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Készüit: Pápa Varos Önkormanyzata Képviselőtestületének 2022. április 21-i nyilvános
ülésén, a Városháza épületének naglermében.

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Unger Tamás alpolgármester

Dr. Vaitsuk Mária, Bakos László, Yenczel Csaba, Németh Zsolt, dr. Guias
János Zsolt, Zsegraics Gyula, Kovács Józse{ Pintér Kálman, Németh Csaba,
Süle Zsolt képviselók, 12 fő.

Dr, Nagy Krisztina jegyző,
Dr. Verrasztó Norbert Károly aljegyző,
Benecz Rita szociális és közigazgatási osztálylezető,
Szalai Krisztina gazdaság1 osztályvezető,
Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezeiő,
meghívottak jelenléti ív szerint,
Médiacentrum munkatarsai,
dr. Bán Zsófia köztisztviselő,
I(un Attila köztisztviseló.

Szabadkai Verita és Grőber Attila önkormányzati képviselők távolmaradásukat bejelentették.

Dr. Töreki-Vörös Ibolya képviselő a kepviselőtestület ülésé/e később érkezett.

Dr, Áldozó Tamás polgármester
Köszönti a Városháza epületének naglermében megjelenteket és az ülést az intemeten
keresztiil követőket. A testtilet ülését 8.00 órakor megnyitja, Megállapítja, hogy a

Képviselőtestiilet ülése határozatképes, 12 fr képviseló jelen van.

Megkérdezi, hogy van-e más napirendi javaslat.

Megállapitja, hogy a napirenddel kapcsolatban javaslat nincs.

Kéri a testület állásfoglalását a fenti napirendről.

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következó
hatátrozatothozza:

3412022, (|Y ?1,\ határozat
Pápa Város Onkormányzatának Képviselőtestilete 2022. ápi|is
21 -i ülésének napirendjét az alábbiak szeintltatirozza meg:

1. Személl ügy
Pápai Varosfejlesztő Társaság Kft, felügyeló bizottsági
tagjának megválasztása
Előadó: Dr. Aldozó Tamás polgármester
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2. Pápa Város Önkormányzata Kepviselőtestiilet ének .../2022.
(... ) önkormányzati rendelet-tervezete a közteriileti térfi gyeló
rendszerről szó|ó 17 l202I. (VI.30.) önkormányzati rendeiet
módositásaró1
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

3. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatai ellátásáról
Előadó: Szalainé Tihanl Andrea intézményvezető

4. Ilves beszámoló a Kánaán -ház Anya- és Leányotthon
múködéséről
Előadó: Kovárczy Emese intézn ényvezeíő

5. Vegyes ügyek

Az ülésre megérkezik dr. Töreki-Vörös lbolya, jelen van 13 fő.

Dr. Áldozó Tamás lglgármester ..

Ismerteti, hogy az Ugyrendi és Osszeférhetetlenségi Bizottság a 25. sorszámú elóterjesztést
egyhangúlag megtárgyalásra javasolja,

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján:

1. Személyi ügy
Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. felügyelő bizottsági tagiának megválasztása
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

A napirend tárgalásán jelen van Mészáros Csaba, a Pópai Városfejlesztő Társasóg Kft
ügnezetője és Hollenczer Ferencné.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, hogy az új felügyelőbizottsági tag megválasztásaról Szabó Tibor
felügyelőbizottsági tag halála miatt kell dönteni. Megkóri a jelenlévóket, tekintette1 ana, hogy
Szabó Tibor önkormányzati képviselő volt, egy perc néma felállással emlékezzenek.

Megkérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatos kérdés, hozzászólás.

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

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A Képviselótestiilet 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodás mellett az alábbi
határozatothozza,.

3 5 l 2022. űY,2 I.\ határ o zat
Pápa Város önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai
Városfejlesztő Társaság Kft. felügyelőbi zottsági tagsálak 2022.
rnájus l-jével hatéLrozatlai időre Hollenczer Ferencnét választja
meg.

A Képviselótestület utasítja Mészáros Csaba ügyvezetőt a
szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azorrnal
Felelős: Mészáros Csaba ügyvezetó



Dr. Aldozó Tamás polgármcster
Hollenczer Fcrencné munkájához sok sikert kíván.
Bejeleneti, hogy a Belügyminisztérium pályázati kiírására benyújtott Szent István úti
Útfejlesztést céIző pályázaíoí pozitívan bírálták el, így az Önkormányzat hozzávetőlegesen 40
millió forint forráshoz jut a Szent István út első szakaszának a megépítésóhez. A feladatot
2023. decemberéig kell majd teljesíteni,

2. Pápa Város Önkorm ányzata Képviselőtestül etének ..,t2022, (...) önkormányzati
rendelet-tervezcte a közterületi térfigyelő rendszerről szőlő 1712021. (VI.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Ádozó Tamás polgármester

A renclelet-terve zctet a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, hogy a rendelet módosítása a jövőben többször válik majd indokolttá, úgy, ahogy
az egyes rendszerelemeket üzembe helyezik. Jelenleg cz a kamerarendszer 35 korszcrű
kamerából áll, de ennek a többszöröse várható rnég a közeljövőben.
Megkérdezi, hogy van-e a rendelet-tervezetben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás.

Süle Zsolt önkormán),zati kéoviseló
Emlékei szerint tavaly helyeáék ki azokat a téríigyelő kamerákat, amelyek az illegális
hulladéklerakás megelózését szolgálják, Álláspontja szerint ezen kamerák űzembe helyezése
segített a helyzetcn, hiszen azóía jóval kevesebb illegális hulladékot helyeznek el.
Megkérdezi, hogy ez tényleg így van-e. Megerősíti polgármester úr által elmondottakat,
miszerint folyamatosan bővül a rendszer, azonban az jelenleg kevesebb mint 40 kamerából
áll. Reméli, hogy hamarosan a várkertben és a külső-várkertben is üzembe helyezik a
kamerákat tízes nagyságrendben. Megkérdezj, továbbá, hogy a város különböző pontjain még
hány kamera elhelyezése várható, valamint, hogy mikor lesz készen a teljes rcndszer.
Elmondja, hogy tudomása szerint nemrég a viharos időjárás miatt több kamera megsérült,
illetve, volt amelyik ki is dőlt. Ezl azért tartja órdekesnek, mert véleménye szerint a
kamerarendszernek elsósorban az lenne a 1éladata, hogy az emberek biÁonságérzetét erősítse.
sajnos most kiderült, hogy ezek a kamerák bizonyos időjárási helyzetekben veszélyeket is
rejtenek magukban, Időközben pótolták ezeket a kamerákat. Megkérdezi, hogy ezek már
biztonságosabbak, időjárás állóbbak-e, mint az eddigiek.

Dr. Ádozó Tamás polgármcster
Elmondja, hogy önmagában az illegális hulladéklerakást ellenőrző kamerarendszer sajnos
nem bírja jogkövctő magatafiásra a hulladék-előállítóknak a többségét, azonban a .,lomizás"
mint tevókenység az clmíit hónapokban a járványügyi korlátozások miatt csak kOrlátozottan
tudott múködni. ennek köszönhetően kevescbb szemét érkezett Magyarországra. A
kamerákkal védett területeken tényleg nincs, vagy csak korlátozottan van illegális
hulladéklerakás, viszont ezáltal az illegális hulladék ezekről a területekről kijjebb szorul. Ez
sok esctben az,ért nem jelcnt az Önkormányzat számára problémát, mert ezek a külsőbb
területek magántulajdonban lévó ingatlanok, vagy másik önkormányzatok illetékességi
területéhez taltoznak. Ahol nincs kamera, ott nagyon hamar megjelenik újra a szemét, például
a külső-várkert beruházási területein, ahová a múlt hétvégén kivitte valaki a lomot és a
háZtartáSban keletkezett szemetet. Sokan nem változnak, de véleménye szerint minél zártabb a
rendszer, annál jobbak az esélyek. Elmondja továbbá, hogy a kömyező önkormányzatok
tcrületén több helyen pótdaértékú polgárőrség működik, amelyik mcg tudja akadályozní az
illegális hulladéklerakást. külön kiemeli a Takácsi polgárórség czen a területen nyújtott
kiemelkedő tevékenységét.
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Rádi Róbert varosfejlesáési osáályvezetó
Elmondja, hogy januárban extrém idójárási viszonyok voltak, melynek következtében három
kamera sérült meg. Ez azt jelentette, hogy a tartóoszlopok meghajoltak, vagy eltörtek.
Tekintettel arra, hogy ezek a kamerák ekkor már önkormányzati tulajdonban voltak, és
biztosítást is kötöttek rájuk, a bixosító bekérte azokat az időlárási adatokat, ami alapján
megállapította, hogy ezek előre nem látható, és kifejezetten extrém időjarási kategóriába
tartozó viszonyok voltak, és megtérítette a kamerákra jutó összeget az Önkormányzat
számára. Az Önkormányzat azonlal felvette a kapcsolatot a kivitelezóvel, akit megkértek
arra, hogy erősebb oszlopra szerelve pótolja ezeket a kamerákat, ez meg is történt. Ez azért is
fontos volt, mert ez egy pályázaíből megvalósuló beruházás volt, és a fenntartási idószakban
az Önkormányzat vállalta, hogy folyamatosan biztosítja ezeknek a kameráknak a múködését.
Az új kamerákkal kapcsolatban elmondja, hogy ez egy közbeszerzési eljárás eredményeként
megvalósuló beruházás, ebben a körben 134 kamerát szerez be az Önkormányzat. Ezek a
kamerák többfunkciósak, bizonyos kamerák rendszám felismerő funkcióval rendelkeznek,
más kamerák köaerületet figyelnek, meghatározott paramóterek mellett működnek, mások
360 fokban elfordíthatóak, zoom funkcióval rendelkeznek, és vannak olyanok, amelyek az
illegális hulladéklerakással érintett, kamerával még nem lefedett területeket hivatottak védeni.
Elmondja, hogy a kivitelező a munkaterületet átvette, és folyamatosan dolgozik ezeknek a
kameráknak a megvalósításán. Jelenleg a rendelet-tervezetben szereplőnél több kamera van
kész-közeli állapotban, de vagy tesáelik óket, vagy nincsenek még abban az állapotbarr, hogy
a diszpécser központba képet tudjanak továbbítani. A teljesen kész kamerarendszerbe
integrálni fogiák azokat a kamerákat, amelyek más beruházások keretében valósultak meg.
Ilyen például a Spoltközpontnál kiépített 8 kamera, vagy korábban a Perutz pályán elhelyezetI
kamerák, illetve a Belsó-Várkert és az Erzsébet-liget kameráinál is már a tesá időszak
következik, hiszen az áramellátás biztosított, az optikai há|ózatoí kiépítette a kivitelező,
következő lépésként ezeket a kamerákat rakötik a rendszerre, és elkezdik tesztelni. Elmondja
továbbá, hogy az új kamerák beállítását a Pápai Rendőrkapitanysággal, Kapitány úrral és a
bunügyi osáályvezetővel egyeztették, kikérték a szakmai véleményüket. A kamerák a
jogszabályoknak megfelelően fognak működni, a felvételeket azok láthatják csak, akiknek
ahhoz jogosultságuk van. Jelenleg Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága és
Közterületfelügyelete feladata a kamerák figyelése, Indokolt esetben még a rendórség férhet
hozzá a felvéte|ekhez .

Dr. Ádozó Tamás oolgármester
Megkérdezi, hogy van-e a rendelet-tervezetben foglaltakkal kapcsolatban további kérdés,
hozzászólás.

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

Véleménye szetínt az, hogy mikor épül ki a kamerarendszer, még nem jelenthetó ki. Anó1
tudnak információt adni, hogy a mostani projekt mikor fejeződik be. Amennyiben a jelen
projekt kamerái beválnak, az elvarásoknak eleget tesznek, a képviselőtestület dönthet majd
egy újabb kameratelepítési ütemről. Már most is voltak olyan jelzések, amelyek a jelenlegi
helyszínektól eítéró helyeken is szerettek volna kamerákat telepíttetni. Hiszi, hogy a közel
kétszáz kamerával Siófok utrin a legsűníbb kamera hálőzata Pápának lesz. Ez a tény
örvendetes, de fenntartásokkal is kezelik sokan, hiszen az emberekről közterületi
tartózkodásuk egy jelentős részén adatokat gyűjt egy rendszer. Természetesen az adatkeze|ésí
jogszabály határozza meg. Szomorúnak tarda, hogy ilyen eszközökhöz kell folyamodni a
közterületi nyugalom, béke és tisztaság érdekében.

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban.



A Képviselőtestület
alábbi rendeletet:
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13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkoda az

4/2022. (Iv.2l.) önkormánvzati rendelet
Pápa Város Önkormányzatának Képviselótestülete a közterületi
térfigyelő rendszerről szólő í7 12021. (VI.30,) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló fenti számú önkormányzati
rendeletét, az elóterjesaésben foglaltaknak megfelelóen
megalkotja.

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

Hataridő: azonrral
Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyző

3. Beszámoló az önkornrányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai
ellátásáról
Előadó: Szalainé Tihanyi Arrdre a intézményvezető

A napirend tárglalásán jelen van szalainé Tihanyi Andrea, pápa város Ónkornányzatának
Eglesített Szociális Intézménye vezetője, valamint Müller Bernadett mb. intézményeglség-
vezető.

A beszámolót a BŰnmegelőzési és Közbiztonsági Tanácsadó Testület és a Humáneróforrás
Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Dr. Ádozó Tamás polgármester
köszönti szalainé Tihanyi Andrea intézményvezetőt. Megkérd ezi, hogy yan-e az
előterj esztésben foglaltakkal kapcsolatban kiegészítése.

Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető
Nincs szóbeli kiegészítése.

Dr. Ádozó Tamás polgármester
Megkérdezi, hogy van-e az előterjesáésben foglaltakkal kapcsolatban ké rdés, hozzásző|ás.

Venczel Csaba önkormányzati képviseló
Megkérdezi, hogy az Önkorm ányzat milyen segítséget nyíjt az ukrán menekültek ellátásával
kapcsolatban,

Müller Bernadett mb. intézményeeység-vezetó
Elmondja, hogy a városban lévő ukrán családok száma folyamatosan változik. Az intézmény
elsósorban a családok megérkezésekor M elheiyezésükben nyújt segítséget,
élelmiszercsomagot biztosítanak azok számára, akik igényt tartanak rá, illetveizükség esetén
ruhaadományokk al 1átjék el őket. Igény szerint segítik a gyermekek intézményi elhe|yezését,
valamint az orvosi ellátást, munkába állást. Elmondja, hogy egy ukranul beszéló családsegítő
munkatárs, Béres István látogatja és segíti a családokat. próbálják arra ösztönözni a
menekülteket, hogy kiskorú gyermekeiket írassák be valamelyik intézménybe. Tapasztalatuk
szerint amiatt, hogy ezek a családok nem tervemek hosszú távon itt maradni, nehéz őket ana
ösztönözni, hogy beírassák az intézményekbe a gyerekeket, ennek ellenére egyre több ukrán
gyermek jár iskolába, óvodába.



Dr. Ádozó Tamás oolgármester
Elmondja, hogy a legutóbbi intézményvezetői egyeáetésen az hangzott el, hogy két ukan
kisgyerek született már Pápán. Béres Istvánt polgármesteri meneküitügyi külön megbízottnak
neveáék ki, aki munkáját példa értékűen végzi, nagy segítség nemcsak a nyehtudása, hanem
az is, hogy kiválóan ismeri az ukrán kultúrát,

Elmondja, megkérte Jegyző asszonyt, hogy következő testületi ülésre a menekültügyi
helyzettel kapcsolatos tapasztalatokról készüljön egy beszámoló. Véleménye szerint sok
tanulsággal járt az elmúlt néhány hét, tekintettel arra, hogy a háború végét sajnos móg
megiósolni sem lehet, ezen helyzet nagyon sokáig fennáll majd, a jó tapasztalatokat érdemes
megbecsülni, és azokat a továbbiakban is alkalmazni.

Megkórdezi, hogy van-e az előterjeszésben foglaltakkal kapcsolatban további kérdés,
hozzászó|ás.

Megállapítja, hogy az előterjesaésben foglaltakkal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás
nincs.

Megköszöni a beszámolót, elmondja, hogy egy jól strukturált, alapos anyag. Aki elmélyedt
benne, átfogó képet kapott az ezen a területen folyó munkáról. A gyermekek
veszé|yeztetettsége kapcsán kiemeli, egy laikus azt gondolhatja, hogy a veszélyeztetettséget a
rossz anyagi helyzet okozhatj a, azonban ez csak 13.5 százalékát teszi ki a feltárt eseteknek.
Látszik, hogy az alyagi nehézségeken túl sok olyan egyéb van, ami a szakma számára igazi
kihívást jelent, és más eszközöket igényel, nem feltétlenül az anyagi támogatást. Véleménye
szerint ezek a problémák alaposan próbára teszik a területen dolgozók elhivatottságát.

Kéri a testület állásfoglalását az elóterjesáéssel kapcsolatban.

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következó
haíározatot hozza:

36 12022. (IY,2I.\ határ ozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az
önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai
ellátásáról szóló beszámolót, az előterjes^ésben foglaltaknak
megfelelően elfogadj a.

4. Éves beszámoló a Kánaán-ház Anya- és Leányotthon működéséről
Előadó: Kovarczy Emese intézményvezető

A napirend tárglalásán jelen van Boncz Zoltán, a Pápai Sarokkő Baptista Gyülekezet
képviselője.

A beszámolót a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja,

Dr. Ádozó Tamás polgármester
Köszönti Boncz Zoltání, a Pápai Sarokkő Baptista Gyülekezet képviselójét, és megkérdezi,
hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kiegészítése.

Boncz Zoltán a Pápai Sarokkő Baptista Gyülekezet képviselője
Nincs szóbeli kiegészítése.
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Dr. A]dozó Tamás nulsármester
Megkérdezi, van-e az előterjesáéssel kapcsolatos kérdés, hozzászólás.

Megállapítja, hogy az elóterjesáéssel kapcsolatban kérdés, hozzászőlás nem hangzott el,

Elmondja, hogy a beszámoló alapos, melynek vógén olvasható, hogy a felügyeleti ellenórzés a
szakmai tevékenységet rendben találta. A szociális munkának ez egy rendkívül embert
próbáló területe, ahol áldozatvállalással lehet részeredményeket elérni. Mély tisztelettel
megköszöni az ott dolgozók munkáját, akiknek jó egészséget és jó munkát kíván.

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról,

á-"Tffi #'T:ii"J,ii,;,^il",^^,1íJ!!xl;-ix)""*iÍ:::
Irányotthon 2O21,. évi míiködéséról szóló beszámolót.

5. Vegyes ügyek
a) Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Dr. Ádozó Tamás polgármester
Elmondja, hogy az előterjesztés tartalmazza a realizá\ődott ingatlan értékesítéseket is, melyek
a költségvetés szempontj ából jelentős bevételeket jelentenek,

Megkérdezi, y an-e az előterjesztéssel kapcsolatos kérdés, hozzászólás.

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

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesáéssel kapcsolatban.

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
hatátozatot hozza,.

4Z04.,llY-?1,1_n o
Pápa Város Onkormányzatának Képviselőtestülete az 5 5 /2020.

íYí.} #r::;:, : 

"Á!ff:, 

&?íI,^;tr^r;::, L'33íi'' ;
l47 12021, . (XL25 .) határozaI, a 12, 2Il2O22. (II.24 .) hatátozat és
a 28; 31,12022. (III.10.) határozat végrehajtására adott jelentést
elfogadja.

b) Rohoncry utca Munkás utca és Rozmaring utca közti részének tulajdonjogi
rendezése

Az eiőterjesáést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Dr. Aldozó Tamás polgármester
Elmondja, hogy az,,íj utcák" rendezése során gyakan találkoznak azza| a problémával, hogy
a haszná|atban egységesnek és egy ingatlannak tűnő utcák sokszor nem egy helyrajzi számon
varmak, ezért ilyen típusú elóterjesáések a jövóben még varhatóak. Hangsúlyozza, ezeknek
az utcáknak az egy helyrajzi számon történó rendezését folytatni kell.

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás.
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Megállapítja, hogy az elóterjesáéssel kapcsolatban kérdés, ílozzászólás nem hangzott el.

Kéri a testület állásfoglalását az előteíjesztéssel kapcsolatban.

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:

38 l 2022. (IY.21.) határ ozat
Pápa Varos Önkormrányzatának Képviselótestülete
Magyarország hely.i önkormányzatairól szólő 201,1,. évi
CLXXXIX. törvény t3. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti
településüzemeltetés (a helyi közutak és tartozékainak
kialakítása és fenntartása) céljának megvalósítása érdekében
hozzájárú az osZratlan közös tulajdonban |évő pápai 344211
hrsz-ú, 395 m2 területű, ,,kivett beépítetlen terület"
megnevezésű (természetben Rohonczy utca) belterületi
ingatlanból (továbbiakban: Ingatlan) a 30l240-ed (49,375 m2)
magántulajdonban álló tulajdoni hányadainak az értékbecslésben
meghatározott bruttó 3797 Ftlm2 értéken, kisajátítást
helyettesítő adásvétel, illetve annak eredménytelensége esetén
kisajátítás útjan történő megszerzéséhez.

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete nyilatkozik,
hogy a kisajátítási eljárás(ok) megindítása esetén a kisajátításról
szó|ó 2007. évi CX+III, törvény 24. § (5) bekezdés c) pontja
szerinti, a kártalanításhoz szükséges pűungyi fedezet
rendelkezésre áll, melynek összegét ai Önkormaiyzal a 2022.
évi költségvetésében a felmerüléskor biztosítja. ..

A tulajdonszerzést követően az Ingat|ant a Képviselőtestület a
forgalomképtelen törzsvagyonba sorolja.

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete vállalja a
kisajátítással kapcsolatban felmerülő költségek viselését.

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgrirmestert a kisajátítást
helyettesító adásvételi szerződések megkötésére, a kisajátítási
eljárás(ok) megindítására, valamint azzal kapcsolatban a
szükséges jognyilatkozatok és intézkedések megtételére; a
kisajátítást helyettesítő szerzódés aláírásétta, és az ahhoz
szükséges jognyilatkozatok, intézkedések megtételére.

Hatriridő: folyamatos
Felelős: Dr. Ádozó Tamás polgármester

Szalai Krisztina gazdasági osúályv ezető

Kovács József önkormárryzati képviselő
Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy Pápa Varos Önkorrúányzata Képviselőtestületének
korábbi tagja, Pócsik Ápád nyugállományú ezredes úr vasárnap, életének jg. éréb"nelhunyt.
Javasolja, hogy az elhunytra egy perc néma felállással emlékezzenek.

Dr. Ádozó Tamás polgármester
Megköszöni képviselótársai munkáját és elmondja, hogy a következő képviselőtestületi ülés
tervezett időpontj a 2O22. májls 26 .



Or. Nufuri.rtinu
j.gyJÉő

Felkéri a jelenlévóket, hogy Pócsik Árpád egykori önkormányzati képviselőre egy perces

néma folállással emlékezzenek,

Eá követően a Képviselőtestület nyilvanos ülését 8.29 órakor bezárja.

,fu
Dr. Áldozó Yamás

polgármester
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