatkozó
illetményalapot a Képviselőtestület állapítja meg. A törvényi minimum a 38 650 Ft, mely 2008
óta változatlan, és ehhez képest az elterésről dönt a Képviselőtestület, mely a mostani
előterjesztés szerint 55 000 forintról 66 000 forintra váItozzon. Az illetmény összege a

megemelt illetményalap és a besorolási fökozat szorzata, mely végzettséglől és beosztástól
fiigg.



Megkérdezi, van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés,hozzászólás.

Megállapítja, hogy a rendelet-tewezettel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs.

Kéri a testiilet állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban.

A Kepviselőtestiilet 13 igen szayazatíal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az
alábbi rendeletet:

35/2021. (XII.16.),Pnkormánvzati rendelet
Pápa Város Onkormányzatának Képviselőtestiilete a
köztisztviselőket megillető juttatásokrói és támogatásokról szóló
21/2012. (X.25.) önkormányzati rendeletet módosító fenti számú
önkormányzati rendeletét, az előterjesztésben foglaltaknak
megfelelően megalkotja.

Utasitja a jegyző\ hogy a rendelet kihirdetéséról - a helyben
szokásos módon - gondoskodjon.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyző

5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének ,.,l202l. (...)
önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkorm ányzata 2022, évi
átmeneti gazdálkodásáról
Elóadó: Dr. Áldozó Tamás polgiármester

A rendelet-tervezeteí a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Dr, Áldozó Tamás poleármester
Elmondja, a20?. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet arra az időszal<ra vonatkozóan
szabályozza az Onkormányzat gazdálkodását, amig a 2022. évi költségvetést nem fogadják el,
mely vélhetően 2022 februárjában megtörténik, hiszen a költségvetési javaslatot 2022. február
15-ig kell beterjeszteni a Képviselőtestület elé. A költségvetési javaslat beterjesztésével az
utolsó pillanatig szeretne vámi tekintettel arra, hogy 4 milliárd forint alatti árbevétellel
rendelkező adózók helyi ipanízési adójanak 1 Yo-ra való csökkentésével kapcsolatos
kompenzáció mértékét szeretné ismemi a költségvetési rendelet megalkotásának pillanatában
és reméli, hogy az említett időpontra ismertté válik majd.

Megkérdezi, van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés,hozzászólás.

Megállapítja, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs,

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban.
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A Képviselőtestület
alábbi rendeletet:
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13 igen szavazallal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az

36/2021, (XI[.16.) önkormánvzati rendelet
Pápa Város Otrkormrinyzatanak Képviselőtestí,ilete Pápa Város
Ónkormányzata 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló fenti
számú önkormány zati rendeletét, az előterjesztésben fo glaltaknak
megfelelően megalkotja.

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről - a helyben
szokásos módon - gondoskodjon.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyző

6. Beszámoló Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye
tevékenységéről
Előadó: Szalainé Tihanyi Andrea intézménwezető

A napirend tárglalásánál jelen vart Szalainé Tihanyi Andrea, az Eglesített Szociális Intézmény

intézményvezetője.

A beszámolót a Humánerőforrás Bizottság egyhangulag elfogadásra javasolja.

Dr, Áldozó Tamás polgármester
Köszönti Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezetőt és megk érdezi,van-e szőbeli kiegészítése.

Szalainé Tihanvi Andrea intézményvezető
Nincs szóbeli kiegészítése.

Dr, Áldozó Tamás polgármester

Megkérdezi, van-e a beszámolóval kapcsolatban kérdés, hozzászőlás.

Venczel Csaba önkormányzati képviselő
Megköszöni Intézményvezetó asszony és kollégái sokoldalú és odaadó munkáját. Látható, hogy
a pandémiás helyzet mekkora terhet ró az intézmél7re a családok, a társadalom és elsősorban
az idóskoruak ellátása tekintetében. Itt elsósorban a házi segítségtryújtásra, valamint a

bentlakásos intézményhálózat biztonságos működtetésére gondol. A beszámolóból kiderüi,
hogy az intézmény dolgozói a munkájukat megfelelő színvonalon és lelkiismeretesen végzik.

Dr. Áldozó Tamás polgármester

Megköszöni az intézmény valamennyi dolgozójának a kiváló teljesítményét, Elmondja, hogy
idén a Szociális Munka napja alkalmából eíTe nem volt lehetőség, de bízik abban, hogy a
korlátozások feloldásával ismót 1esz alkalom az ilyen jeles napokon is találkozni. Tájékoztalja
a képviselőtestületet annak lehetősé gétől, hogy az Önkormányzat önkormányzati
szolgáltatásokat egyházi szolgáltatókkal kötött rrregállapodás alapjan lásson el. Elmondja, van
érdeklődés arra nézve,hogy a pápai szociális ellátórendszert egyházi szolgáltató működtesse.
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Hozzáteszi, bogy az ezzel kapcsolatos előzetes egyeztetésekbe az intézmény vezetőségét
bevonták. Amennyiben az egyeztetés o1yan fazisba ér, hogy anól a kópviselőtestiiletet és a
nyilvánosságot tájékoztatni kell, termé§zetesen meg fogja tenni.

Megkérdezi, van-e a beszámolóval kapcsolatban további kérdés, hozzászólás.

Megállapítja, hogy a beszámolóval kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nincs.

Kéri a tesület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról.

A Képviselőtesttilet 13 igen szavualíal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a Pápa Város Önkormányzatának
Egyesített Szociális ltttézménye tevékenységéről szóló
beszámolót.

7. Pápa Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési Koncepciójának
felülvizsgálata
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

A napirend tárglalasánál jelen van Szalainé Tihanyi Andrea, az Eglesített Szociális Intézmény
intézménylezetője.

{ Pápa Városi Cigriny Nemzetiségi Önkormanyzat és a Pápai Német Nemzetiségi
Onkormányzat a felülvizsgált Szolgáltatástervezési koncepciót megtargyalta, és véleményezési
jogkörében eljárva a képviselótesttiletnek elfogadásra javasolja, A Szociálpolitikai Kerekasztal
Pápa Varos OnkormáLrryzatrá.nak felülvizsgált Szolgáltatástervezési koncepciój át egyhangűlag
elfogadásra javasolja. Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság és a Gazdasági Bizottság
egyhangulag elfogadásra javasolja.

Dr. Áldozó Tamás poleármester
Elmondja, hogy a Koncepció bevezetó része egy kiváló összefoglaló, melyben a releváns
statisztikai adatok egy jelentós része összegyűjtve megalálhatóak, és változásában is
vizsgálhatók,
Megkérdezi Benecz Rita osz!áIyvezető asszonyt, van-e szóbeli kiegészítése.

Benecz Rita szociális és közigaz gatási osztál]r'vezető
Nincs szóbeli kiegészítése.

Dr, Áldozó Tamás polg.írmester
Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban k erdés, hozzászőlás.

Süle Zsolt önkormánvz ati képviselő
Elmondja, hogy a Koncepciót mindenkóppen támogatja, mivel az egyrészt a valós helyzetet
tarja fel, másrészt olyan célokat tűz ki, amelyekkel csak egyetérteni lehet. Amennyiben a
Koncepció keretein túl tekint, és m egvizsgálja azokat a statisztikai adatokat, amelyek et azimént
Polgármester úr is ernlített, látható, hogy Pápa városára is jellemzóek azok anegativ tendenciák,
melyeket évek óta nem lehet megállítani, sót még tovább romlottak, Úgy gondolja, hogy
miközben ez a Koncepció jó, további lépések kellenének arurak megakadályozására, hogy a
tragikus demográfiai adatok tovább romoljanak, hiszen mindenki tudja, hogy a vriros népessége
egy drámai csökkenésen megy keresztül, ami már éltizedek óta tart.
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Elmondja, hogy a két utolsó polgármester regnálása alatt több mint négyezer fővel csökkent a

város lakossága, Kifejti, hogy az öregedési index, amely nagyon jelentős mutatója egy város

életképességének, jelentősen romlott. Enrrek alapján megállapítható, hogy szépen lassan
elöregszik a város, hiszen a fiatal- és középkorúak nagyon szívesen hagyják el a várost,
valamint sokkal kevesebb gyermek születik annál, mint ami kívánatos lenne, Ez egy komplex
problémakör, mell,nek megoldásában nemcsak az önkormányzatnak van szerepe, hanem az

államnak is. Nem 1átja, hogy ebbenjelentős előre lépések lennének, pedig az Önkormányzatnak
is vannak bizonyos eszközei, hogy ezeken a mutatókon javítsanak, Véleménye szerint bőven
van mit tenni még az időskoruak esetében is. A fiataloknál a lakhatás nagyol fontos probléma
manapság, mellre az Onkormányzatnak nincsen pillanatnyilag válasza. Alláspontja szerint
tenni kéne azért, hogy ezeket a negativ tendenciákat meg lehessen forditani. Elrnondja, nekik
voltak javaslataik ene a 2019-es progamban, gondol itt a ,,Gorrdoskodó Város Programra",
amely a szépkoruaknak nyújtana sokkal több segítséget a tnostaninál. Ezeknck a

programpontoknak a megvalósulását sajnos nein látja. Reménykedik, hogy a következő
években bekövetkezik a változás, és ezeket a negatív demográfiai adatokat meg lehet fordítani,

Dr. Áldozó Tamás poleármester
Elmondja, hogy a népességszám csökkenésnek két tényezője van, egyrészt a 14 év felettiek
számának csökkenése a 65 év felettiekhez kópest, másrészt tovább élnek a 65 év ielettiek.
Utóbbit kifejezetten örvendetes demográfiai változásnak tekinti. A legutóbbi két év varosi
lakosságszárn változásait illetően kiemeli, hogy a falusi CSOK-nak köszönhetően sok pápai
család állandó lakcíme valamelyik kömyékbeli településre került át. Ez utolérhető olyan
indikátoroknál, mint a bölcsődei férőhelyek számának a bővítése, hiszen azok száma a

kömyéken már megközelíti a 70-et. Akik ezeket igénybe veszik, a város bölcsődei
ellátórerrdszerében már nem jelentkeznek. Van még egy tényező, ami változoít, ez a

halálozások száma, illetve a temészetes fogyás mérlékének a növekedése. Arníg a gyerekek
születésszámában lényegi változás nem állt be, addig a halálozások száma 2020-ban jelentősen

megnőtt, olyannyira, hogy a születések és a halálozások közötti különbség meghaladta a

kétszázat, ebben nflván berure vannak a COVID-dal összefliggő többlethalálozási adatok is.
Egy város népességének változását álláspontja szerint lehet ugyan önmagában szemlélni, de

meg kell nézni a kistérség adatait, Érdemes összehasonlitani Pápát olyan településekkel,
arnelyek lélekszámban ugyarrakkorák, vagy ugyanabba a kategóriába esnek, esetleg ugyanolyan
foldrajzi elhelyezkedésük van. Célszerú megnézni Ajkát, rrrelynek 1akossága a rendszerváltás
idején még ugyanakkora volt, mint Pápáé, mára viszont lényegesen kevesebben élnek ott. Nem
tudja a polgárrnesterekrrek elrlrez tni köze, Schwartz Béla 1980 óta irányítja Ajkát. Véleménye
szerint az Önkormányzatnak vannak eszközei arra, hogy ezt a trendet megváltoztassa.
Elmondja, hogy Pápa hamarosan a győri agglomeráció településeihez fog tarlozni, ezáhal egy

olyan településcsoporttal kerül a város egy kategóriába, ahol a népességszám növekszik, hiszen
az ország egyiklegfejlettebb régiójába íblyamatosan érkeznek a betelepülók. Az Onkormányzat
feladaía az, hogy ezen az agglomeráción belül a többi településhez képest sokkal jobb

életminőséget tudjon garantálni, és ezáltal reális lehetőségként kínálja fel a páp_ai letelepedést
és a pápai 1akhatást. Véleménye szerint ezekkel a képességekkel rendelkezik az Onkornányzat,
és az a tudatos városfejlesztő politika, arrri az eddigi polgánnesterekre jellernző volt, az mind
ebbe az irányba halad. Hiszi, hogy az önkonnányzati rekeációs lelretőségek, szolgáltatások, a

kialakult és kialakulandó zöldterületek mind abba az trányba mutatnak, hogy Pápa
versenyképesebb település legyen ebberr az agglonrerációban, tnint bárrnely rnásik. Elmondja,
hogy az életkori változások csak egyoldalról irják le ezt a közösséget, vannak még rnások is,
amelyek a Szociális Szolgáltatástervezési Korrcepcióval közvetctt vagy közvetleIl kapcsolatban
vannak. Miközben megszűtrt a munkanélkülis ég, nőtt az egy főre jutó pápai vásárlóerő is.
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Ezek mind oiyan további körülmények, amelyek az Ölkormán7zat további tervezőmunkáját
kell, hogy befolyásoljak. Kiegészítésként elmondja, hogy a Koncepció 14. oldalán annak
elkészültekor egy teljesen helyénvaló adat szerepel, mely szerint a Teuton LovagrendZ02t-ben
nem szállított adománf. Ez mostanra módosult, hiszen a Lovagrend 60 millió forint értékben
szállított adománfl. Ez nem csak a pápai Önkormányzatot segíti, hanem 20-30 másik
önkormanyzat is támogatást tudott belőle kapni.

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászőlás.

Megállapítja, hogy az előterlesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászó|ás nem hangzott el.

Kéri a testiilet állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A Képviselőtestiilet 13 igen szavazattaI, ellenszavazaI és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatothozza,.

l52 l 2021. (XII,I 6.| h atár ozat
Pápa Varos Onkormányzatának Képviselótestiilete Pápa Varos
Onkormányzatának felülvizsgált Szolgáltatástervezési
Koncepciój át elfogadja,

Utasítja a Polgármestert, hogy a koncepció végíehajtásaról,
illetve a soron következő felülvizsgálatról gondoskodjon.

Határidó: folyamatos, illetve 2023. december 31 ,

Felelős: Dr, Áldozó Tamás polgármester
Benecz Rita szociális és közigaz gatási osztályvezető

8. Beszámoló a Pápai Polgármesteri Hivatal tevékenységéről
Előadó: Dr. Nagy Krisztina jegyző

A beszámolót a Humánerőforrás Bizottság és a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja.

Dr. Áldozó Tamás polgármestgr
Megkérdezi dr. Nagy Krisztina jegyzőt, hogy van-e szóbeli kiegészítése.

Dr. Naqv Krisztina jeeyző
Nincs szóbeli kiegészítése,

Dr. Áldozó Tamás poleár4estor
Elmondja, hogy ennek az anyagnak az ismerete íengeteg segítséget nyujt a képviselói
munkához és az Önkormanyzat ügyeiben való tájékozódáshoz. Megköszöni Jegyző asszonynak
és valamennyi munkatársrának azt a munkát, amit a polgármesteri és képviselői munkája során
támogatásként nyújtanak. Elmondja, hogy ez a közösség jól tudott alkalmazkodni a
változásokhoz, és folyamatosan meg tud felelni az elvtárásoknak. Megköszöni minden
köztisztviseló és munkajogviszonyban foglalkoztatott kollégájanak a2021,. évi teljesítményét.

Megkérdezi, hogy van-e a beszámolóval kapcsolatban kérdés, hozzászőlás.
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Megállapítja, hogy a besziimolóval kapcsolatban kérdés, ltozzászőlás nem hangzott el.

Kéri a testiilet állásfoglalását a beszrimolóval kapcsolatban.

A Képviselőtestíilet 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
haténozatothozza,.

153/2021. (XII'I6.) határozat
Pápa Város Onkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai
Polgámesteri Hivatal 2021 . évi tevékenységéről szóló
beszámolót az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően
elfogadja.

9. 2022. évi ellenőrzési ütemterv jóváhagyása
Előadó: Dr. Nagy Krisztina jegyző

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Dr. Áldozó Tamás oo1eármester
Megkérdezi dr. Nagy Krisztina jegyzőt, hogy van-e szóbeli kiegészítése.

Dr. Nagy Krisztina iee}?ő
Nincs szóbeli kiegészítése.

Dr. Áldozó Tamás poleármester

Megkérdezi, hogy van-e az elóterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás.

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatb ankérdés,hozzászólás nem hangzott el.

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A Képviselőtestiilet 13 igen szavazaltal, ellenszavazal és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:

l 5 4 l 202|. (XII.I 6.\,latár ozat
1.Pápa Város Onkormányzatának Képviselőtestülete a

Magyarország helyi önkonnányzatairől szóló 2011. évi
CLXXXX. törvény 1 19. §-ában foglaltak alaplin a 2022. évi
ellenőrzési munkatervet az előterjesztés 1. számú melléklete
szerint jóváhagyja.

2. A Képviselótestiilet utasítja a jegyzőt, hogy az ellenőrzések
végrehajtásáról külső szakértő megbízása útján gondoskodjon.

Hataridő: 2022. december 31.
Felelős: Dr. Nagy Krisztirla jegyző
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10. Pápa Város Önkormányzata Képviselőúestületének 2022. évi munkaterve
Előadó: Dr. Aldozó Tamás polgármester

Dr, Áldozó Tamás poleármester
Elmondja, hogy a munkatervhez a későbbiekben is lehet indítvánl tenni.

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés,hozzászőlás,

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kéri a testiilet állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A Képviselőtestiilet 13 igen szavazattal, ellenszavazaí és tartózkodás nélktil az alábbi
hatétrozaíoí ltozza,,

l 55/2021. (X|1.16.) határozat
Pápa Város Onkormányzatának Képviselótesnl|ete a 2022. évi
munkatervét az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint
jóváhagyja.

A Képviselőtesti.ilet utasítja a Polgármester, hogy a munkaterv
végrehajtásával kapcsolatban szükséges intézkedéseket tegye
meg.

Határidő: 2022. december 3l-ig folyamatos
Felelós: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Dr. Nagy Krisztina jegyző

13. Vegyes ügyek

a) Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak
vógrehajtásáról

Dr. Áldozó Tamás poleámester
Megkérdezi, hogy vafue az elóterjesztéssel kapcsolatban ké tdés, hozzászólás.

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs.

Kéri a testí.ilet állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban,

A Képviselőtesttilet 13 igen szavazalíal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatothozza:

1 5 6 l 2021. (XlI.t 6.\ határ ozat
Pápa Varos Önkormányzatának Képviselótes tulete a 11812027,
(IX.2.) határozat, a 13412021. (X.14.) határozat, a I4U202I.
(XI.25.) hatfuozat 1 , pontjrának és a 146/2027. (XI.25.) határozat
végrehajtására adott jelentést elfogadja.



16

12. Beszánroló Pápa Város Önkormányzatának Települési Értéktár Bizottsága
tevékenységéről
Elóadó: Dr. Hermann István elnök

A napirend tárgalósánál jelen van dr. Hermann István, Pópa Város Önkormányzata
,, ! ., . ^.Te l epü l é s i Erté ktár B i zot t s ógána k e I nöke.

A beszámolót a Humánerófonás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Dr. Áldozó Tamás ool gármester

Köszönti dr. Hermann Istvánt, és megkérdezi van-e szóbeli kiegészítése a beszámolóval
kapcsolatban,

Dr. Hermann István elnök
Elmondja, hogy a pápai sonka felvételét javasolták az értékek sorába, és nemcsak a pápai,

hanem a nemzeti értéktrirba is. Amennyiben a nemzeti étéktárban megfelelő támogatókra talá1

ez a termék, akkor kis szerencsével akiir a hungarikumok közé is kerülhet. Kifejti, hogy ennek
a sonkának a gyártása a 30-as években kezdődött, és nem csak Európában, hanem Amerikában
is egy jelentós piac szegmenssel rendelkezett. Nagyon örülne, ha a sonka jóvoltából lenne egy
hungarikuma a városnak.

Dr. Áldozó Tamás polgármester

Elmondja, hogy a nllvránosság előtt is szeretné blztatnt a pápaiakat, szervezeteket,
képviselótarsait és az intézményeket arra, hogy fogalmazzanak meg javaslatokat az érIéktárba
beilleszthető értékekről, hiszen a bizottság akkor tud jól dolgozni, ha sok ilyen javaslat kerül
elé.

Megkérdezi, van-e a beszámolóval kapcsolatban kérdés, hozzászőlás.

Megállapítja, hogy a beszámolóval kapcsolatb ankérdés,hozzászólás nem hangzott el.

Kéri a testiilet állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról,

fu árö"":ff ii::,ái",iTi;T§",?:'3',öÍiTfr fi;X'"lil;
Települési Értéktár Bizottsága tevékenységéról szóló beszámolót.

13. Vegyes ügyek

b) Vis rnaior támogatási igény benyújtása (Vásár u.)

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangulag elfogadásra javasolja.

Dr. Áldozó Tamás poleármester
Megkérdezi, hogy yan-e az előterjesztéssel kapcsolatban kéróés, hozzászólás.

Megállapítja, hogy az elóterjesztéssel kapcsolatb ankérdés,hozzászólás nincs.

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.



A Képviselőtestület
határozatot hozza:
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13 igen szayazatta|, e|lenszayazat és tartózkodás nélkiil az alábbi

1 57 l 202í. (XII,| 6.\ határ ozat
Pápa Város Onkormányzatának Képviselőtesttilete vis maior
támogatás cimen támogatási igénl n}ujt be a
Belügyrninisztériumhoz.
A káresemény megnevezóse: a helyi önkormányzat
tulajdonában lévő utat sújtó, előre nem látható természeti vagy
más eredetü erók által okozott károk helyreállitásának részbeni
támogatása,
Helye: Pápa, Vásár utca 4088/3 hrsz-ú ingatlan

A forrásösszetétele:
Megnevezés 2022, év

Saiát fonás (biztosítási összeg nélkül) 284 226 Ft 30%
Biztosító kártédtése 0Ft 0%
Egyéb fonás 0Ft 0%
Vis maior támoqatási iqénv 663 1,94 Ft ,70%

Források összesen 94,7 420 Ft 100%

. A testiilet nllatkozik anól, hogy a kareseménnyel érintett
vagyonelem a fulajdonát képezi.

. A károsodott épület(ek) az önkormányzat alábbi kötelező
feladatanak ellátását szolgálja:

A Pápa, Vásár utca Na 300 ivóvíz célvezeték a Magyarország
helyi önkormanyzatairől sző|ő 2011 . évi CLXXXIX, törvény 1 3.

§ 21. pontjában foglalt, víziközmű-szolgáltatás kötelezó feladat
ellátását szolgálja.! A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az

Önkormányzat biztosítással rendelkezik / nem rendelkezik*

. Az adott kareseményre biztosítási összeget: igényelt / nem
iqénvelt

. A Képviselótesti.ilet határoz arról, hogy a károsodott ingatlanía
az 5, § (1 1) bekezdése szerinti értékkövető hatarozatlan
időtartamú bizto§ítást köt,

. Vállalja a károsodott ingatlarurak a költséghatékonyság és a
megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történó
helyreállítását.

. Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontarggyal
a feladatát nem tudja ellátni.
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A Képviselőtestület a saját forrás összegét Pápa Város
Önkormanyzata 2022. évi költségvetése terhére a szükséges
saját fonást, 284 226 Frot biztosítja.

A Képviselőtesti.ilet felhatalmazza a polgármestert a pályíuat
benyújtására, valamint a szükséges jogrryilatkozatok,

intézkedések megtételére.

Határidó: bejelentéstől számított 40, nap a pályázatbenyújtására
(2022. jarnétr 5.)

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Rádi Róbert városfejlesztési osztályv ezető
Szalai Krisztina gazdasági oszlályvezető

c) Pápai 01,1,6411és 8191/1 hrsz-ú kivett járda ingyenes tulajdonba vétele

Az elóterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangulag elfogadásra javasolja.

Dr. Áldozó Tamás oolgármester
Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban k érdés, hozzászólás.

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsoiatban kérdés, hozzászólás nincs.

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, eIlenszavazaí és tartózkodás nélkül az alábbi

határozatothozza:

158/2021. (XII.16.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának l(épviselőtestülete az állami
vagyonról szóló 2007, évi CVI. törvény 36. § (2) bckezdés c)
pontjában foglaltak szerint - figyelemmel Magyarország helyi
önkorrnányzatairól szóló 201 1. évi CLXXXX, törvény 13. § (1)

bekezdés 2. pontjában a tclepülési önkormányzatok feladataként
meghatározott településüzenreltctós, helyi közutak és tarlozékai
kialakításálrak és í'enrrtartásárrak biztosítása órdekéberr -

kezdernényezi a Magyar Állam tulajdonában álló pápai 01164/1

lrsz-ú, 101 m2 területű, ,,Kivett járda" ingatlan-nyilvántarlási
rnegnevezésű, valamint a pápai 8191/1 hrsz-ú, 166 rn2 területú,

,,Kivett járda" ingatlan-nyilvántartási rnegnevezésú ingatlanok
(továbbiakban: Ingatlanok) ingyerres önkonnányzati tulajdonba
adását.

A Képviselőtestület a térítésmentes önkormányzati tulajdonba
adást követően az Ingatlanokat a forgalomképtelen
törzsvagyonba sorolja be.

A Képviselőtestülete vállalja a tulajdonba adás érdekében

í'clrrrerülő költségek - ideértve a nűvelési ág szüksóges

r-rregváltoztatásának költségét - megtérítését.



19

Az igényelt Ingatlanok nem állnak örökségvédelmi l
természetvédelmi / helyi / Natura 2000 védettség alatt.

A Képviselótestiil et felhatalmazza a polgármestert az Ingatlanok
ingyenes tulajdonba adásávallvételével kapcsolatos szerződések
megkötésére, továbbá valamennyi szükséges jogrryilatkozat,
intézkedés megtételére,

Határidő: folyamatos
Felelós: Dr, Áldozó Tamás polgármester

Szalai Krisztina gazdasági osztálylezető

d) Készfizető kezesség vál|alása a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. bitelére

A napirend tórgalásánál jelen van Nagl Zsolt, a Pópai Termálvízhasznosító ZrL
vezérigazgatója.

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangulag elfogadásra javasolja,

Dr. Áldozó Tamás polqármester
Megkérdezi Nagy Zsolt vezéri Bazgatőt, hogy számít-e a kezes közreműködésére,

Naev zsolt vezérieaz gató

Nem számít rá.

Dr. Áldozó Tamás poleiármester
Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés,hozzászólás.

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs.

Kéri a testiilet állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A Kepviselőtesttilet 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkiil az alábbi
haíározatothozza:

159 D02|, (XI!r|6,) határozat
Pápa Város Onkormányzatának Képviselőtestülete készfizetó
kezességet vállal a Pápai Tennálvízhasznositó Zrt. ERSTE Bank
Hungary Zrt.-vel kötendő, 2022. január 1. napjátó| 2022.
december 31 . napjáig terjedő időszaka vonatkozó, 80 000 000 Ft
összegű folyószámla hitelkeret szerződés alapján a Pápai
Tetmálvízhasznositó Zrí.-t terhelő bármely fizetési kötelezettség
teljesítéséért.
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A Képviselőtestiilet felhatalmazza a Polgrirmestert és az legyzőt
az l. és 2. számú mellékletek szerinti szerzódések, valamint a 3.

számú melléklet Nyilatkozat (Pénzforgalmi) Bankszámlákról a

készftzető kezességvállalási szerződéshez nyomtatvány
aláírásfua.

Határidő: azonla|, illetve folyamatos
Felelós: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Szalai Krisztina g azdasági o sztályl ezető

| Általános isko|ai körzetek véleményezése

Az elóterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Megkérdezi, hogy van-e az elóterjesztéssel kapcsolatban kétdés,hozzászőlás.

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nincs.

Kéri a testület állásfoglalását az elóterjesztéssel kapcsolatban,

A Képviselőtestiilet 9 igen szavzatta| ellenszavazat nélkiil és 4 tutózkod,ás mellett az alábbi
llatározatot hozza:

1 60 l 202l. (XII.I 6.\ határ ozal
A nemzeti köznevelésról szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8)

bekezdésében foglaltak alapján a Pápai Tankerületi Központ
202212023. tanévre vonatkozó kötelező felvételt biztosító
általános iskolak körzethatítrairő| szóló - az előteíjesztés
melléklete szerinti - tervezetében foglaltakkal egyetért.

A Képviselótestiilet utasítja a polgármester, hogy a véleménl a
nevelési-oktatási intézmények múködéséről és köznevelési
intézmények névhasználatáró| szóló 2012012. (VIIL3 1.) EMMI
rendelet 2a. § (1a) bekezdésében meghatrirozottak szerint, a
jogszabályban meg|elölt határidőig a Pápai Tankerületi Központ
részére küldje meg.

Határidő: 2022. február I 5.

Felelós: Dr. Benkő Krisztina önkormánlzati és szervezési
osztályvezető

g) Tájékoztatás a 2021. november 30-ig történt ingatlanok értékesítéséről

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangulag elfogadásra javasolja.

Dr, Áldozó Tamás polqárrnester
Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás.
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Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs.

Kéri a testület állásfoglalását a tájékoztatóban foglaltakról.

A I(épviselőtestület 13 |gen szayazattal, ellenszavazat ós

tartózkodás nélkül elfogadta a 2021. novembet 30-ig történt
ingatlanok értékesítéséről szólő tájékoztatót.

Dr. Aldozó Tamás polgármester
Megköszöni önkományzati képviselótársai munkáját.

Ezt követően a Képviselőtestület nllvános ülését 14 óra 50 perckor bezárja.

<br--
Dr. ÁldozótTamás

polgármester
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