
pÁpA vÁRos öNKoRaÁNyurÁr1,1r rÉpwsntórnsrü tnrr

Szám: A0Il1,,3312022

IEGYZÓKÖNYV

Készült: Pápa Város önkormányzata Képviselőtestüe tének 2022. február 24_i nyilvános

ülJsén, a Városháza epületének nagytermében,

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Unger Tamás alpolgármester

Dr. TöreklVörös lbolya, Szabadkai Verita, dr, Vaitsuk Mária, Grőber Attila, dí,

Guias János zsor', Suko, LaorO, Venczel Csaba, Németh Zsolt, Zsequ]"j 9yulu
rouacs rO","t P-i"ter rahen, Nemeth Csaba, Süle Zsolt kepviselók, 15 fó,

Dr. Nagy Krisztina jeg7ző,

Dr. Venasztó Norbert Károly aljegyző,

Dr.BenkóKrisztinaönkormanyzatiósszervezésiosztáIyvezető,
Benecz Rita szociális és közigazgatási osztályvezetó,

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető,

Rárli Róbert városfejlesztési osztályvezető,

meghívottak jelenléti ív szerint,

Médiacentrum munkatársai,

Takács Krisztina köztisztviselő,

Kun Attila köztisztviselö,

Dr, Áldozó Tamás pol eárlnester

köszönti a városháza epii;--ten"t nagytermében megjelenteket és az ülést az interneten

keresztii1 követóket. A testtilet ülését 8,00 órakor megnyitja,

A féireértések elkerülése érdekében tájékoztatásul elmondja, hogy Süle Zsolt önkormányzati

képviselő egy int".p"rra"ionut n"uezett dokumentumot juttatott el részere, mellTő1 az Ugyrendi

és összeférhetetlenségi Bizottság állásfoglalását kérte. A Bizottság megállapította, hogy a

beadvány nem interpelláció,;i.;;" annaűeguannak a jogszabályi kellékei alaki és tartalmi

szempontból is.

Elmondja,hogyazinterpellációtartalmátilletőennemszeretnéatlnakalátszatátkelteni,hogy
az abban felvetetteket u poiga.."u". vagy a fideszes többségű képviselőtestiilet el szeretné

titkolni, Elmondja továbbá] hogv az iiformációhoz §üle Zsolt közérdekű adatigénylés

formájában hozzájtltott. rr*gffi""u, a pápai polgrirmester esetében a pápai yizmű zrt.

Felügyelő Bizottságának JtnOtetent folytatott tevékenysége idején nem, állt fenn

összeférhetetlenség,illetveadijazástajogszabálynakmegfelelően2021.májusl.utánnem
vette fei, Hozzáteszi, mlután stite i"őt u, említett információkat ismerte, és mivel

magabiztosantájékozódikajogszabályokvilágában,nyilvánvalóaneztakétténytsajátmaga
ismegállapította,ezértKilönösennemértette,hogyazinterpetlációjábanfelvetettkérdések
mire vonatkoznak.
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Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, l5 Íií képviselő jelen van.

Megkérdezi, hogy van-e más napirendi javaslat.

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban javaslat nincs.

Kéri a testület állásfoglalását a fenti napirendről.

A. képviselőtestület 14 igen szavazattal, 1 ellenszayazat ellenében és tartózkodás nélkül akövetkezó határo zatot hozza:

11 /2022, (IL2 4.\ határ ozat
Pápa Város Önkonnányzatálrak Képviselőtestülcte 2022, február
24-i ülésének napirendjét az alábbiakszerlnt hatarozza meg:

1. Személl ügy
l. Kitiintető díjak adományo zására vonatkozó

elbírálása
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

.javaslatok

II. Pápa városban múködő szavazatszunláló bizottságok
tagiainak megválasztása
Elóadó: Dr. Nagy Krisztina jegyzó

2. Pápa Yáros Önkormányzata Képviselőtestrile tének ...DO22,

! ] önkormányzati rendelet-teívezete Pápa Vá.o.
Onkormányzata 2021. évi költségvetéséíől ,"álO ltZOZt.
(III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Élóadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

3. Beszárnoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési
Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati iársulás 2021. évi
tevékerrységéről

Előadó: Bázsa Botond Lehel elnök

4. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályának tájékoztatója a munkaer<i{iaci
helyzet és a foglalkoztatás alakulásáról Páprán
Előadó: Feketénó Földi Judit járási hivataivezető

5. Vegyes ügyek
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Dr. Áldozó Tamás ooleármester

@ettbe Süle Zsolt önkormányzati képviselő,

Süle Zsolt önkonrránvzati képviselő

,,Magyarország jogszabályait-megtartotn. és másokkal 
1,, :1T::::":,;j jl"j'"*:, ii

ilffff|f,r#,jr"jű.r"7ó,rutu,t, o, elmondja, véleménye szerint talán móg ennél is

fontosabb az a belső -",ariq "köi"i 
késztetés, amellye1 egy közszereplőnek példát kell

mutatnia, Hangsúlyozza, pozitiv példát kel1, kellene mutatni, hogy még a látszatát is elkerülje

annak, hogy ő a törvények felett á1l vagy a kiskapukat megtalálva ügyeskedik a köz rovására,

Sajnálatosnak taltj a, hogy az elmúlt"években számtalan ilyen póldát 1áthattak a hazai

közéletben.Álláspontjaszerintmostszeretettvárosukbankellajogszabályokbetarlásaés
alkalmazásafelettőrködniük.Elmondja,ltogy2021.tavaszátrmódosultaMagyarországhelyi
önkormányzatairól szóló 20-1 1, evi CiXXXX, törvóny, azaz 2021" május 1-től rrródosultak a

3000főnélnagyobbtelepüléspolgármestereirevonatkozóösszeférhetetlenségiszabályok.
Véleményében kifejti, hogy u _áaoiira. értelmóben a 3000 fő feletti lakosságszámú település

főállású polgármesteíe _ norránv u törvényben rneghatarozott kivételtől eltekintve _ egyéb,

munkavégzósre irányuló j"g;i;"y, nem iétesíthet, más_kereső foglalkozást nem folfathat,

egyéb tevékenys égéén díjazást nem fogadhat el, nem lehet gazdaslgi társaság személyesen

közreműködő tagja. Hangsiltyoz ru, u, Álír"rr"u alapján ugyarr betölthetik a polgármesterek a

felügyelő bizottsági j"g"i;;;;, de kizarólag. Jijazás nélkül, ingyenesen, Elmondja,

ugyanakkor Pápa város p"irá"u*, Or, ÁtaázO Tamás a nyilvánosan elérhető

dokumerrtumok utupj an n# u logszabályok szerint járt el. Áldozó Tamás a pápai víz_ és

Csatomamű Zrt. Felügyelő nizottúgánalr tagja, melyet a mai napig tartalmaz a Pápai Víz- és

Csatornamú honlapja, továtbi sajáibevalláú szerint is több mint 100 000 fodnt díjazásban

részesül havont a. Pápa ua,* potga,,,o,sterénck 2021-es vagyonrryilatkozata szerint havi

rendszerességgel jut 10ó ooo io,.,nt";ottutáshoz felügyelő bizottsági tagként. Megemlíti, hogy

Polgármester űr 2022. január 10-én kelt vagyonnyil alkozala, szintén tartalmazza az előbbt

összegethavijuttatásként,melyetaPápaiYizésCsatomaműfelügyelőbizottságitagjaként
vesz fel. Elmorrdja to"auta, 

' u..nniib"., a fcnti dokumentumok tartalma megfelel a

valóságnak, az aztjelenti, hogy Áiao"O iu,oa,,,ivel egy.3000 főnél nagyobb település főállású

polgármestere és egyéb teuZÍ"nv,egee,t díjázást fogad e1, úgy tisztségére méltatlanná vált

tekintette1 arca,hogy 202I._a.;", r _."otu u úugyo.or*ág helyi önkormány zataíról,sző|ő 2011,.

évi CLXXXIX. törvény 72.a (2) bekezdóse Jttittiu,HangsíIyozza,jó 1enne, ha a közélet

tisztaságának mego.ra.u era"tei"n polgármester úr mielőbb tisztázná a helyzetet, és az említett

tlokumentumok al"pjá, j;;J goidolt összeférhetetlenség megszüntetéséről azonnal

gondoskodna ós a politikai konzekvenciákat levonná,

Dr, Áldozó Tamás poleáímester

Elmondja, hogy a vagyonnyilat-tkozat pontos kitöltése minden képviseló kötelezettsége, tghát ha

apolgármester2021,januárl.jeésáprilis3O.akőzöttajogszabályoknakrnegfelelően
tls)teűtai3at tap , akkor azt a2O2i. éui uugyonnyilatkozatában jelezni kell, jelenti ezt tette,meg,

Megjegyzi, van olyan önkormányzati kepviselő, aki nem adott számot valamennyi 202L évl,

bevételéről azonban úgy gondolja, ennek ellenére az említett képviselővel szemben nem

kezdeményez méltatlansági 
"fará.,, 

intatu felhívja Grőber Attila önkormányzati képviselő

figyelmét arra, hogy "r' '"iv" 
m"g, m"rt a josvali|yok rá is vonatkoznak, Elrrrondja,

uái.^eny" ,"".int, imlrot stűzsolt üeszélt az a valós tájékoztatás kötelezettsége, ez vélhetően

anaiskiterjed,akianapirende|őll]hozzásző|ástmggtette,bártudja,hogyeztnemígyszokta
gondolni.
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Napirendek tárgyalása az írásban megküldöút előterjesztések alapján:

5. Vegyes ügyek
b) Tapolcafői emlékkő állításáról szóló döntés

A naPir.end tárgYalásánál jelen van Somogli Zoltán, a Tapolcafői Kertbarátkör KözhasznúEglesület elnöke.

Az elótedesztést a Humáneófonás Bizottság egyhangúlag elfogadásra java solja azzal, hogykérik a szövegezés pontosítását u rr.ry..ira.ii"uiai|or?nut megfelelően, vagls a,,Település''szó kisbettivel kerüljön a táblfua,1 
1onlat ueger. p"ag t.ruljön pont; a GazdaságiBizottsága Humánerőforrás Bizottság javaslatával 

"gy.É.to* .g-vt *g,irug elfogadásra javasolja.

Dr. Áldozó Tamás oolgrirmester
Elmondja, hogY tudo,ná"u."oi-nt az emlékkő állítás kezdemén yezői a bizoltsági felhívásbanfoglaltakat tudomásul vették, és ennek értelmében kérik ahatározati javaslat elfogadását.

köszönti somogyi zoltant és megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítése a napirenddelkapcsolatosan.

Somogvi Zoltrin
Elmondja, a Gazdasági Bizottság ülésén jelen volt és az elhangzott észrevételeket tudomásulvették, azokkal egyetértenek, a táblát kicserélik.

Dr. Áldozó Tamás poleármester
Megkérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatos kérdés, hozzászólás.

Megállapitja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kéri a te§tiilet állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A Képviselótestület ]5 i+en szavazatta|, e\lenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbihatitrozatot hozza:

12 /2022. (II.2 4 :l határ ozat
Pápa,Város Önkornrányzatának I(épviselőtestülete engedélyezi
Tapolcafő település 1276-os első írásos ernlítése 

"ernlékére

ernlékkő elhelyezését Pápa Város Örrkormányzatának tula.l.donát
képező pápai 971.7 hrsz-ú, kivett kózterülo ."Ááireri,
ingatlarrra az alábbi szövegezéssel:

Tapolcafő
település első ismert

írásos említése
1276-ban volt.

2021.
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A Képviselőtestiilet utasítja a polgármestert, hogy a. döntésről a

Tapoicafői Kertbarátkör Közhasznú Egyesület elnökét

tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezést

osztílyvezelő

Dr. Ádozó Tamás, qol gármesJer

j.l""r-|lrcy Páp" Vil önkormányzatának Képviselőtestiilete a Magyarország helyi ön_

kormányzatairól szóló 2011. eri óixxxrx. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak
'ulupW'ul.sorszámú 

elóterjesztés L pontjának tárgyalására zán i|ést tart,

Bejelenti, hogy a Képviselőtestiilet zárt ülésen folytatja a napirendek tárgyalását,

Apolgármesteraképviselőtestületnyilvánosülését8.20órakorismételtenmegnyitja,

Dr. Áldozó Tamás polqármester

Irr*,.t.,ti u repuiselótestiilet zárt ülésén hozott döntéseit,

2, PápaVáros Önkorm ányzata Ké.pviselőtestüt etének ",t2022, (",) önkormányzati

rendelet_tervezete ra|a v*ros ónkormányzata 202l, évi költségvetéséről szóló

7 t2021. glÍr.Lz.) önkormányzati rendelet módosításáról

Elóadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

A rendelet-terv ezetet az Ügyrendi és Összeferhetetlenségi Bizottság egyhangulag

megargyalásra'aHumánerőfonásBizottság6igenszavazatta|,3tartózkodással,ellelszavazat
nélkül, a Gazdasági nlrottrag 5 igen stravűattal, 3 tartózkodással, ellenszavazat nélkiil

elfo gadásra j avasolj a.

Dr, Áldozó Tamás pol eármester

Elmondja, hogy a 2027. evi -oltségvetés jó költségvetésnek mondható minden előzetes baljós

fenyegető körülmény ellenére széien kiegyenesedett, Reméli, hogy a városnak sok hasonló

költségvetése 1esz.

Megkérdezi'hogyvan-earendelet-tervezetbenfoglaltakkalkapcsolatbankérdés,hozzászőIás.

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

Kéri a testiilet állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban,

A Képviselötestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett megalkotja

az alábbi íendeletet:



Pápa Város ÖntonnanyruÚ*k r$iilttestülete a Pápa Város
önkormányzata 2021. óvi költség"",erá.oj ,"iii-iÁ; i:Ö'i i;.;
számú önkonnányzati rerrdelet módosításáróI -OrO, r*ti ,"ar""
önkormányzati rendeletét, az elóterjesztésben'Ágialtaknak
megfelelően megalkotja.

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

Hatáidő: azonnal
Felelős: Dr. Nagy Kriszt ina jegyző

3, Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési §zilárd HulladékKeze|ési Önkormányzati Társulás t"ujko|itgo.ol
Elóadó; Bázsa Botond Lehel elnök

A Gazdasági Bizottság a beszámolót egyhanguan elfogadásra javasolja.

Dr. Áldozó Tamás ooleármester
Elmondja, Bá",u so;nd;hel 

. 
elnök azt a tá:ékozíatást adta, hogy a társulást aképviselőteshileti ülésen nem tudja képviselni.

Megkérdezi, hogy van-e a beszámolóban foglaltakkal kapcsolatban ké rdés, hozzászólás.

Megállapítja, hogy a beszámolóval kapcsolatban további kérd,és, hozzászólás nem hangzott el.

Kéri a testtilet állásfoglalását az elóterjesztéssel kapcsolatban,

A Képviselőtesttilet 15 i,gen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül az Észak-Balatoni re.seg n"gionari.
Települési Szilárd Hulladék Kezelési Örrtorm,irrylati rá.sUes
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

4. A Veszprém Megyei Kormányhivríát Pápai Járási Hivatal F.oglalkoztatásiosztályának tájékoztatója a rrrunkaerő-piaci helyzet o. " ro'giui**t"ta,alakulásáról Pápán
Előadó: FeketénéFöldiJuditjárásihivatalvezető

A napirend tárgalásánál jelen van Feketéné Fötdi Judit a Pópai Járdsi Hiyatalhivatalvezetője, és Pappné Szóka Lilla a pdpai nrasi-uirotat Foglalkoztatási osztályánakvezetője.

Az elóterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangulag elfogadásra javasolja.

Dr. Áldozó Tarnás poleármester
köszönti Feketéné Földi Judit járási hivatalvezetőt é§ megkérd ezi, hogy van-e szóbelikiegészítése a tájékoztatóval kapc§olato§an.



Nincs szóbeli kiegészítésc,

Dr. Áldozó Tamás pgleármester

Megkérdezi, hogy a járási aÍathoz képest a varosban nyilvántartott álláskeresők átlagos

Étsááma2)2},ban és 2021-ben hogy alakult,

Feketéné Földi Jqtlit jarási hivatalvezetó

Elmondja, hogy mindkét eiTilt-t-*a.atan a regisztrált munkanélkülieknek az ötven

százalékátteszikiapápailakosoknakaszáma.Ajárásösszlakosságáhozviszonftvaugyanaz
az arány, az összlakosságnj ""rv,a"""aileg 

öiven szlnaléka Pápa város lakosságszáma,

ugyanez mutatkozik meg a regisztiitt altasteresOk átlagos lótszámában is,

Dr, Áldozó Tamás polgármester

Megkérdezi, van-e a tájékoztJában foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás,

Megkerdezi, van-e olyan statisztika, ami

szá)alékát alkalmazzák rés zmunkaidőben,

ana vonatkozik, hogy a foglalkoztatottak hány

tartja nyilvárr, a

Unger Tamás alpolgámester
Elmondja,hogyatájékoztatóminden,amunkaerőpiaccalkapcsolatosváltozást,helyzetetérint'
Elmondja továbbá, lrogv u 

^-rogúkoztatási 
Pakturr1 hozzájárult. a foglalkoztatottsággal

kapcsolatos számok pozitív urutuja,án"", Ebben a projektben az Önkormányzat és a Járási

Hivatal több száz regisztrlk áliá.k".".ot vont be képzéseken, átkóPzésen .keresztÜl'

vállalkozóvá válást segítő ,u,""r*á,"t, i etve munkahely. megőrző vagy munkahely teremtő

ffi;;il 6., Áfi,,p",;;";;nifp,oj"tt sokat segített abban, hogy alíz éwel ezelőtíi

10-11 százalékos regisztrált álláskeresOk száma folyamatosan csökkent, és ezen a

járványhelyzetsemváltoztatottsotut.Negveuu.lezelőttköVetkezettbeazafordulat,amelynek
köszönhetően a járásban és a városban ls megvalósult a teljes foglalkoztatottság, .Elrnondja

továbbá,hogyvéleményeszerintabaloldaláltalsokatvitatottközfoglalkoztatásiprogÍam
sikeres. Ennek a prog.u_nut u"-\roti u 

"etla, 
hogy azok, akik 1etértek a munkaerőpiacról _ ití az

ismert és látható munkaeropi*." g""a"r, nir".i, to_t t évvel eze;lőlí az óriási munkanélküliség

mellett nagy volt a ,,feketén,, ffialkoztatottak szá11 _ illetve, akik korábban végzettség,

kompetencia, motiváció hi;;;r"tt nem voltak aktív, szereplói a munkaerőpiacnak, első

lépésként legalább U"u.,""Ji "gfáiyun 
kO,y"""tbe, aho1 a munkához kapcsolódó rend, a

munkával kapcsolatos "rua,a,Jtnut 
a láthatósága jelen van, Ezek a szemólyek a

közfoglalkoztatá, attul ,Í,"gr""r""it iapasztalataitnak köszönhetően később a versenyszférában

is el tudtak helyezkedni. u"ggvo^aer", hogy a közfoglalkoztatás ugYanúgY hozzájárult a

munkanólkülisóg kedvező utuiiía.ato", mint á paktum Projekt. Megköszöni a Járási Hivatal

munkáját, továbbá elmondj", t;;; prá;"kt.kn"k lesz_folytatása megyei koordinációban. Azt

kívánja, hogy a munkaképes toő.",ary .ra_a a városban és a járásban történő letelepedések

általfolyamatosannőjön,rnegoldvaamunkaerőhiányproblémáját,valamintaregisztráltüres
álláshelyek betöltődjenek, o, ir*r tout"n találjanak munkát a városban, illetve a járásban.

süle zsolt önkormán

iffi osztály a munkanélkülieket

i;;i;Ű;.dúó1 nincs ilyen jellegú infonnációjuk, statisztikájuk,



Ygrlczel Csaba önkormán},zati kéovíselő
Alláspontja szerint jelentősen 

".oi.t"nto" álláskeresők száma a régióban, illetve Pápán. Még a2000-es években a legfőbb problémát e, .teg"J"tt"nreget a munkanélküliség jelentette,napjainkban az elégedetlenség oka a munkabér mz*t", 
"rl egyébként a váll alkozói szíérábanrendkílril jelentős és vonzÓ, Örömrnel tölti el, hogy a kulönböző szolgíltatások terén rendkívülváltozatos a kínálat, hiszen a diákmunkások, a iiatut ,nuntauállalók és a nyugdíj előtt állókszámára is támogatást nyújt ez a rendszer, u,r,l-"gy.e.rt 

"u.ópai 
uniós támogatásokból, rnásrészthazai fonásokból valósul, meg. Örömmel 

'.ói"rj", 'r"r, 
a közfoglalkoztatottak száma isjelentősen csökkent. Míg korábban u.rt ratetá"rtŰ,i.r, 

"ra munkavállalási forma elí.e<li atényleges munkanélküliséget, ma már rrem enől szól. saját iníénnényvezetői tapasztalatai isazt mutatják, hogy elég nehéz fél évre közfoglalkoztatottat találni.Véleménye szerint a munkaerőpiac a'u-t'.rraroá"ii';i' i.anr' vett, annak ellenére, htlgy egynehéz időszakon van túl, hiszerr a koronavírus járvarry uúprr"t,i"n 
"gy 

komoly bizonlalanságotjelentett a gazdaság számáta, így a munkaerőpiu" t"tini"teu"n i..

süle zsolt önkonnánvzati képviselő
Elmondja, hogy el jött az a ritka pillanat, arrrikor sok mindenben egyetért Alpolgármester únal.Felhívja azonban arra a figyeltnet, hogy több 

""a."ro ona", dolgozil: nyugaton, a legutóbbistatisztika szerint csak Ausztriában háronszor arrnf ember dolgozik, mint pápalakosságszáma, Megerősíti, hogy a tájékoztutotun ,""."pto szárnok biztatóak, de felhívja akormánYPárti kéPviselők íigyelmét_ana, rrogy;er"rr"g ,rrár nem a murlkanélküliség ellen kellharcolni, hanem azért, hogy az itthon dolgozó 
",r,tJ..t.t itthon tudják 

'ununi, 

-ijűeny"
szerint ehhez olyan bérszínvonal etnelésre ian srükség, arni jóval meghaladja rnég az elmúltévekben látottakat is.

Unger Tamás alpolqármester
Ritka pillanat, hogy silezolt önkonnányzati képviseló egy mondatával részben egyetért.Abban viszont nem ért egyet, hogy mi' rnotiválja- u ttitttai murrkavállalókat, Nyilvánelsősorban a Pénz, Az Európai unÚ|a ttirteno rcÜpost követőerr a külftildi munkavállalásteljesen szabad választás kérdése. 

Pzzel a lehetősffi élnek a lengl,elek, sokkal nagyobbszámban a rotnánok, és sokan mások is. Vélernénye Ji"rin' 
""egy 

olyan alapjog, arnellyel azEurópai unió tagállamainak polgárai nem baj, t u etrr.r Lgvunakkor a bér egy rnásik kérdós.Azt 
.tap.asztalja, hogy nagyon sok esetben, főt"g uuioiautl politikusok értelmezésében atninimálbér fogalma úgy szerepel, rnirrtha annai alakulasa egy az egyben a kormánykornPetenciájába taítozna, Elmondja, lrogy a rninirnálbér Js a garantált betninimum kialakitásaegy cgyezsóg kérdése, rnelybe.a rrrunkáltatókrrak ugyarrúgy van beleszólása. Aki vállalkozástvezet, és Süle Zsolt váIlalkozást 

.uezet, 
és alkalrrrJottja'van, az íögtön tudja, hogy egy 50százalékos rninirrrálbér-cmelé.s. milyen 

-terlteket 
.o* 

"g| 
kisvállalkozóra. Ki meri jelenteni,hogy egy ilyen szintű rninimálbér emelés esetén u ti*'átau'ot jelentós része ne,,,' folytatnátovább a tevékenYségét, mefi nem tudná kifizetni a rninirrrálbért, illetve a 1rozzá kapcsolódó:ái"19|:k1 lriszen a szolgáltatási és egyéb di.ialua nern tuaná érvényesíteni az enrelkedéstnértékét, Elmorrdja, hogy a nagyvállau]onot n"r., tuJ,ryitutt ozni, az li gazdálkodásuk egyteljesen tnás logikát követ, nyilván a bevételből tuarr*'át is bért errrelni. A rrrirrimálbér atniniInumot adja rneg, az, hoqy 

Ti],.,"u-,rl, 
k*.. 

"gy 
;;iluikozásrrá1, tnegcgyezés, képzettség,kéPesség, tnotiváció kérdése, Álláspontja szerini'azok a szakemberek, akik Ausztriábanvállalrrak rnunkát. vállalkozóként rraugyÁ.."ago,-, rr"*"ro vagy jobb jrjvedelemre tehetnekszert. Netn 1átja az összeíiiggést az ilyerr jell"g,iiryitattoraiottan,
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Vóleménye szerint hazai kömyezetben esv motlli|], jó szakember nagyon komoly bevételre

tehet szert, nyilván amellett ,űi, ^rá"rráretósi 
költsegei itt lényegesen alacsonyabbak,

venczel csaba önkormánvzati képviselő

Elmondja, hogy általában ur-ffibun munkát válialók esetében a kereseteket szokták

összehasonlítani, de az imént emiíiett szolgáltatások költsép,eit nem. Nem hasonlitják Össze az

itthoni éS az atlszttial,ré."t;;'rai él"láiszer árakat. Péúaként emliti, hogy Ausztriában a

Billa nevű élelmiszerboltban eg"y hetvenöt dekagrammos kenyér akciósan 1050'- Ft'

Álláspontja szerint az u tonrtrur.Jú múködik, hogy valaki külfoldön válla1 munkát és itthon

veszi igénybe a szolgáltatásokat,

Dr. Áldozó Tamás poleámester

Elmondja, hogy ismeri ",Ű u 
"összefliggéseket", 

melyek szerint például "ott 
rninden

olcsóbb" és ,,Romániában touu"t t",",n"t Jázioruosok", Van olyan GDP méróeszköz, ami

pont azt rnutatja ki, 
".i,őI 

;;;;l Csaba önkormányzati képviselő beszéirt, ez a vásárlóerő

;;;;;;."GDP, mely ngy"t"_t. veszi a jövedelmeket és a helyi árviszonyokat is,

Németh Zsolt önkormányzati képviselő

Véleménye szerinl azti. fon;;;a.-Dsgálni, hogy rnire_nevelik a fiatalokat, mire készítik fel

azokat, akik jelen pillanatbi" ,jg -" "tálapa'dban 
ülnek, Emiatt is örü1 a diákmunka

támogatásának, hi.".n 
", "giion,o.""1"*" 

u l""ndő felnőttek nevelésének, mert így bepillantást

nyerhetnek a munka "úÁ illetve megismerhetik az előttük álló feladatokat.

Megismerhetnek 
"gy 

_ur*ffii kultúrát, láthaüák azt,.ha dolgoznak, annak eredtnénye van,

Láthatják azt is, hogy 
"gv 

,u"i,ull"rv"n *"n,yi," precizelés pontosan kel1 teljesíteniük, Ez

alatt az idő alalt aztis megtanulhatják , hogy azis nagyon fontos, hogy milyen képzettséget

szereznek. Ebbő1 a tájékozt",JÚr ", 
l. tiaÁl, hogy miné1 magasabb kéPesítéssel, minél tÖbb

tu<lássalrendelkezikegyÍiatal,annáltöbblehetőségevanelhelyezkedniamunkaerópiacon,

Dr. Vaitsuk Mária önkormánvzati képviselő

Elrnondja, hogy elég ,ok fiutuffiŐ;á";rszágokba, dolgoi,i:"T:1"l,ili1:^[1,",i::,",jí

;iironj';ffiff:,i. *J^** 
"i;É 

sokan rossz-körülmények között élik ott az életüket annak

órdekóben, hogy aztánhazate*" .""",, összegyíijtött pénzt kedvezően tudják befektetni, mivel

Magyarország maximálisan talnoguuu a natJomt és a fiatal családokat. Az is megállapítható,

hogy nagyon sok nyugati *Jgf;Oi 
"v"gaíjasok 

települnek át Magyarországra, Romániába,

Lengyelországba. Erdemes vegilgo"aáhi, mekkora vesztes ég az, hogy azok az emberek, akik

az életüket egy adott o..,aiU'oi" ledolgozták, a nyTrgdíjukat nem ott költik el, hanem

Magyarországon,

Grőber Attila önkonnányzati képviselő

véleménye szerint a lnunku"ffi-i udatok mindenképp 
. 

pozitív tendenciára utalnak, néhány

dolograazonbanérdemesrávilágítani.Számáranincsszinkronbanazamegál|apítás,hogya
külflol<1ön élő magyar munkaválialók kint rossz körülmények között élnck azérí, bogy az ott

..r.por"r, pen"tiittron befektethessék. Vélemónye szerint a külfoldön munkát vállalók nagy

része nem tér haza, -.rv n,rn csak foglalkoziatási, hanem dernográfiai szempontból is

problómás, mert ezek u tiututot, nagyon*sok szempontbó1 hiányozni fognak a következő

években, A diákmunkával Ün",or"ÍÚ"rr eltér a véleménye Németh Zsolt önkorm.ányzati

képviselőtől, tapasztalata ."..iia o1yun helyeken alkalrnaznak diákrnunkásokat, aho1 komoly

munkaerőhiányvan, és ott nem tgazán aképzellség számít,
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szomoruan tapasztalja, hogy a diákjai körében sokan, sok esetben a tanulásuk rovásárahétvégén is munkát vállalnak. Néhány nagyobi ti"i.,t"" tapasztalható, hogy nagy számbandolgoznak a diákok. *rilru:ji."jrj: 
"" 

eiáto.iir.ir}eik színvonalát, bizonyos értelemberrazonban nem segíti a szakmai,fejlődésüket. velemenye szerint örülni kell a pozitív számoknak,reméli, hogy a következő időszakban is ilyenek ,ná*anuh hiszen az elmúlt néhány órábanátéltek megkérdőj elezik azt,hogy a nyugalmi áll"p;t"t ..;;ril;; ffiil*.IJÍi, 
"^"o."törekedni kel1 ana, hogy a bérszinvonut rriind.n tárut"ten n,;uet"a;"n.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, hogY 

'nonuP'áj 
gyukran képezi vita tárgyát. hogy rniért nern lehet levéiben szavazni,pedig bárkinek lehet levélben.s ru-ru.Ái. or<-, ,"űo""iitésből nem 

".ut 
u, ut annut uugy urománnak, akik egyébként számára,határon t,iri n]ugvu.t, hanem a rorraonnun eiá,oogyu.állarnpolgámak is. Enrrek egy feltétele van, Ir"gv 

"iil?'rr"r 
a választópolgár él, állandó lakcímetkell létesíteni, véleménye szeint azért.ugur"toaá sokan ahhoz, hogy megtartsák amagyarországi állandó lakcímüket, mert kinti tartózkodásukat ideiglenesr"t' ,"rJ"'r;uo. oo,ho'y az ottani tartózkodás meddig tart, n'ujd u" él";;.; z adott személy rnotivációja eldönti.'l'ctmészetesen nern vitatja, 1rogy a határok ,"utua a|a.rrotoságának az eredtnényeként nagyszámú magyar rnunkavállaló fog tartósan nirmrao, ráiJ"pedni, de arra is van példa, hogy aMagyarországon munkavállalás céljából letelepJ"u turtt tai rnagyar állampolgáná válik,vélernénye szerint, amikor a keleti országok ..u'tuto"iut u, Európai unióhoz, akkor a nyugatiországok számoltak azzal, hogy a kelet európai er<ifonásotkal korlátok nélkül fognak tudnigazdálkodni, és ezek közüI az erőforrások to'ztit a tegertotesebb a munkaerő volt. A szabadtnunkavállalás mÖgÖtt nagYon,íbntos nyugat.eu.opai lazaasa4 megfontolás állt. A rnigrációsstatisztika egyébkónt azt rnutatja, hogy a Ánkae.d - aiu,,,.,ra. u nyug"ut-"u.o|ui"rrri|űt,'ro,,is rnegfigyelhető, például Ausztriát is hagyják el fiatalok azért, hogy rnég annál is nyugatabbravállaljanak rnunkát, ez a vándorlás 

"gerzln 
u" Egy..titi auu,r.,okig tart. Álláspontja szerintfontos, hogy sokan dolgozzanak, és iz, t ogy -e!'touu* keressenek még több pénzt, méEfontosabb, hiszen ez egy életrninőségueti uiitoraí i, iuá .;"r"nr"nl. Véleménye szerint ezér1sokat tudnak tenni olyan programok, arnelyeket Alpolgarmester úr is említett, és atniben azegyüttműködést ő is köszöni, hiszen a ro4att<oztatasi pakturnnak az egyik célja, hogykülönösen az alacsonyabb iskolai vógzá,og,i.['-Ágr"rtoztatottsága jawljon, és atnunkaerejüket magasabb pénzért tudják i.tetejteni a rnur*aerő-piacon, Emlékszik olyanvitáka a régebbi képviselőtestületi ülések"n, unot uoii ol}an képvlselő, aki azotr gúnyolódott,hogy ezekben a programokba:r karikákat és pöcköt"iürJrgu'*t az emberek. Elrnondja, hogyvan' akinek ÍgY kezdődik a munkaerő-Piacra történo uir."uie.e., ,rr"rt kimaradt neki a befejezettharmadik osztálytól harminc éves koráig a tanulás. an 

"l 
i, ."a.pJj;i;.öö;;;;,,.,

tiszte]ettel beszélnek arról az embenól, aki hajlandó ku.itatut rrreg pöcköket rajzolgatni, ésmiéfi lett gúny tárgya ez a jelenség. Enriek a ,,pöcöt .u,roiel á.r"t '' azleít azeredménye, hogyebben az alacsonyabbarr iskolázott 
".opo.tűun 

i, *iti u]runtuvállalók arárrya, aminek sokindirekt jele varr. például, lra a képviselők kigyűjtik a város költségvetéséből a pénzbeliszociális támogatásokra fordított összegeket, íi*.ű u.t lehet tapasztalni, hogy ezekrrek amértéke az évek során a törerlékére, osötkent, e. n",r,"rut ulog szabályi változások niatt, hanenrazért, rnett azok a családok, akik korábban segélyből Jjt"'t, u nrarit alternativát választották,Ami a közfoglalkoztatás és az elsődleges ,"urit*rtipiu" tupcsolatát jelenti, azt is elmorrdja,hogY a Városházán dolgozó köztisztvisJők egy re.".'ttir{rurtoztatottként kezdte, és az évekalatt rnegbecsült, felkészült, gyakorlattal 
-i"na"*.".|o 

r't:.igazgatási szakemberek lettek.véleménye szerint az, hogy közfoglalkoztatottké;;;koutt 
"u"t ebbe a rendszerbe, olyanelőrelépési lehetőséget jelentett, arnit anélkül rreln ui"tor, irogy ,rr"gkaptak volrra.
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Elmondja, hogy amennyiben Iehetősóg 1esz ebbe az ecyüttműködésbe bekapcsolódni ajövőben,

élni fognak vele. A jövedelmeil;Ő,á^ elmondja, hogy 2002-ben 50 ezer forint, 2010-ben

73 500 forint, 2022_ben2[0ezer forint volt a minimálbér. Ezek mögött a tendenciák mögött ott

van a kót eltérő politikai kö";;;;;i. az alláspontla is, hiszen vallják azt, hogy az ellenzéki

miniszterelnök_j.rort *ini.arieri.l kapcsolaios londolatai inkább a 2002_2010 közötti

időszakot tükrözir e_"nnyiu.n ő alakít kormány, ; kiszolgáltatottabbak fetkészülhetnek ana,

hogy ez a világ megismetlőaik, e,J,it p,aig u uá,á,ló",ő, ",e 
nézve rendelkezésükre állnak

kutatások, melyek szerint u papul ua,a,rá"ró 
-egy 

főre és egy háztattásra vetítve is meghaladja

az országosátlagot. Az 
".r"agá, 

arr"g, es ez"eiá pápai is folyamatosan nő, arnely egy erőteljes

pozitív íblyamatot jelez a nat,tá.u"r. i"""ószetesen minden kutatást lehet vitatni, de egyelőre

azokkaltudnakdolgozni,amitazEurópaiUnió,illetveannakmegbízásábólkülönböző
társaságok végeznek, ","ly;;"n;;;agyarországi 

székhelyúek, és nem feltétlenül abban

órdekeltek, hogy a magyaro.rrari arr"p"ilton torJítsanak. Álláspontja szerint a 2.5 százalék

körüli pápai álláskeresési ,ár;;;;me,gúcsiilendo eredmény. Hiszi, hogy,az orsz.ágnak abban

a részében vannak, ahol ", 
u) 

"íéa^eíy 
elérhető. Sajnos van Magyarországnak olyan területe,

amely nagyon m"rr"" uu,, -U!'"'i;i, ;, 
""", 

dolc_o_Tlk, hogy ugyanebbe az irányba tudjanak

továbblépni, Elmondja, togy fr*urárun lesz további foglalkoztató a városban, amely további

munkaerő igénnyel fog jelentkezni, Az is isrnert, hogy az autóipari cégek is kezdenek

fellendülni, arnely magával hozza a munkahelybővítést, Véleménye szerint a munkaerő-piaci

kilátások _ még azoknak u r.irtir.onv"tnek a figyelembe^vételével is, amelyeket Grőber Attila

képviselő mondott _ 
"lő^yör.K 

hi;;en nyilván, mindenféle fegyveres konflikfust és bármely

agressziót bánnilv"n otaoroii, iörténik az meg, el kel1 utasítani. Azt gondolja, nem hiszi, hogy

cbben vita lenne közöttük, Ú"g:"gv"i, holy Ukrajnával nincsenek olyan kereskedelrni

kapcsolatai Magya.or*zágnak, _T"i ".irv"""t 
1ehetnének. úgy gondolja, hogy Ukrajna

szempontjából tlugyu.o.."a!'iá;;" J ur: u itl,megfontolt, kapitalista országot, amit vele

szemben az osztrákok e, - ióiot, rrrugyu,oiuk,uinából Magyarország egyetlen egy, fontos

erőfonást lát has"nositi,utonik,-u _.*"Júr. Pont ennek köszönhető, hogy Magyarországon és

Pápánisjelentősazukrán.unku".ő'Véleményeszerintarnegbecsülésükkellehetalegtöbbet
tenni értük.

Megkérdezi,van-eatájékoztatóbanfoglaltakkalkapcsolatbantovábbikérdés,hozzászólás'

Megállapítja, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban további kérdés, h ozzásző|ás nem hangzott el,

Kéri a testület állásfoglalását a tájékoztatóban foglaltakról,

A Képviselótestület 15 tgel szavazaltal, ellenszavazat és

tartózkodás nélkü1 elfogadja a Veszprém Megyei

ro*anyt iuutul Pápai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának

ii:eÁ-ráraja' a munkaerő-piaci helyzet és a foglalkoztatás

alakulásáról Pápán.

Dr, Áldozó Tamás poleármester

Megköszöni Feketéné Földi lrlditnak és rappné Szóka Lillának atájékoztató összeállítását.
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5. Vegyes ügyek
a) Jelentés a képviselőtestület nyílt le!árt határozatainak végrehajtásáról

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangulag elfogadásra javasolja.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Megkérdezi, u*-" u nup]..ndd.-l kapcsolatos kérdés, hozzászólás.

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

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A képviselőtestület 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbihatározatot hozza:

2l l 2022, (II.2 4 ) határ o zat
I. Pápa Város Örrkormányzatának Képviselőtestülete a

148/2021, (XI.25,) határozat, a 1 59/2021. (XI.16,) határozat
és,a 9/2022, (1.27.) hatirozat 1. pontján.ak vegíellaJtasáru
adott jelentést elfogadja,

II. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a
133 /2021. (X.1 4.) határozat végrehajtáÜra adott jelentést
elf,o_sadja, ezzel egyidejűleg a határozátotaz alábbiak szerint
módosítja:

,,Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtesti,ilete az
Önkormányzat tulajdonát képezó bükfiirdal tiÍ'rlrsz.-tt,
természetben a 9737 Bükfiirdő, Muskátli sor 2. szám alatti,59l m' területű, kivett hétvégi ház, udvar ingatlan-
nllvrántartási megnevezésű, belterületi, forgaloáképes
ingatlant Pápa Város Önkormányzata rcepvisetOásttitetenek
a.z. öttkormányzat vagyonáról szőlő 7/2013. (IIL28.)
önkormányzati rendelet 8.§ (1) bekezdese es ti_§ 1:;bekezdése alapján, bruttó 33.200.000,- rt ilapnon, pályazat
út_ián értékesíti.''

Határidő; azonnal
Felelós: Dt, Áldozó tamás polgármester

Szalai Krisztina g azdasági osztályvezető

c) Csaúlakozás a Fellner Jakab Emlókévhez

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangrllag elfogadásra javasolja,

Dr. Áldozó Tamás ooleármester
Elmondja, hogy Michl József polgármester emlékévbeli együttműködést kezdeményező leveleaz előterjesztés mellékletét kepezi, azóta Rigó Balázs ;l'ólgármesterel további egyeztetéstfolytatott.
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Tata Város Önkormányzata a Miniszterelnökséghez benyujtott pályázat eredményére vár,

amennyibon a Miniszterelnök]é;;ilil., Jakab emlékevet iámogatia, akkor egY gazdagabb

progíammal keza..eny.rit á,ut megszervezését, ha ilyen támogatás nem érkezik, akkor egy

szerényebbel. Hangs,í!yozza,á,;;.;;. során.azt nyilatkozta, hogy az önkormányzat

mindkét változatban oro.r_r.r .erii 
-r"", 

u, emlékév lebonyolításában. Tudomása szerint

Veszprém, Vác, Eger, Tata és Pápa u h"ly,"ín, u, 
"-lékév 

programjainak, tehát ott ahol Fellner

Jakab míiködését kifejtette. ü;,r;lil, h"r, a közösségi oldalon van Fellner Jakab néven

csoport, mely az em|ékev hivaialos komÁnikációs csatomája, ezért javasolja, hogy aki

szeretne, csatlakozzon. A .r"p;; ;;.i_ azza az eddi.g m,egtörtént eseményeket, elóadásokat,

iiletve kepvisetOtársai figyelemmel kísérhetik a városi sétákat,

Megkérdezi, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés ,hozzőszó1.6s,

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kér őés,hozz,ászó|6s nem hangzott el,

Kéri a testület állásfoglalását az elóterjesztéssel kapcsolatban,

AKépviselótestulet15iger]szavazaltal,elienszavazatéstartózkodásnélkülazalábbi
hatátozatot hozza:

22 t 2022, íI1.2 4,\ hqtár ozat

ffip" 
:d;6,""*rá,,y^tának 

Képviselőtesttilete Pápa. város

vonatkozásában a 2022, évet Fellner Jakab ernlékówé

nyilvánítja,

A Képviselőtes tirlet az emlékévhez kötódő arculati elemek

me6ervezéséve1, a rendezvénysorozat lebonyoütásával

tffiroatan felmertiló költségeket az Önkormányzat2022, évl'

költségvetésében biztosítja.

A Képviselötestület felhatalmazza a Polgármestert az emlékév

i"Űorira.a"a kapcsolatban a szükséges intézkedések és

jopyilatkozatok megtételére,

Határirlő: azotllal,illetve folyamatos

Felelós: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési

osztályvezelő

d) Gyermekétkeztetési feladatok ellátása tárgyában lótrejött vállalkozási

szerződés módosítása

AnapirendtárglalásánáljelenvanTakácsZsolt,azEatrendArrabonaZrt,vezérigazgatója,

AzelőterjesztéstaGazdaságiBizottság5igenszavazattal,ellenszavazatnélkülés3tartózkodás
mellett elfo gadásra j avasolja,

Dr. Áldozó Tamás pol eármester

Köszönti Takács Zso|t veffi-gazgatót az Eatrend Arrabona Zrt, képviseletében és megkérdezi,

hogy van-e szóbeli kiegészítése a tájékoztatóval kapcsolatosan,



14

Takács zsolt vezéri gazeató
Elmondja, hogy a Gazdasági Bizottság, Ülésén elmélyültek a felmenilt kérdések, észrevótelekmegválaszolásáb an, az ott elhangzottakhoz tep".t nin". ."obeli kiegészítése.

Dr. Áldozó Tamás poleármester
Megemlíti, hogy a tegnapi 

Tpol a jáísasác nyílt napot rendezett a Nátus konyhán , ahol azintézményvezetök tájékozódhattat a terur,aásátroiil .r"uor 
" 

*"dszerekről melye k alapjána gyermekétkeztetés szerveződik a városban. Elmondja, miután látta a Nátus konyha konyharészét átadás előtt és átadás után, véleménye ."".ini u ,afurás szembetűnő, a beruházásokszemmel láthatóak. Az előterjesztés a szolgittató 18 %-os árindexálási kérelmét íartaimazza.

Megkérdezi, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás.

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

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A kepviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 5 tartózkodás mel lelt az alábbihatátozatot hozza:

23 12022, (lI.24.\ határ ozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a vásárolt
élelmezés szolgáltatási díjára vonatkozóan az Eatrend A*J;;;
Zrt., mint Szolgáltató +18 % árindexálási kérelmét 

"rronuair-ezzel egyidejűleg hozzájáru| a Pápa Város önko*anv"uiu,-PiJ
U*o.,9ú:T*yz.atának Egyesített Szociális mté.^eny",' upápai városi Övodák és az Eatrend Arrabona zrt, kazattiobo.
december 8-án Gyermekétkeztetési feladatok ellátása tárg;b;
létrejött vállalko zási szerződés ennek megfelelő moaositaáo".

A l(épviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, Pápa Városö*ormf vl|iak Egyesített Szociális lntézméri" á ; ;;;
Városi_ Övodák intézményvezetőjét a módosított szerződis
aláírására,

Hatráridő: azonnal, de legkésóbb 2022. márcils 1.
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester

§zalainé Tihanl Andrea intézmé nyvezető
Csákvári Judit intézrnényvezető
Szalai Krisztina g azd,asági osztályvezető

Személyi ügy
II. Pápa városban m{iködő szavazatszámlálő bizottságok tagiainakmegválasztása

Elóadó: Dr. Nagy Kriszt ina jegyző

Dr. Áldozó Tamás poleiirmester
Elmondja, hogy a kiosztott előterjesztői módosítás a jelölt lemondásából eredóen töftént.
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Elmondja továbbá, hogy olyan szavazalszámlá|ó bizottsági tagokat választanak, {]q"U 
u

jelentős része már a korábú választásokon is közremúködött. Az újraválasztott tagok

feladataikat nagy tapasztalatt;i utlák;i, és hozzájuk olyanokat választanak, akik idóközben

jelezték amunkába uuro ,er"uli"ri ,rádékuku,." A döntéshozatal során kellő számú tagot

választanak, hogy a szavazatszámláló bizottságok betegség, lemondás uu91_1á: v]i:Btlan

heiyzet esetén is teljes re"ri.."i és felkésziiltséggel tudják ellátni a 2022. ápilis 3_i

feladataikat, mely a korábbiaűo" tJp.rt teny.g"sen tóúb munka lesz, hiszen egy népszavazás

szavazatait is meg kell számolni,

Megkérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatos k,&dés,hozzászólás,

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kétdés,hozzászőlás nem hangzott el,

Kéri a testiilet állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban,

AKépviselőtestület15igenszavazaltal,ellenszavazatéstartózkodásnólkiilazalábbi
haíátozatotltozza:'

2 4 l 2022, I!.?4.\ határ ozat

ilpffifiának Képviselőtesülete a,választási

"Uárar.ji 
.rOrO 2O][., évi XXXVL tőwény 24, § (1) bekezdése

án.r.eU., a Pápa városban miiködó szavazatszámlálő

ti""nrag"t tagsan települési szinten, az előterjesztés

mellékletében foglaltak szerint váiasztja meg,

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy

szavazÁzám|á|ó bizottságok tagiainak eskü vagy

fogadalomtételérő1 gondoskodjon,

Határitlő: folyamatos, illetve legkésőbb 2022, ápiIls 1,

Felelós: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Dr. Nagy Krisztina jeg7ző

Dr. Áldozó Tanrás poleármester

Mogköszöni képviselótársai a iunkáját és elmondja, hogy a következő képviselőtestületi ülés

tervezett időpontja 2022. március 10,

Ezt követően a Képviselótestület nyilvános ülését 9,05 órakor bezárja,

%
1@

Dr, Aldozó Tamás
polgármester

sztina
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