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Pápa Város Önkormányzata Képviselótestületének 2022. június 17-i nyilvanos
ülésén, a Városháza épületének naglermében.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Unger Tamás alpolgármester

Szabadkai Verita, Dr. TörekiVörös Ibolya, Dr. Vaitsuk Má,r,ia dr, Guias János
Zsolt, Grőber Attila, Bakos László, Y enczel Csaba, Németh Zsolt, Zsegíaics
Gyula, Kovács József, Pintér Kálmán, Süle Zsolt kepviselők, 14 fo.

Dr. Nagy Krisztina jegyző,
Dr. Verrasztó Norbert Károly aljegyzó,
Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető,
Benecz Rita szociális és kőzigazgatási osztályvezető,
Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető,
Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető,
meghívottak jelenléti ív szerint,
Médiacentrum munkatársai,
Takács K'risztina köztisztviselő,
I(un Attila köztisztviselő.

Németh C s ab a önkormányzati kepviselő tóvolmaradds dt bej elentette.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Köszönti a Yárosháza épületének nagytermében megjelenteket és az ülést az intemeten
keresztül követóket. A testiilet ülését 8,00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a
Képviselőtestiilet ülése határozatképes, 14 fő képviselő jelen van. Elmondja, hogy Németh
Csaba önkormányzati képviselő távolmaradását bejelentette,

Inditványozza a meghívóban jelzett napirendek me glárgyalását azzal,hogy aKépviselótesttilet
az 57 . sorszámú siirgősségi indítvánl a napirendek közé vegye felr.

Megkérdezi, hogy van-e más napirendi javaslat.

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban javaslat nincs.

Kéri a testiilet állásfoglalását a fenti napirendről.

A Képviselőtestiilet 14 igen szavazattal, e|lenszavazat és tartózkodás nélkiil a következó
határozaloíhozza:

5612022, íVI.17.) határozat
Pápa Varos Onkormányzatának Képviselőtestülete 2022. június
1 7-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

1. Személyi ügy
Csákvri,,ri Judit intézménywezető felmentése
Előadó: Dr. Aldozó Tamás polgármester



3.

4,

2, Pápa Város Onkormányzata Képviselőtestületének ... 12022,

9.

(...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város
Onkormányzata 2022. évi költségvetéséről szó|ó 212022.
(III.10.) önkormiinyzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Pápa Varos Önkormányzata Képviselőtestületének,../2022.
(,..) önkormányzati rendelete-tervezete Pápa Város
Onkormánlzatának Városgondnoksága és Közterület-
felügyelete megszüntetésével érintett rendeletek
módosításáról
Elóadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének ...12022.
(...) önkormányzati rendelet-tervezete a közterületi
térfi gyelő rendszerről szóló 17 /2021. (VL30.) önkormányzati
rendelet módosításaró1
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestiiletének ...2022.
(...) önkormányzati rendelet-tervezete a helyi közutak nem
közlekedési célú igénybevételéről
Előadó: Dr, Aldozó Tamás polgármester

Pápa Város Önkormányzata Képviselótestületenek .../2022.
(,..) önkormányzati rendelet-tervezete a fizető parkolási
övezetben történő várakozás rendjéról
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Pápa Város Önkormanyzata Kepviselótestületének ....12022.
(,,,) önkormányzati rendelet-tervezete a településterv, a
településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet
készítésével és módosításával összefiiggő partnerségi
egyeztetés helyi szabályairól
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Mezei László főépitész

A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2022. évi üzleti terve
Előadó: Mészáros Csaba ügyvezető

Beszámoló a többségi önkormányzati tulajdonú gazdaságtr

társaságok tevékenységéről, múködéséról és gazdálkodásáról

I. Pápai Víz- és Csatornamú Zrt.
Elóadó: Vörös Dániel vezéigazgatő

II. Pápai Termálvlzhasznositó Zrt.
Elóadó: Nagy Z solt vezéigazgatő

III. MÉKI_I{ Kft.
Elóadó: Egyed Tamás ügyvezető

IV. KÖZSZoLG Nonprofrt l(ft.
Elóadó: Bordás F'erenc ügyvezetó

5.

,7.

8.
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Tájékoztató a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatőság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltsógének
2021. évl tevékenységéről
Elóadó: Kovács Ottó tú, alezredes, kirendeltségvezető

Vegyes ügyek

Dr. Áldozó Tamás poleármester
Ismerteti, hogy az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a 44,, 45., 46,,47 ., 48., 49. és az
54. sorszámú előterjesztéseket egyhangúlag megtárgyalásra javasolja.

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján:

10. Tájékoztató a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi lgazgatőság Pápai
Katasztrófavédelmi Kirendelts égének 202l, évi tevékenységéről
Előadó: Kovács Ottó tű. alezredes, kirendeltségvezető

A napirend tárglalásán jelen van Csillag István tű. alezredes, a Veszprém Megyei
Katasztrófavédelmi lgazgalóság igazgatóhelyettese, Gyimóthy Lajos tű. alezredes, a Veszprém
Meglei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirehdeltségének
tűzoltósdgi felügyelője és Horváth Sándor tű. alezredes, a Pápai Hivatásos Tűzoltó-
par anc s noks ág tűzol tópar ancs no ka.

A beszámolót a Bűnrnegelózési és Közbiztonsági Tanácsadó Testület egyhangúlag elfogadásra
javasolja.

Dr, Áldozó Tarnás polqármester
Köszönti Csillag István tű. alezredest, igazgatólle7yettest, és megkérdezi, van-e szóbeli
kiegészítése.

Csillae István tű. alezredes. igazeatóhelyettes
Kiegészítésként elmondja, a Pápai Katasztrófavódelmi Kirendeltség kapcsolata a társszervekkel
és az Onkormányzatta| példa éríékű. Mind a Kirendeltség, mind a Pápai Tűzoltó-parancsnokság
úgy szolgálja Pápa városában és a kömyéken lakók biztonságát, hogy az mindenki
megelégedésére szolgál, Megköszöni Polgármester úrnak, Alpolgármester úmak és a
Képviselőtesti,iletnek a szervezetek működéséhez nyújtott támogatást.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Megerősítésként elmondja, kis tulzással heti kapcsolatban vannak, hiszen mindig vannak olyan
ügyek, melyek megszólítják őket. Hangsúlyozza, vé|eménye szeÁnt ez igy van rendben,

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés,hozzászőIás.

unger Tamás alpolgármester
Elmondja, szeretné kiemelni az Önkormányzat és a katasztrófavédelem együttmúködésének
egy pontját, ami netn annyira látható, hiszen nagyjából havonta, kéthavonta a papa.hu-n vagy
Pápa Város Hivatalos oldalán a pápai húsgyánal kapcsolatos karbantartási gyakorlatról csak
egy cikk jelenik meg. A karbantartásra és az ehhez kapcsolódó gyakorlatra a városban lévő
egyetlen kiemelt ipari létesítmény, ipari veszélyforrás miatt van szükség. A rendszeres
gyakorlat csupán szűkebb körben látható együttműködést jelent, melyen a polgári védelem
vezetője és az általa delegált személy vesz részt.

10.

11.
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Megemlíti, volt szerencséje egy-egy gyakorlaton részt venni, ahol megnyugtatóan tapasztalta,
hogy a Katasztrófavédelem Rendórséggel való együttmiiködése kimondottan jó. Véleménye
szeÁnt az Önkormányzattal való egytittműködés során kiernelten fontos a kommunikáció, az
értesítések gyorsabb megtétele. Megnyugtatónak tartja továbbá, hogy a heti vagy havi
rendszerességű gyakorlat során tapasztaltak szerint veszély esetén gördülékenyen tudnak
együttműködni. Megköszöni Csillag István tú. alezredes, Gyimóthy Lajos tű. alezredes és
Horváth Sándor tű. alezredes munkáját. Megegyzi, az Önkormányzat sok segítséget kap a
Katasztrófavédelemtől és a Rendőrségtől a gyakorlatok lebonyolításához.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, hogy szakszerű közbeavatkozást akkor tapasztalt, mikor a Sportcsamokban
gyakorlatot tartottak. Hangsúlyozza, az ilyen gyakorlatoknak helye van a városban,

Megköszöni a Katasztrófavédelem együttmúködését, a formális és informális találkozókat és
állandó részvételüket, aktivitásukat a váíosi rendezvényeken. Megköszöni továbbá, hogy a
varos polgárai azzal a biztos tudattal élhetik mindennapjaikat, hogy van egy professzionális
szeívezel, mely a biztons áglkat vigyázza. Úgy gondolja, mikor Flórián napján koszorut
helyeznek el a Nepomuki Szent János-szobomál, ott érezheti maga mögött a 28-29 ezer pápait,
akiknek a bizton ságára vigyáznak.

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban további kérdés,
hozzászólás.

Megállapítja, hogy az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban további kérdés, hozzászőlás
nincs.

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakól.

tT,:il.:'ii'";;ili'k"í;#xa"x,,nxí§,t:,il;r,f; i
tevékenysé géról szó|ó táj ékoztatót elfo gadj a.

1. Személyi ügy
Csákvári Judit intézményvezető felmentése

Á napirend tárglalósán jelen van Csákvári Judit, a Pópai Városi Óvodák intézményvezetője.

Dr. Áldozó Tamás polqármester
Köszönti Csrikvári Judit intézményvezetőt és megkérdezi,kiván-e szólni a napirend keretóben.

Csrikvári Judit intézményvezető
Elmondja, bízik abban, hogy az előtte álló 10,5 hónapban lesz egy olyan alkalom melynek
keretében a Pápai Városi Óvodákban töltött 41 évéről szólhat pár szót,

Dr. Áldozó Tamás poleármester
Az előterjesztés tartalmát ismertetve elmondja, hogy Csakvári Judit intézményvezető asszony
felmentése a nők kedvezményes öregségi nyugdíja miatt, szolgálati idejének letelte után
következik, azaz egy teljesen szokásos nyugdíjba vonulásról van szó a vezetői pályafutása
végén, mely 10,5 hónap mulva esedékes.

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

Kéri a testiilet állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A Képviselőtestí.ilet 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélKil az alábbi
határozatothozza:

57 12022. íVI.l 7.) határ ozat
I. Pápa Város Onkormányzatanak Képviselőtestiilete a

közalkalmazottak jogállásaról szólő 1992. évi XXXII.
törvény 30. § (4) bekezdése alapjrán - figyelernmel a
tarsadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI.
törvény 18, § (2a) bekezdésében foglaltakra - a Pápai VáLrosi
Ovodák intézményvezetője, Csákvári Judit közalkalmazotti
jogviszonyát 2023. április 30, napjával felmentéssel
megszünteti.

Felmentési ideje: ó0 nap+ 6 hónap
Felmentésének kezdő időpontja: 2022. auglsztus 74.
A munkavégzési kötelezettség alől2022. december 14.- 2023.
január l. és 2023, január 21-2023. április 30. közötti
időszakokban mentesül.

A Képviselőtestiilet utasída a Polgármestert, hogy a
közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével kapcsolatban a
szükséges intézkedéseket tegye meg,

Határidó: azonnal
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Dr, Benkó Krisztina önkormányzati és szervezési
osztálwezető

II. A Képviselótestiilet utasítja a Polgármestert, hogy a Pápai
Városi Ovodák intézményvezetői (magasabb vezeíői)
feladatainak ellátásáía vonatkozó pályázat kiírásával
kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2Q23. február 28.
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési
osztályvezető

2. Pápa Város Önkorm ányzata Képviselőtestül etének ...12022. (...) önkorrnányzati
rendeleú Pápa Város Önkormányzata 2022. évi kölúségvetéséről szó|ó 212022.
(III.10.) önkorrnányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Aldozó Tamás polgármester

A napirend tórglalásán jelen yannak az intézményvezetők a jelenléti ív szerint.

A fendelet{ervezetet a Humiinerőforrás Bizotts ág 4 i,gen szavazatta|,3 tartózkodás mellett,
ellenszavazat nélkül, a Gazdaság1 Bizottság 5 igen szavazattal, 3 tartőzkodás mellett,
ellenszavazat nélkiil elfogadásra javasolja.
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Dr. Áldozó Tamás oolgármester
Elrnondja, hogy a rendelet-tervezet a legutóbbi rnódosítás óta bekövetkezett változásokat
tartalilazza. Megjegyzi, nem az utolsó tnódosítása a rendeletnek, hiszen a pénzügyi folyarrratok
nem állnak rneg. A 2022. év legérzékenyebb és legkritikusabb részének az energetikai kiadások
változása látszik, mely nem csak az Onkonnárryzat költségvetésére igaz, hanem várhatóan a
gazdasági társaságok vezetői is errő1 fognak beszámolni tájékoztatójuk tárgyalásakor.
íIangsílyozza, próbálnak felkészülni a bekövetkező változásokra, melyek ugyanazon az
egyetemes szolgáltatói körből való várliató kiesés után fogrrak bekövetkezni, rnikor az áram és

a gáz ára a sokszorosára ernelkedhet. Részben tartalékok képzésével, részben olyarr intézkedési
tervekkel készülnek, melyeket az intézményvezetőktől és a gazdasági társaságok vezetőitől
kémek. Legegyszerúbb szervezési változtatásoktól kezdve, a szükséges beruházásokig fogják
felsorolni remélhetőleg azokaI a beavatkozásokat, amiknek következtében az energiaszátnlák
talán nem fognak olyan nagymértékben nóni, mint beavatkozás nélkül. Példaként elmondja, a

költségvetés módosításban szereplő Panda energiamenedzstnent szoftver rnegvásárlása és
rnűködtetése ennek a szemléletnek az eleme, Jeladókkal szerelik fel az órákat, mely ugyan nem
korlátozza a fogyasztást, de folyamatos információt szolgáltat a fogyasztás változásáról és az
extrán fogyasztási adatoknál lelretőség van beavatkozásra, hiszen az valamilyen
rendellenességre utal. Megernlíti az előző üléssel összefiiggésben, hogy a Volánbusz Zrt.
tárnogatásához szükséges pótlólagos fonások biztosít ása 2022-ben 7ó millió forintjába kerül a
városnak.

Megkérdezi, hogy van-e a rendelet-tervezetben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás.

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

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban.

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, el7enszavazal nélkül és 4 tartózkodás mellett
megalkotja az alábbi rendeletet:

8/2022. (VI.17.) önkormánvzati rendelet
Pápa Város Önkoímányzatának Képviselótestiilete Pápa Város
Önkormányzata 2022. évi költségvetéséról szólő 212022. (IL10.)
önkormányzati rendeletét módosító, fenti számú önkormanyzati
rendeletét, az elóterjesztésben foglaltaknak megfelelóen
megalkotja.

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

Határidő: azonnal
Felelós; Dr. Nagy Krisztina jegyző

3. Pápa Város Önkorm árryzartn Képviselőtestül etének ..,12022. (...) önkormányzati
rendelete-tervezete Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága és

Közterület-felügyelete megszüntetésével érintett rendeletek módosításáról
Előadó: Dr, Áldozó Tamás polgrinnester

A rendelet-tervezetet a Humáneróforrás Bizottság 4 igen szavazattal, elletrszavazat nélkül, 3
tartózkodás mellett, a Gazdasígi Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1
tartózkodás mellett elfogadásra javasolja,
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A rendelet-tervezetbevezető íésze az alábbiak szerint módosul: ,,4-5. §" szövegrész helyébe a
,,4-ó. §" szövegrész, a,,6. §" szövegíész helyébe a,,7. §" szővegrész, a,,'7. §" szövegrész
helyébe a,,8, §" szövegrész, a,,8. §" szövegrész helyébe a,,9. §" szövegrész lép.

Dr. Áldozó Tamás pole{írmester
Elmondja, hogy a rendelet-tervezet a kiosztott anyag szerint módosul,

Megkerdezi, hogy van-e a rendelet-tervezetben foglaltakkal kapcsolatban k érdés, hozzászó|ás.

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

Kéri a testiilet állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban.

A Képviselőtestiilet 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkiil és 1 tartózkodás mellett
megalkotja az alábbi rendeletet:

912022. (V 1.17,\ önkormánvzaíi rendelet
Pápa Város Onkormányzatá,rrak Képviselótestiilete Pápa Város
Onkormányzatának Városgondnoksága és Közterület-felügyelete
megszüntetésével érintett rendeletek módosításáról szóló fenti
számú önkormányzati rendeletét, az előterjesztésben foglaltaknak
megfelelően megalkotja.

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

Hatii,ridő: azonnal
Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyzó

4. Pápa Város Önkorm ányzata Kópviselőtestül etének ...12022, (...) önkormányzati
rendelet-tervezete a közterületi térfigyelő rendszerről szólő 1712021, (VL30.)
önkormányzati rendelet módosítósáról
Előadó: Dr, Aldozó Tamás polgármester

A rendelet-tervezetet a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Dr. Áldozó Tamás poleármester
Elmondja, ahogy ígérték a kamerák üzembe helyezésével folyamatosan a Képviselőtestiilet elé
kerül a rendelet módosítása, tekintettel arra, hogy a táblázatot az új kamerákkal ki kell
egészíteni, Az új kamerákat a táb|ázat 77-82. sora tarta|mazza. Megemlíti, az előző ülésen
módosított rendeletben elfogadott új kamerak felvételei alaplán az első teljes héten 67 db
szabályszegés volt látható, Megiegyzi, ezek tulnyomó többsége olyan behajtási szabálysértés,
melyekről korábban beszéltek. A szabálysértésekre tekintettel megemlíti, olyan mintha
mostanában a KRESZ oktatásnak nem lenne része néhány tábla számonkérése.

Megkérdezi, hogy van-e a rendelet-terryezetben foglaltakkal kapcsolatban k érdés, hozzászőlás.

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

Kéri a testtilet állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban.

A Képviselőtestiilet 14 igen szavazaítal, el|enszavazat és tartózkodás nélkiil megalkotja az
alábbi rendeletet:
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10/2022. (VI.17.) önkormánvzati rendelet
Pápa Város Önkormányzatának Képviselótestütete a közterületi
térfigyeló rendszerről szől6 1'712021. (VI.30.) önkormányzati
rendeletét módosító, fenti számú önkormanyzati rendeletét, az
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja.

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

Határidő: azonnal
Felelós: Dr. Nagy Krisztina jegyző

5. Pápa Város Önkorm ányzata Képvisetőtestül etének ,,,t2022. (...) önkormányzati
rendelet-tervezete a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

A rendelet{ervezetet a Gazdasági Bizottság egyhangulag elfogadásra javasolja.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, korábban helyi rendeleti szintű szabályozás nem volt, Véleménye szerint a rendelet
egységes szabályrendszerbe foglalja mindazt, amit tudni kell, és egyértelmű helyzetet teíemt.
A Képviselőtestület nyilvánosságát megragadva elmondja továbbá, hogy a korábban előforduló
árok lefedések e rendeletben vannak szabályozva, így amennyiben valaki ilyet kezdeményez, a
rendeletnek megfelelően kell eljámi. Fő szabály szerint a vizelvezető árkokat lefedni nem
szabad, de a rendelet tartalmazza azon eseteket, melyek szerint ettól el lehet témi.

Megkérdezi, hogy van-e a íendelet-tervezetben foglaltakkal kapcsolatban k érdés, hozzászőlás,

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

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban.

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, el|enszavazat és tartózkodás nélkiil megalkotja az
alábbi rendeletet:

1 1/2022. (VI.17.) önkormánvzati rendelet
Pápa Város Onkormárryzatának Képviselótestülete a helyi
közutak nern közlekedési célú igénybevételéról szóló fenti számú
önkormányzati rendeletét, az elóterjesztésben foglaltaknak
rnegfelelően megalkotja.

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

Fá'átí:' ffifriJ, o,*, ina jegyző

6. Pápa Város Önkorm ányz^ta Képvisetőtestü| etének ,,.12022. (.,.) önkormányzati
rendelete-tervez ete a ftzető parkolási övezetben történő várakozás rendjéről
Elóadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

A napirend tárgalásán jelen van Mészáros Csaba, a Pápai Vórosfejlesztő Társasóg Kft.
ügnezetője.
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Elmondja, megnézte a Huszár lakótelepi orvosi rendelő előtti telítettséget is, ahol ma reggel
6.15 perckor egy üres hely volt, ezért attő| tart, hogy az új intézkedésekkel csak kitolják a
parkolás zónáját.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Hatrgsúlyozza, a Korona utca része az övezetnek. Elmondja, a'70 Yo-ot reggel 6 órakor és este
fél 8-kor elfogadja, éppen ezért, ezek az idősávok trem részei a parkolási idónek, ekkor nem
kell fizetni. Megemlíti a '/0 %o-os telítettségnek rrem kell 24 órán keresztül folyamatosan
fennállnia, ilyen nagyon kevés helyen 1enne a városban, Elmondja továbbá, készült arra nézye
felmérés, hogy mennyi volt a telítettség, mert egy meghatározott időszakon keresztül vizsgálták
a parkolók telítettségét. A bevont területeken található garázsok számát biztosan ki tudják
g$íjteni, de ebben a pillanatban nem tudja megnrondani, mint ahogy azt sem, hogy hány garázs
van üzletté átalakítva, és azt setn, hogy hány olyan ingatlan van, melynek a területén belül
garázs nélkül is elhelyezhető egy vagy több jármű. Megjegyzi, az autók számát sem tudja
meglondani, hiszen az abban az adatbázisban lenne elérhető, mely alapján a gépjárműadót
meg kell fizetni, azonban az már nem elérhető, hiszen nenr az Önkormányzat szedi be az adót.
Elmondja, a parkolási övezetek változása egyúttal mindig változást jelent a parkolási
szokásokban ís, azaz a fizető parkolási övezeten kivüli helyeket keresik az autósok. Erre a
jelenségre felhívták a figyelmüket mikor más városok parkolási rendszereit vizsgálták, illetve
arra is, hogy ezek a vá7íozások nem lesznek állandóak, hiszen van az a távolság, amin túl az
autót ncm érdemes elhelyezni. Véleménye szerint most is megvannak azok a területek, melyek
a parkolási övezetek határain túl vannak, és ahol most helyezik el autóikat. A parkolási övezetek
meghatározása után vizsgálni kell a rendelet hatályosulását. Megjegyzi, olyan dokumentum,
rnely hatástanulrnány címet viselne és a parkolás várható változásait vizsgáIja nincs, de olyan
dokurnentumok vannak, melyek a pápai közlekedésről készült kutatásokat, valamint a
parkolókapacitások kihasználtsá gát lartalnazzák.

Mészáros csaba üqwezető
A parkolók telítettségére vonatkozó kérdésre válaszul elmondja, hogy rnikor a Polgármester úr
által említett tewezői tanulmányt megrendelte a város, a lervező csapat kéfi különböző
adatokat, melyek egyike volt a telítettségi felmérés. Ezt a felmérést a tavalyi évben augusztus
végi, szeptember eleji időszakban, l0 napos intervallurnban, különböző szituációkat lefedve,
minden nap kiválasztott 6 darab frekventált parkolóhely tekintetében reggel 6 órától délután 5
óráig, két órás idóközönként készítették el. A felmérés alapján készített táblázat a telítettségi
adatokat százalékos fonnában taílalmazza, melyet a tervező csapat kérésüknek megfelelően
megkapott. A rendelkezésre álló adatok alapján készítették el a pápai belváros közlekedósi
rendjének felülvizsgálatára és a fejlesztési rnódosításokra kitérő anyagot, melyben a parkolás
tekintetében is többféle verziót vizsgáltak és modellezték azok 5 évre várható hatásait. A
tanulmány alapján készült el a zőna és hozzá tattoző díjbeosztás. Véleménye szerint az említett
anyag nyugodtan nevezhető hatástarrulmánynak.

Dr. Áldozó Tarrrás polqármester
Kéri Mészáros Csaba ügyvezetőt,hogy az eddigi éves bérletbevételek adatait ismertesse.

Mészáros Csaba ügyvezető
Elmondja,, a I(épviselőtestület ülésére az éves bérletbevételekre vonatkozó adatokkal nem
készült. Altalánosságban elmondja, az értékesített bérletek túlnyomó része az eddtgi
rendszerben a kedveztnényes éves bérlet volt, rnelynek éves díja emlékezete szerint a mostani
rendelet szerint 9 ezer forint. Megjegyzi, az említett kedvezmérryes bórlet kicsit más formában,
de a tnostani rendelet-tervezetben is rnegjelenik. Hangsúlyozza, az összes többi bérlet fajtából
elenyésző számban, csak néhárry darabot vettek igénybe a pápaiak.
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A rendelet-terv ezelet a Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3
tarlózkodás mellett elfogadásra javasolja,

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, a rendeletben foglalt változásokról a nyilvánosság számára több alkalommal adtak
tájékoztatást, Fontosnak tartja, hogy tudják, ebben az esetben a parkolásról szőlő szabályozást
tárgyalják meg, nem pedig a behajtási rend változásáról szólót.

Megkérdezi, hogy van-e a rendelet-tervezetben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, 1rozzászólás.

Süle Zsolt önkormányzati képviselő
Véleménye szerint a Gazdasági Bizottság ülésén elég jól kivesézték ezt a témát, sok kérdésére
választ kapott, sokra pedig nem. Megjegyzi annak éídekében, hogy a laikusok is értsék milyen
volumenú a rendelet-tervezet, és milyen hatással van a pápaiakra megkérdezi, hogy a rendelet-
tervezet elfogadása után váthatóan mekkora az az összeg, amely befolyik a város kasszájába
egy teljes évre vonatkozóan.

Dr. Áldozó Tamás polgámester
Megjegyzi, a rendelet nem csak a pápaiakat, hanem a nem pápaiakat is érinti, tehát rnindenkit,
aki a parkolási zónákban fog parkolni. Elmondja, az idei évben 4 hónapban keletkeztet bevételt,
amely alapján információjuk lesz anól, hogy 2023-ra mit tervezzenek. Megkérdezi Mészáros
Csaba ügywezetőt, hogy a 4 hónapban mekkora bevétele lehet a rendszer működtetésének.

Mészáros Csaba üqyvezető
Elmondja, hogy a rendelet-tervezet előkészítése során készült egy szakértői tanulmány, mely
taítalmaz olyan számítást, ami píognózist vezet elö aíTa vonatkozólag, hogy milyen módon
változhatnak a tervezhető bevételek. A jelenleg üzemelő parkolási rendszer évente mintegy 60
millió forint bevételt jelent az Önkormányzatnak, A kiterjesztett parkolási övezet és az ahhoz
kapcsolódó tnegváltozott díjstruktúra a szakértői anyag szerint 100-120 millió forintra
változtatja meg a bevételt.

Grőber Attila önkormányzati képviselő
Jelzi, hogy szeretné feltenni a Gazdasági Bizottság ütését követően felmerült kérdéseit.
Elmondja, tudomása szerint díjíi,zetési kötelezettség azon a területen rendelhető el ahol a
telítettség a 70 Yo-ot meghaladja. Megkérdezi erre vonatkozólag milyen hatástanulmány
készült, milyen időpontban és milyen időtafiamban. Elmondja, a rendeletben megjelölt helyek
közül tegnap este fél 8 magasságában és ma reggel ó órakor néhány helyet végig jár1, a Bástya
utcán pedig meg is számolta mennyi a férőhelyek száma és telítettsége. Megegyzi, ma nem
érte el a telítettség a szükséges mérléket, de ez nem azt jelenti, hogy máskor sem éri el,
Megemlíti, második kérdése kapcsolódik Süle Zsolt önkormányzati képviselő kérdéséhez.
Megkérdezi, mennyi volt eddig az éves bérletekból származő bevétel, mert véleménye szerint
ezen adatok ismeretében lehet valójában összehasonlítást végezni, tekintettel arra, hogy a
parkolójegyek torzitják a díjfizetési adatokat. Megkérdezi továbbá, mennyi garázs van azokon
a területeken, melyeket újonnan vonnak be a fizető parkolóö vezetbe. Álláspontja szerint, mivel
korábban fizettek gatázsadót az Önkormányzatnak, lehet információjuk ezekről az adatokról,
Negyedik kérdése, hogy az újonnan parkolási övezetbe bevont területeken állandó lakcímmel
rendelkezóknek hány autója van, mert a garázsok számának levonásával kiszámítható hány
embemek kell bérletet váltani. Ötödik kérdése az lett volna, hogy a bevételek alakulásáról
készült-e hatástanulmány, de ez megválaszolásra került. Megkérdezi továbbá, készült-e
hatástanulmány anól, hogy mely területek parkolási telítettsége fog növekedni azza7, ha
kiterjesztik az övezetet. Példaként említi, hogy az előterjesztés szerint a Bástya utca fizetős
övezetté válik, a Korona utca pedig nem, mely véleménye szerint egy anomália.
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Bakos László önkormánvzati képviselő
Grőber Attila önkormányzati képviseló által feltett kérdésre válaszul elmondja, hogy a Bástya
lakótelepen 86 garázs található, melyből körülbelül 20-25 darabot alakítottak üzletté.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, mikor építményadót kellett íizetni a gépjárműtárolók után, akkor is csak azokról volt
tudomásuk, melyeket bevallottak, megegyzi, az adőzás] kötelezettség teljesítésének
cllenőrizhetetlensége miatt vezették ki az adónemet.

Grőber Attila önkormányzati képviselő
Elmondja, bár a rendelelteíyezet a parkolási díjakól szól, van egy elem, ami a közlekedés
rendjét is átalakítja, mely a Fő utca megnyitása. Megkérdezi, ezzel kapcsolatban készül_e bármi
féle vizsgálat, hatástanulmány. Megemlíti, emlékezik arra, mikor döntést hoztak a forgalom
elől történő lezárásról, az üzlettulajdonosok eróteljes hanggal adtak nyomatékot annak, hogy
gyakorlatilag a döntés tönkre teszi az ijzletűket. Véleménye szeirrrt a közlekedés rendjének
megváltoztatása következtében át kell érlékelni néhány dolgot. Megnézte, hogy a tervezett
megnyitás közlekedési szempontból nem okoz-e problémát, hiszen a gyógyszertfu irányából
való rákanyarod áshoz az ott található járdasziget komoly átalakítást kiván.

Dr. Áldozó Tamás polqármester
Megjegyzi, a felidézett döntéskor közmeghallgatás volt, és a szóban forgó vállalkozó
átköltözött egy olyan utcába, ahová hasonlóképpen nem lehet behajtani, Elmondja, akkor a
belvárosi kereskedők, vállalkozók valóban a behajtási korlátozást hozták fel okként arra, hogy
forgalrnuk ingadozővávál't, visszaesett. Az indokra tekintettel megkérdezték, nem lehet_e köze
forgalmuk visszaeséséhez az intemetes vásárlásoknak, a város szélén megnllt nagy
bevásárlóközpontoknak és a nyitvatartási idő szűkösségének, vagy esetleg marketing
problémáknak, a yálasz az volt, hogy nem, csak a behajtási korlátozás okoz az esetükben
problémát. Véleménye szerint valójában nem az, hanem a vásárlási szokások megváltozása
okozott problémát. Elmondja, Mészáros Csaba ügyvezető által említett tanulmányban vannak
forgalomszámlálásra, közlekedési irányokra és folyosókra vonatkozó adatok is. Céljuk az
lenne, hogy a Fő utcába csak az hajtson be, aki meg akar állni, és ne az átmenő forgalom
szmnfua legyen egy kedvezóbb :útirány. Ezt akkor tudják kezelni, ha a Fő utcába való
bekanyarodást csak az egyik irányból teszik lehetővé, valamint fekvőrendőrökkel, vagy kiemelt
gyalogátkelőhelyekkel lassítják tovább a forgalmat. Ezen eszközökkel elérhetik azl, hogy ne
érje meg az autósnak ezt az űtvonalal választani az altemativ útvonalak helyett. Természetesen
az lenne a legegyértelműbb, ha az utca bejáratánál digitálisan jelezni tudnák, hogy hány üres
hely van. Ugyanakkor megemlíti, azon a nevezetes közmeghallgatáson hangzott el a
vállalkozók részéről, hogy legyen akármennyi a parkolási díj, csak legyen lehetőség megállni,
továbbá az is, hogy tudomásul veszik, ha ott a legmagasabb a parkolási dij. Jelenleg három
zőnát határoztak meg, melyből a Fő utca a legmagasabb, de csak egyedül a Fő utca tartozik az
övezetbe, Meglehetősen korlátos a parkolóhelyek száma még akkor is, ha van lehetőség
továbbiak felfestésére. Mivel egyirányú forgalom esetén a mostani két sávból az egyiket elég
fenntartani a közlekedés számára, bérlet nem váltható, Megkérdezi Ügyvezető urat, hogy a
tanulmány tartalmazott-e a Fő utcai behajtásra nézve modellt.

Mészáros Csaba üqyvezető
Elmondja, emlékezete szerint a tanulmány által vizsgált többféle verzió a meglévő Fő utcai
korlátozást alapvető kiindulásnak vette és azon nem javasolt változtatni, Komoly forgalmi rend
változásI a Március 15. tér tekintetében vizsgált három féle változatban,

Dr. Áldozó Tarnás pol gármester
Hangsúlyozza, úgy tervezték, hogy ezt a tanulmánl a behajtási övezetek tárgyalásakor annak
előkészítő anyagaként fogják átadni képviselőtársainak, de mivel többször is történt rá
hivatkozás ezt előbb meg fogják tenni.
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Elmondja, armak elkészítéséhez direkt nern pápai szaketnbereket kértek fel azért, hogy
előítéletek nélkül, kívülről láthassák a rendszert. Ennek következtében alkalmanként olyan
rneghökkentő javaslatokat tettek, melyeket szerinte a pápaiak soha nem fogadnának el, még
akkor sem, ha azok közlekedéstudományi szernpontból hellállóak. Elmondja, a parkolásban is
megvannak a város szűk keresztnretszetei, azaz nincsenek nagy kapacitású belvárosi parkolók,
rnely a legtöbb törlénelmi városra igaz, és behajtás esetében sincsenek olyan keresztmetszetű
belvárosi utak, melyek a forgalmat könnyen le tudnák vezetni. Megemliti, hogy a városban egy-
két szűk keresztmetszetű utca viszi el a forgalmat, például a Gyurátz Ferenc utca és a Böröczky
domb, melyekre behajtásnál a vonatkozó rnodelleket képviselőtársai 1átni fogják.

süle zsolt örrkormányzati képviselő
Elmondja, a rerrdelettel kapcsolatban az yolt az első gondolata, hogy ha parkolási gondok
adódnak a város egy területén, akkor antlak a megoldása új parkolóhelyek kialakítása, vagy
teljesen úgy parkolók építése lehet. Szerencsésnek tarlja, hogy erre a közelmúltban volt
pozitívan értékelendő példa. Álláspontja szerint ezt a tendenciát kellene folytatni, hiszen a

Képviselőtestületben is konszenzus volt abban, hogy a városban, a belvárosban új
parkolóhelyeke van szükség, és a meglévő tervek alapján ezeket kellene megvalósítani. Nem
tartja ördögtől való ötletnek a parkolási rendszer áíszewezését és a díjak változtatását, főleg
azokon a frekventált belvárosi területeken, ahol bizonyos napszakokban akadnak problémák.
Legitirn vitának és legititn felvetésnek taítJa azt, ha az Örrkomlányzat a pápai polgárok
adóforintjából, saját költségén épít egy teljesen új, modem, több tucat férőhelyes parkolót,
akkor ott szabad-e, ke1l-e vagy éppen lehele parkolási díjat fizettetni. Megjegyzi, ez akár szóba
is jöhetne, azonban véleménye szerint az elótte lévő rendelet nem csak erről szól. Elmondja,
sokan a közlekedés szervezésével indokolják a rendelet-tervezetet, de ő máshogy látja.
É,rtelmezésében, aki a tágabban vett belváros területén akar parkolni, az fizessen. Véleménye
szeint ez nem közlekedésszervezési indok, hanern az önkormányzat bevételeinek növelése.
Véleményében kifejti, ez abból is látszik, ltogy az ernlített éves parkolási díjakból származó
bevétel jelentósen meghaladja azt, amit korábban a pápai emberek a köznyelvben garázsadónak
hívtak. Természetesen lehet vita abból, hogy a parkolási díjak nrilyen részben érintik a
pápaiakat és a vidékieket, de álláspontja szerint ene biztosan nincs semmilyen statisztika.
Hangsűlyozz4 vélernénye szerint a pápaiakat, valamint a rendelet hatálya alá eső területeken
élőket indokolatlanul nagy terhelés érné e rendelet bevezetésével, ezét1 azí nenr támogatja, és

kéri képviselótársait, tre támogassák a rendelet-tervezetet. Elmondja, szélesebb társadalmi
konzultációnak kellene megelőzni ezt a döntést.

Grőber Attila önkorrrrányzati képviselő
Elmondja, úgy gondolja, hogy a rendelet-tervezet alapvetően sok változást hoz és nem lesz
közöttük vita abban, hogy a problémákat kezelni ke1l. Próbálják visszaszodtani a motorizáció
felgyorsulásával járó autós közlekedést, míg a tömeg-, gyalogos- és kerékpáros közlekedést
segíteni. Elmondja, ha jól értelrrrezte, a rendelet bevezetése hárorn változással jár, melyből az

egyik a parkolási zónák kiterjesztése, ami rnagával hozza abevéte7ek növekedését, ahogy Süle
Zsolt képviselő is mondta. A másik vá7tozás, hogy időben is kiterjeszti a díjfizetést, hiszen
hétköznapokon a jelenlegi 8 óra helyett 7 órától 1 8 óráig, míg szonrbaton '7 őrától 13 óráig kell
parkoló dijat fizet. A harmadik változás, hogy részberr a közlekedés rerrdjét is átalakítja.
Megjegyzi, a Gazdasági Bizottság ülését követóerr, rnelyen az elóterjesztésről hosszasan és

órteltnesen beszélgettek, illetve vitatkoztak, megtrézett néhány példát, melyet ismertet. A
rendelet-tervezet szerint, akinek rritrcs garázsa, annak 37 500 forintba kerül az éves bérlete.

Több település tekintotében, rrrelyek között volt konnán}pfuti és ellerrzéki is megnézte, 1rogy a

gépkocsiva1 rendelkezőknek rnilyen bórleteket kell vásárolni. Példaként elrnondja, lrogy
Budapest IL kerületében az első gépkocsi tulajdorrosa 1000 forintért kap parkolási bérletet. A
III. kerületben 5 övezetre osztották parkolási szernpontból a kerületet, így alig van olyan, aki
ebbe ne tartozna bele, de az övezeteken belül az első gépkocsi után minderrkinek 2 540 forirrtot

kell iizctni évente.
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A XII. kerületben, a Hegyvidék észak-nyugati részén az állandó lakosoknak nincs bérlet, a Déli
pályaudvar felőli részen az első autóra 2 000 forint, a második autóra már 23 000 forint a bérlet
éves díja. Ajkán az állandó lakosoknak nincs éves díja, sőt a rendeleti.ik szerint a lakóhelfiől
500 métene bárhol parkolhatnak, melyet chipes rendszenel ellenóriznek. Hangsúlyozza, ehhez
képest az előterjesztésben a III. övezetben ez 3'7 500 forintos díjat jelent, mely véleménye
szerint sok, ezérl akővetkező rnódosító indítványokat szeretné tenni. Javasolja, hogy a Fő utcai
parkolás díját, amit a rendelet-tervezet 400 forintban határoz meg, erneljék meg 500 forintra.
Megjegyzi, ha valaki ennél többet javasol, azt is el tudja fogadni. Javasolja továbbá, hogy az
állandó lakóhellyel rendelkező gépkocsi tulajdonosoknak, akiknek nincs garázsuk, 37 500
forint helyett 12 000 forint 1egyen az éves bérlet. Megjegyzi, az éles vitákat keltő parkolóházzal
kapcsolatban is érdemes lett volna néhány szót szólni,

Dr. Áldozó Tamás polgámester
Reagálva a parkolóház ügyére elmondja, jelenleg a belvárosban nincs hozzá hely, valamint
szeretné felhivni a figyelmet, hogy az egy |gen nagy értékű beruházás, melynek üzemeltetése,
illetve egy elkés zitett ijzleti terv is elég magas parkolódíjat tud eredményezni, Ismeretei szcrint
parkolóház ott szokott működni, ahol egy nagy bevásárlóközpont máshogy nem tudja
biztosítani a számára szükséges parkolóhelyek számát, Drágán lehet értékesíteni, támogatásból
építették, vagy annyira gazdag az önkormányzat,hogy képes különösebb probléma nélkül akár
alacsony díjakon is működtetni, mely,re példaként említi a győri Dunakapu té/r mélygarázst.
Megjegyzi, az Önkormányzat jelenleg egyikre sem számíthat.

Pintér Kálmán önkormánvzati képviselő
Megkérdezi, hogy a régi Kilián lakótelepen, a Vajda Péter lakótelepen, a Bástya lakótelepen és
a Fáy lakótelepen található, nem fizetős parkolóhelyek mennyi parkolóhelyet foglalnak
magukba és tekintettel arra, hogy az emlitett parkolók közterületen vannak, és azokat a város
feladata karbantartani, felfesteni, mennfben kerülnek. Úgy gondolja, az említett
parkolóhelyből nincs bevétele a városnak.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Véleménye szerint a rendelet tárgyalásának keretein belül nem nagyon várható el, hogy a Kilián
lakótelepi parkolóhelyek számát meg tudják mondani, azonban azt meg tudja erősíteni, hogy a
felsorolt parkolók egyikéből sincs bevétele a városnak, Megegyzi, a jelenlegi közterület-
használatról szóló rendelet szerint 9 000 forint,4ró értékben van lehetőség arra, hogy az ernlített
területeken parkolóhelyeket kizárólagos használati joggal az ott lakók megváltsanak, azonban
egy ilyen parkolóhely sincs, tehát nincs bevétel. Elmondja, a következő évben a gazdasági
társaságnak a parkolók és közutak üzemeltetésére vonatkozó költségei alapján egészen pontos
adatot tudnak majd mondani.

Unqer Tamás alpolgármester
Grőber Attila képviselő úr által elmondott budapesti kerületek példájára reagálva elmondja, ha
jól érti, mindenkinek fizetnie kell, mivel az ]Jtcán helyezi el az autőját vagy nem mindenkire,
és csak arra a területekre igaz, ahol parkolási díj van.

Grőber Attila önkormánvzati képviselő
Elmondja, van ahol mindenkire, van ahol csak a parkolási övezetben élőkre.

unqer Tamás alpolgármester
Megköszöni a választ. Hangsúlyozza, a rendelet-terve zetben a parkolási övezetekben
lakcímmel rendelkezőkről beszélrrek. A Gazdasági Bizottság ülésén is elmondta, hogy szerinte
sok mindent máshogy közelítettek volna meg, ha az elején egy-két dolgot lefixálnak. A
tanulmányban is elhangzott, hogy az elmúlt 15-20 év alatt nagyjából megduplázód ott az cgJ
főre jutó gépjárművek száma a városban és ajárásban is,
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Az ingyenes parkolófelületeken pontosan a parkolóhasználati számlálás idején tüntek fel olyan
kiugró idósávok a várkerti parkolóban a kedd-pénteki napokon, hogy már reggel 8 órakor, ha
valaki piacra akaft menni, nem talált parkolóhelyet. A felmérést követően rakták össze az
infomációkat anól, lrogy ezek legtöbb esettben P+R parkolóként szolgáló helyek voltak. Sok
esetben a nem Pápárr dolgozók számára az autóbuszos megközclítés úgy néz ki, hogy az autót
letették a parkolóban, elmentek tömegközlekedéssel a munkahelyre, majd visszajöttek,
felvették az autőt és hazamentek. HangsíIyozza, ez a szabály Pápán belüliekre és Pápán
kívüliekre is érvényes volt. A rendelet-tervezet a Fő utcában 400 forintos parkolási dijat irányoz
elő, mellyel kapcsolatban elmondja, hogy a Fó utcán jelenleg is van parkolás, csak
szabálytalanul. Megjegyzi, hogy amit Polgármester úr mondott a táblákól, az tökéletesen
érvényes a Fő utcára, hiába van kinn a behajtás csak engedéllyel kiegészítő tábla a
gyógyszertámál, bejönnek, leteszik az autót, ügyet intéznek és távoznak. Ezzel tulajdonképpen
legalizálták a tartózkodást ebben az időszakban, de itt ajó alkalom, hogy 400 forintot fizessenek
óránként a 30 000 forint helyett. Hangsúlyozza nem apénz lehúzás a lényeg, hanem egy olyan
parkolási rendszer kialakítása, rnely egyben szab ályozza akőzlekedést is és mind a lakók, mind
az izleíek számára rnegnyugtató megoldásokat ad ana nézve, hogy lehessen ,,pörgetni" a
parkoló autókat. Megemlíti, erről bizonyos online felületeken már értekeztek, és nem meglepő
módon nagyon sokan megértették, támogatták ezt a gondolkodást. Nyilván lesznek olyanok,
akik pedig nem fogják. Véleménye szerint, akik megértették a lényegét a szándéknak, azok
egyelőre tárnogatólag állnak hozzá, Kiegészítésként a tömeg- és kerékpáros közlekedés
támogatásával kapcsolatban elmondja, a kerékpáros közlekedést az elmúlt időszakban elég
sokat tárrrogatták, többek között az uniós projektekben, és fogják. Azonban a törrregközlekedés
egy két országot leszárnítva egy haldokló ág, mert az emberek szeretik az autóikat, egyénileg
közlekednek, ezért a nagyvárosokat leszámítva nem virágzik a tömegközlekedés. A Volánok
nem csak Pápán, hanem más városokban is hasonló számokról számol be. Szerencsésnek
tafianá, ha az emberek visszaszoknának a tömegközlekedésre, de a trendek teljesen ellentétesek
ezzel. Hangsúlyozza, a íendelel-tervezet szándéka az, hogy a parkolási felületek minél több
ember szátnára nyújtsanak rrregnyugtató parkolási lehetőségeket. Hangsúlyozza, minden
rendelet akkor válik be, ha az betartható, tehát kell rnajd hatásvizsgálatának lennie,
következményeit figyelembe kell venni és szükség esetén rnódosítani. Elmondja, véleménye
szerint a rendelet-tervezet jó kiindulási alap,

süle zsolt önkormánvzati képviselő
Unger Tamás alpolgármester űr szavair:a reagálva elrnondja, igaz, hogy jelentősen

rnegnövekedett a gépjárműforgalotn, de a város viszonylag o1yan kedvezó helyzetben van, hogy
a parkolás szempontjából van mozgástere, és tudná követni a parkolóhelyek növelésével is ezt

a helyzetet. Álláspontja szerint Pápa belvárosa nem hasonlítható egy budapesti belvároshoz.
ahol nincs más megoldás csak a díjakat emelrTi és reménykedni abban, lrogy kevesebben
rnennek oda parkolni. Pápán vannak lehetőségek, rnert o1yan a város adottsága. Elismétli amit
korábban mondott, szerencsére történtek ez irányba lépések a közelmúltban, Polgármester Úr
parko|óházzal kapcsolatos véleményével egyetért, hiszen a belvárosban nem arról van szó,
hogy egyszerre több ezer autónak nincs parkolási hely, itt rnaxirnum egy-két száz parkolóhely
hiányzik. Visszautal a választás kömyékére, mikor mindkét fel konszenzusban volt abban, hogy
a tűzoltóságot ki kellerre telepiteni a város szélére, hiszen senkinek nem jő az, hogy a város
közepén vannak, onnan kell vorrulni, rnely nehézkesebb, illetve zavarják a 1akókat. Vélernénye
szerint ez nen jó helyzet, és ha szükséges kortnányzati segítséget kell kémi, mert akkor
felszabadulhatna egy terület, amível az Örrkonnáltyzat akár parkolási célokból tudna rnit
kezdeni. HangsúIyozza, vannak olyarr megoldási lehetőségek, melyeket ki kellene használni.
Ezt követően el lehehre gondolkodrri arról, lrogy ha valaki a belvároshoz közel akar parkolni,
akkor azt fizesse meg.
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Dr, Áldozó Tamás pol gármesler
Elmondja, szívesen venné Képviselő úr tanácsait ana vonatkozóan, hogy a tűzoltóságot, mint
állami fenntartá§ú szeruezetet egy állami tulajdonú ingatlanból hogyan lehet kitelepíteni,
csupán azért, ínert ezt az Önkormányzat kezdernényezi. Véleménye siórint van néhányolyan
szempont a fenntartó oldaláról, melyek fontosabbak, mint az Önkormányzat parkolási
igényeinek bővítése, de lehet, hogy téved. Elmondja, az, hogy ezeket a célokat
megfogalmazták, helyes, hiszen az látszik, hogy stratégiai célokban tudnak előre gondolkodni
és tudják, mit kezdjenek azzal a terüleltel, ha egyszer ez az állapot bekövetkezik. Az
Onkormányzat bevételei a parkolási rendszer bevezetésével nőni fognak. A bevételek jelentős
részben pápai emberektől származhat, de legalább ekkora részben nem pápai emberektől is.
Amikor kÖzlekedési infiastrukturát vagy parkolót alakítanak ki, a költségeinek fedezetét két
féle módon lehet előteremteni, vagy adót vagy díjat szednek. Amennyiben adót szednek,
valamennyi pápai ember ftzeti az infrastruktúra létrehozását és fenntartását, tehát fizeti az is,
aki egyébként nem használ autót, aki kerékpárt, tömegközlekedést használ, vagy gyalogol.
Ugyanakkor nem fizetné ezeket a költségeket az altóva| nem közlekedő pápai embenel
szemben az a vidéki, aki autót használ, aki autót tárol közterületen, aki a vállalkozásából
szánnaző bevételét azzal tudja növelni, hogy ilyen kiadásai nincsenek. Ez nem lenne
szerencsés. Ha díjfizetést állapítanak meg, az lényegesen ki,ilönbözik az adófizetésbő1 származó
bevételtől, hiszen dijat az fizet, aki egy szolgáltatást igénybe vesz , azaz parkolási dijat fizet, aki
Pápáról vagy vidékről érkezik, de díjat nem ftzet az, aki kerékpározik, tömeg-közlekedik,
gyalogol, hiszen ezt a szolgáltatást ő nem veszi igénybe. Véleménye szerint a díjfizetés ebben
a körben így lényegesen igazságosabb. Elmondja, egyetért Grőber Attilával, ez alapvető
változást jelent a közel 30 éves parkolási rendszerben. Pápán a belvárosnak nincs olyan pontja
melyen, mint Ajkán az ingatlantól 500 métene ne lehetne ingyen parkolni, ezért úgy gondolja,
ha ez az érv cinikus volt, akkor azt Ajkán is annak lehet tekinteni. Elmondja továbbá, a város
jelentős részén nem kell parkolási dijat ftzetni a közterület haszná|aáért, illetve jelentós
idősávban ugyancsak nem kell, hiszen estétől reggelig sem kell fizetni. A rendelet-tewezet célja
az is, hogy miné1 többen a saját ingatlanjuk teniletén oldják meg a gépjárművek tárolását,
melyhez a következőt olvassa fel: ,,A gépjármúvek tárolása nem a helyvál toztatáshoz
kapcsolódik, hosszú idejű egy helyben tartózkodással foglalja a közlekedési felületeket, rontja
a parkolás esélyeií, ezén a gépjármúvek tárolását a közlekedési felületeken, a közterületen kívül
szükséges megoldani. A gópjárművek közterületen történő tárolása nem állampolgári jog. A
tulajdon elhelyezésének kötelezettsége a motorizációs országokban a tulajdonost terhelik. A
gépjármű tárolásnak, mert nem a helyváltoztatás része, nincs időbelisége, az idő korlátlan." A
közterület valamennyi pápai ember tulajdona, így ha valaki a közterületet használja, a
vagyonukat használja, melynek értéke van, Igazságosnak tartja, hogy a parkolók kialakításának
és a kÖzlekedési infrastruktúra fenntartásának költségeiből a parkolási rendszernek
kÖszÖnhetóen nagyobb részt fognak viselni az autósok, A parkolási díj az egyetlen olyan fizetési
kötelezettség, amely az autótulajdonosok oldaláról fennállhat, hiszen a géplárműadóból az
onkormányzat nem részesedik, a gépjármű tárolók után fizetni ncm kell. Támogatják azt, ba
valaki 3-4 millió forintért gaíázst épitett vagy garázst vásárolt, hiszen mentesül az adőltzetésí
kötelezettség alól, és inkább ana esik nagyobb teher, aki garázs építésbe, vásárlásba nem vágott
bele.

Grőber Attila önkormán}izati képviselő
Elmondja, igyekezelt megérleni a gondolkodást és nem tartja bajnak, ha erről sokat
beszélgetnek, de nem gondolj a, hogy az Önkormányzat bevételeinek növelésével van gond,
problémáját kifejtve elmondj a, hogy ez sokak számára adóként fog működni. A szentiltlnay
József utcában, a cinca soron, a Bárstya utcán és a korona utcán lakók vagy leviszik a Fáy
lakótelepre, a Huszár lakótelepre, a vajda lakótelepre, a kiliáni lakótelepre az autóíkat, vagy
tulajdonképpen adóként múködve fizetnek. Elmondja, azéfthoztapéldának a III. kerületet, mert
valószínűsíti, hogy ott is ugyanezzel a problémával találkoztak. Azok, akik a belváros
közelében élnek, fizessenek többet, hiszen nem tudják hova tenni az autóikat, vagy mindenki
fizessen valamennyit.
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Hangsúlyozza, ezt komoly adófilozófiai kérdésnek tarlja. Elmondja továbbá, e1 tudja fogadni,
hogy fizetni kell, de a 37 500 forintot soknak tartja, mivel nem fog kevesebbet ott parkolni az,

aki ott lakik, így nem tud jobban pörögni a parkolóhelyek foglalása. Megjegyzi, más a
paradignájuk abban, hogy aki garázst tudott építeni vagy vásárolni az szerencsés, vagy több
pénze volna. Nem szeretne belemenni abba, hogy fizessenek a szegények, akiknek nincsen
garázsuk. HangsűIyozza, nem a fizetés tényével van gondja, hanem annak mértékével.
Megemlíti, valószínűleg rosszul mondta, Ajkán nem lakóhelytől 500 méteren, hanem 500

méterig parkolhatnak ingyen, a város másik felében természetesen nem, de jelen helyzetben ez

mindegy, mert itt élnek. Megjegyzi, nem emlékszik, hogy a parkolóház mellett érvelt volna, de
jelenleg ellene van. Nem tiszte Süle Zsoltot megvédeni, de úgy emlókszik a túzoltóság ügyében
2019-ben konszenzus volt. Ismételten elmondja, nem találja a rendelet-tervezetben a Korona
utcát.

Dr. Áldozó Tamás polgánnester
Elmondja, a Korona utcát a III. zónában találja. Elmondja, a tűzoltóság épületével kapcsolatban
a konszenzus megvan, de ott ósszel, sőtjövő ősszel sem fog tudni rnegállni senki. A garázsokkal
kapcsolatban megegyzi, van, aki azért nem tud a garázsában megállni, mert azt üzletnek adja
ki. Bármely más településsel való összehasonlítás kapcsán elmondja, véleménye szerint
mindegyik különbözik annyira a másiktól, hogy nehéz az összevetés.

Süle Zsolt önkormányzati képviselő
Úgy gondolja, mondhatni filozófiai az az e|lérés mely Polgármester úr és közötte van, hiszen
sokadszorra lrivatkozik a közterületen történó gépjarmú tárolására. Elmondja, érti mire
gondolnak, azonban szeretné ha belátnák, hogy ez kis mértékben jellemző a város egy-egy
parkolójára. Nern tömegével állnak az autók ezzel a cé|lal, hanem van egy kettő, vagy akár egy
tucat. Véleménye szerint az előbb emlitett kis utcákban nincs ilyen, abban biztos.
Álláspontjában kifejti, hogy a belvárosba azért mennek az emberek, főleg a pápai emberek,

hogy az ügyeiket intézzék, orvoshoz vagy éppen gyógyszertárba menjenek. Annak a

Szentilonay utcai lakosnak, aki hazalnegy a 10-15 perces ebédszünetben, és addig az DIeen

hagyla az atltóját, ezért ne kelljen 35 000 forintot fizetnie évente. Hangsúlyozza, a parkolási
problémák nagy részét,, rrrelyek bizonyos helyekerr állnak fenn, nem a gépjármú tárolása
okozza, főleg nem az új parkolási övezetbe bekerülő 1akók esetében.

Dr. Áldozó Tamás oolgármester
Elmondja, az a pápai, aki ügyet intézni ugrik be valahova, olcsóbban tud majd parkolni, mint
eddig, hiszen a parkolási övezetekben alacsonyabb lesz a díj, rrrint eddig volt. A gépjfumű
tárolásával kapcsolatban pedig megjegyzi, hogy a törvényben szereplő definíciókat lenne
ésszerű használni. Elmondja, most lesz lehetőség arra, ha valaki bérletet vásárol, az meg is tud

állni. A Jókai utcai tapasztalat az volt, hogy mikor bevezették a fizető parkolást, az első
indulatok után volt o1yan üzlettulajdonos, aki elismerte, hogy azótajobban megy az izlele, meft
az ott lévő parkolóhelyeket nem gépjármű tartós tárolására használják, hanem a vásárlók tudnak
megállni. Felidézi a pandémia időszakát, tnikor nem volt fizetési kötelezettség, milyen gyorsan
telt meg a belváros egy pillanat alatt.

Grőber Attila önkormánvzati képviselő
Felhívja a figyelmet, hogy a parkolási díj bárrriilyen összegú bevezetése felveti, lrogy sokan
nem kialakított parkolóhelyen parkolrrak, rnely közlekedésbiztonsági szempotltból nem

rnegfelelő. Reggel ezt is megszárnolta, és a Bástya utcábarr 11 autó állt az épület előtt
közvetlenü1 úgy, hogy közben volt szabad parkolóhely. Nem érthető szánrára, hogy a

rnegalkotott szabályok csak a kialakított férőhelyeke votratkoznak és a további eseteket

megtiltják, vagy további férőhelyeket alakítanak ki, Példaként enrlíti a Korona utca felŐli részt,

melyet mindenki parkolónak használ, de nirrcs kialakított, í'elfestett hely. Megjegyzi, a

garázsadó ellenőrzéséhez hasotrlóarr nen irigykedik azokra, akik a szabálytalan parkolást
ellenórzik,
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Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, az említett helyzet még ennél is rosszabb, hiszen van, akiket a meglévő díjak, és a
nem fizető övezetek léte sem befolyásol abban, hogy hová lehet parkolni és hová nem lehet,
vagy hol kell fizetni.
Megemlíti, hogy a probléma valós és a behajtásról szóló rendelet ezzel összefiiggésben fog
elkészülni, illetve nflvánvalóan a parkolási övezet ekhatárán és az érintett utcákban egyértelrnű
helyzeteket kell kialakítani. Szabály szerint csak a kialakított parkolóhelyekért lehet díjat kémi,
ezétl yannak és maradnak is olyan területek, melyek nem kialakított parkolóhelyek, de a
megállás, a várakozás, a gépjánnű tárolása nem lesz tiltott. Példaként említi, hogy az
Elekthermax lakótelep néven ismert területen azt javasolták, hogy azt az ott lakó közösségnek
átadják, melyét1 nem kémek ellenértéket, ha a lakóközösség fenntartja, igy akár sorompó
elhelyezésével, táviránytő kiosztásával szabályozhatnák hogy ki hajthat be vagy ki nem.
Egyelőre az ajáriatra érdektelenség mutatkozik, ugyanakkor az az igény megfogalmazódott,
hogy csak az állhasson, rneg, aki ott lakik, vagy annak a kőzeli hozzátartozőja, Hangsú7yozza,
egyértelmű helyzeteket kell teremteni, melynek elsősorban az ott élők érdekét kell szolgálni,
hiszen senki nem szeretné, ha az ingyenes parkolást keresó autók ellehetetlenítenók a
közlekedést olyan utcákban, melyek nem szolgáltak rá,

Megkérdezi, hogy van-e a rendelet-tervezetben íbglaltakkal kapcsolatban további kérdés,
hozzászőlás.

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

Kéri a testület állásfoglalását Crőber Attila önkormányzati képviselő első módosító
indítványával kapcsolatban, miszerint:
,,Az L zónában (Fő utca) a parkolás díja óránként 400 forintról emelkedjen 500 forintra."

á"í;iJ;;:'í:il,',"líu;,":1,u,",íJí",?i*,:-"iT;áil:í"-*o

Kéri a testület állásfoglalását Grőber Attila önkormányzati képviselő második módosító
indítványával kapcsolatban, miszerint:
,,A parkolási övezeten belül ingatlantulajdonnal rendelkezők 1000 forint/hó, azaz 12 0O0
forint/év díjét1 vásárolhassák meg parkolási bérletüket ingatlanonként."

á"fflJ;;íil:i"J",":í;,""jL,fi Ji".,?T*,'3-"',f;;ffi":í"-','

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban.

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal,2 el|enszayazattal és 2 tarlózkodás mellett rrregalkotja
az alábbi rendeletet:

12l2022. (VI.17.) önkormánvzati rendelet
Pápa Város Onkormányzatának Képviselőtestülete a fizető
parkolási övezetben történő várakozás rendjéről szóló fenti számú
önkormányzati rendeletét, az előterjesztésben foglaltaknak
megfelelően megalkotja.

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

Határidő; azonnal
Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyző
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Grőber Attila önkormányzati képviselő a Képviselőtestalet aléséről távozott. Jelen van 13 fő.

7, Pápa Város Önkorm ányzata Képviselőtestületének ,,,12022. (...) önkormányzati
rendelete-tervezete a településterv, a településképi arculati kézikönlv és a
telepü|ésképi rendelet készítésével és módosításával összefüggő partnerségi
egyeztetés helyi szabályairól
Elóadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Mezei Lászlő 6építész

A napirend tárglalásán jelen llan Mezei Lószló főépítész.

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangulag elfogadásra javasolja.

Dr. Áldozó Tamás poleármester
Megkérdezi Mezei László fóépítészt, van-e szóbeli kiegészítése.

MezeiLász16 főépítész
Nincs szóbeli kiegészítése.

Dr. Áldozó Tamás oolqármester
Megkérdezi, hogy van-e a rendelet-tervezetben foglaltakkal kapcsolatban kérdés ,hozzászőlás.

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

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban.

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszayazat és tartózkodás nélkül megalkotja az

alábbi rendeletet:

13/2022. (VI.17.) Q,nkormánvzati rendelet
P ápa Város Onkormányzatának Képviselótesülete a

településterv, a településképi arculati kézikönyv és a
településképi rendelet készítésével és módosításával összefiiggő
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló fenti számú
önkormányzati rendeletót, az előterjesztésben foglaltaknak
megfelelően megalkotj a.

Utasítja a 1egyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről - a helyben
szokásos módon - gondoskodjon.

ffi'át3:' iXlTÍ!, * *,, na j e gy ző

Dr. Áldozó Tamás polgármester 9.30 órakor szünetet rendel el, majd 9.50 órakor folytatódik a
napir e nde k t ór gy al ás a,

Dr. Törekí-Vöros Ibolya és dr. Vaitsuk Mária önkormónyzati kepviselők a KépviselŐtestület
üléséről távoztak. Jelen van l1 fő.
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8. A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2022. évi üzleti terve
Előadó: Mészáros Csaba ügyvezető

A napirend tárglalásán jelen van Mészáros Csaba, a Pápai Vórosfejlesztő Tdrsaság Kft.
ügnezetőie.

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangulag elfogadásra javasolja.

Dr. Áldozó Tamás pole{irmester
Elmondja, gyakorlatilag ez a Vrárosgondnokság szervezetével kiegészített Kft. üzleti terve.
Megkérdezi Mészáros Csaba ügyvezetőt, van-e szóbeli kiegészítése.

Mészáros csaba üqwezető
Nincs szóbeli kiegészítése,

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, a gazdaságs társaság üzleti terve értelmezhető módosításokkal tartalmazza azokat a
fonásokat, melyeket a Városgondnokság számáta megállapítottak, tekintettel arra, hogy a
szewezet létszámkerete megváltozik. A Pápai Platárr Nonprofit Kft-hez és a Polgármesteri
Hivatalba is kerülnek vátosgondnoksági kollégák, Elmondja továbbá, a következó
képviselőtestiileti ülésen tud jelentést adni anól, hogy hárryan fogadják el azt az ajánlatot,
melyet a Városgondnokság munkatársai megkaptak, és amely szerint a bérük nem lehet
kevesebb, ha ugyanabban a munkakörben foglalkoztatják őket.

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérd és,ltozzászólás.

Megállapítja, hogy az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés,hozzászólás nincs.

Kéri a testiilet állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A Képviselőtestiilet 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkiil a következő
hatátozatot hozza:

58 l 2022, N I.17.| határ ozat
Pápa Város OnkormányzatáLrrak Képviselótestiilete a Pápai
Városfejlesztő Társaság Kft. 2022. évi üzleti tervét az
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

1{ Képviselőtestiilet utasítja az igyvezetőt a szükséges
intézkedések és jogrrllatkozatok megtételére.

Határidó: azonnal
Felelős: Mészáros Csaba ügyvezetó

Szalai Krisztina gazdaságs osztá|yvezető

9. Beszámoló a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
tevékenységéről, működéséről és gazdálkodásáról

I. Pápai Víz- és Csatornamű Zrt,
Előadó: Vörös Dániel vezfi,gazgatő

A napirend tárglalósón jelen van Vörös Dániel, a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.
vezérigazgatója,

Az előterjesztést a Gazdaságs Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.
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Dr. Áldozó Tamás pol qá,rmester

Köszönti Vörös Dániel vezéigazgatít, és megkérdezi van-e szóbeli kiegészítése,

vörös Dániel vezériqazqató
Nincs szóbeli kiegészítése.

Dr. Áldozó Tamás polgármester

Elmondja, hogy a Pápai Víz- és Csatomamíi Zít. a 202I. üzleíi évet eredménnyel zárta a
megelóző év negatív eredménye után. A gazdasági társaság a gördüló fejlesztési tervnek
megfelelóen hajtott végre fejlesztéseket a városban. Külön köszöni az együttm{iködést a

Kossuth utca első szakaszínak rekonstrukciójában, mellyel kapcsolatban tájékoztatásul
elmondja, hogy a szerződéskötési moratórium tart, ezért rövid határidón belül megköttetik a
szerződés a kiválasztott kivitelezővel és folytatódik a közmú-rekonstrukció a Kossuth utca
második szakaszán. Megjegyzi, a második szakasz a most leburkolt szakasztól egészen a
Marcius 1 5 . térig tart, tehát nem három ütemre bontották, meft a szakemberek így
értelmezhetőbbnek tartják a beavatkozást, Az Önkormányz at a kőzbeszerzést követően köt
szerződést a csapadékvlz-elvezető rendszer rekonstrukciójára, lgy a két munka együttesen fog
befejeződni, mint ahogy az első szakaszon is töftént.

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés,hozzászólás,

Megállapítja, hogy az elóterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs.

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A Képviselőtestiilet 11 igen szavazattal. ellenszavazat és

tartózkodás nélkül a Pápai Yiz- és Csatomamú Zrt,
tevékenységeről, működéséről és gazdálkodásáról szóló
beszámolót elfogadja.

II. Pápai Termálvfuhasznosító Zrt.
Elóadó: Nagy Zsolt vezéigazgató

A napirend tárgtalósán jelen van Nagl Zsolt, a Pápai Termálvízhasznosító Zrt,

vezérigazgatója.

Az elöterjesztésI a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Dr. Áldozó Tamás polqármester

Köszönti Nagy Zsolt vezéigazgatőt, és megkérdezi van-e szóbeli kiegészítése.

Nagy Zsolt vezéri gazgató
Nincs szóbeli kiegészítése.

Dr. Áldozó Tamás poleármester
Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kaposolatban kérdés,hozzászólás.

Süle Zsolt önkormánrrzati kepviselő
Elmondja, az elmúlt két évet sok gazdasági társaság számara határozta meg negatív értelemben
a világiárvány, és ebben a helyzetben a kormányzati támogatások hiánya miatt sok kisebb cég
bele is bukott. Hmgsílyozza, szerencsére a Pápai Tetnrálvízhasznosító Ztt. olyan rnegfelelő
mértékú támogatást kapott, mely lehetóvé tette, hogy túlélje ezeket az éyeket.



2l

Véleménye szerint a régebbi időkhöz hasonlóan az elkövetkezőkben is töíekedni kell ana, hogy
növeljék a látogatók számát, vagy amennyiben ez nem lehetséges, legalább az ide látogatők
által elköltött pénz mennyiségét, Megjegyzi, úgy látja, hogy Nagy Z soltvezéigazgatósága alatt
minden évben próbáltak valamilyen fejlesztést létrehozni, ezért megkérdezi, a közeljövőben az
újonnan létrehozott plázson túl milyen fejlesztéseket terveznek annak érdekében, hogy az ide
látogatók száma és az elköltött pénz mennyisége növekedjen, Álláspontja szerint e célok
eléréséhez nagyon nagy szükség lenne a több mint egy évtizede tervezett hotelre, ezért
megkérdezi, ezzel kapcsolatban van-e új információja, Megemlíti, az előző évben voltak
kedvező fejlemények, ezéft remé|i, hogy csak neki nincs információja ajelenlegi helyzetről, A
gazdasági társaságokat és az önkormányzatokat a kormányzat kivette az energiaárak szinten
tatlása alól, ezért jelentős költségekkel számolhatnak, mely nagy valószínűséggel
nagl,rnértékben érinti a Termálvízhasznosító Zrtt is. Megkérdezi továbbá, mivel próbálják
kompenzálni a jelentős többletköltségeket, és megjegyzi, elsősorban fejlesztésre gondol.

Dr. Áldozó Tamás poleármester
Pontosításként elmondja, hogy a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. nem volt bent a
rezsicsökkentésre jogosult gazdasági társaságok körében. Megegyzi, a Fenntartható
Városfejlesztési Stratégia keretében a Pápai Termálvizhasznosító Zrt. a 10 milliárd forinton
felij! 64'7 milliós támogatást kap fejlesztésekre, melyek célja az energetikai fejlesztések
megvalósítása, az energiahatékonyság és az üzemeltetés segitése.

Naey Zsolt vezérigazgató
Süle Zsolt önkormányzati képviselő első kérdésére válaszu1 elmondja, hogy a gazdasági
társaság mindig komoly erőfeszítéséket tett a racionális gazdálkodásta, mely nemcsak
spórolásban nyilvánult meg, hanem mindig igyekeztek fejleszteni és a fejlesztések által
többletbevételt keletkeztetni.
Az elmúlt évben megvalósított fejlesztés a Képviselő úr által említett plázs, mely 30 millió
forint nagyságrendű beruházás volt, valamint az, hogy az étterem üzemeltetését januártól
visszavették. Elmondja, nem fudtak azonnal megnyitní, ezért felújítást követően áprilisban
nyitott meg az önkiszolgáló étterem. Hangsúlyozza, a dolgozói létszám felduzzasztására
tekintettel várhatóan július 1-jétől az a'la carte éttermet is meg tudják nltni. Véleménye szerint
mindkét szolgáltatás többletbevételt fog generálni. A vendéglétszám növelése nehéz kérdés és
a statisztikákból is nehéz kiolvasni a tendenciát, de az egyértelműen látszódik, hogy a
nemzetközi turizmus alulteljesült az elmúlt időszakban, melyet a Kempingben is tapasztalnak,
ahol a vendégkör 80 %-ban nemzetközl. Hangsúlyozza, kevésbé mérhető számukra a
termálfiirdóbe direkt érkezó nemzetközi vendégek száma, de a tendencia egyértelmű. Az elmúlt
időszakban az látható, hogy folyamatosan csökken a vendéglétszám, ezért a bevételek növelését
további szolgáltatások nyújtásával és kényszeni áremeléssel lehet elémi, melyet meg is tettek.
Elmondja, az áremelés az energiaárak befolyásoltsága miatt ebben az évben több lépcsős is
lehet. Megjegyzi, mindig törekszik arra, hogy a fiirdő a lehetóség szerint önferrntartó módon
múködjön és ne kelljen támogatást kérni, azonban nem tudja az idei év mit fog hozni, melyet a
nyári vendégforgalom is befolyásol. Tudomása szerint előreláthatólag a villamosenergia
nÖvekménye erre az évre körülbelül 80 millió forintos többletterhet fog jelenteni a gazdasági
társaságnak, melynek feóezetéhez ki 1ehet számolni, hogy egy nyári százezres
vendégforgalomnál jegyárban ez mekkora plusz bevételt kellene, hogy jelentsen. Bízik abban,
hogy a jegyáremelés ezt fedezni fogja. A hotel projekt kapcsán elmondja, hogy a társaság 200
millió forint támogatást kapott egy 60 szobás, négy csillagos hotel előkészületi munkálataira,
melyet három ütemben batároztak meg. Az első ütem egy koncepcióterv elkészitése, melyről
már beszámolt, mig a második ütem az engedélyes tervdokumentáció elkészítése és benyujtása.
Az engedélyek beszerzését követően kezdődhet meg a harmadik ütem, azaz a kiviteli
tervdokumentáció elkészítése. Aprilis közepére az ütemtervnek megfelelően az engedélyes
tervdokumentáció elkészült és benyújtásra került. Tudomása szerint jelenleg a tervező cégnek
hiánypótlása van folyamatban, mellyel kapcsolatban írásban nyilatko ztak anól, hogy az nem
befolyásolja a jövóbeli ütemtervet.
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A tervek szerint a kiviteli tervdokurnentáció, rnely fonás hiányában feltételes közbeszerzés
keretében teszi 1ehetővé a kivitelező cégek versenyeztetését, az őszre elkészül. A versenyeztetés
szolgál ana, hogy megtudják, a tervezett hotelt mekkora összegből lehet megvalósítani.
Megjegyzi, a nyílt uniós közbeszerzési eljárás nehézségeit ismerve ez akár több hónapot is
igérrybe vehet. Elrnondja, előreláthatólag az év végén vagy a jövő év elején minden információ
rcndclkezésre fog állrri ahhoz, hogy a beruházás megkezdődhessen, amilrez a forrásokat még
meg kell találni. Véleménye szerint a hannadik kérdést Polgármester úr alapvetően
megválaszolta. Megemlíti, tudomása van az energetikai beruházásokra fordítható 647 milltió

forintos keretösszegről a TOP plusz programban, ezért tervezik többek között napelem rendszer
kiépítését, termálkút íirrását, nyílászárók cseréjét, gépészetek felújítását és egyéb
beruházásokat, melyek hatékonyabbá tehetik az
előkészületei folyamatban vannak és bízik abban,
megkezdődhetnek.

Dr. Áldozó Tamás polqármester
Felhívja a figyelmet ana, hogy a határozott időre szóló Konnányhatározat, mely alapján a

Termálvízhaszn ositó Zrt. állami tulajdonú részének képviseletét a Magyar Turisztikai
Ügynökség látta el lejárt, igy az állami tulajdoni hányad visszaszállt a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelőre. Véleménye szerint ez kedvezőtlen vá|tozás, mert a Magyar Turisztikai
Ugynökséget nem kellett meggyőzni a magyar turisztikai iparágban érvényes szabályokról,,
melyek eltémek minden más iparágtól. Példaként említi a bevételek egyenetlen, míg a kiadások
egycnlctes keletkezésének okát, A Magyar Netnzeti Vagyonkezelő nem turisztikai szempontból
vizsgálta és véleményezte a társaság beszámolóit, hanem a pénzügyi-számviteli szabályok
szerint. Álláspontj a szeill az egy nehezebb időszak volt, rner1 az eltérő vizsgálati szempontok
következményeként többször előfordult, hogy nem fogadták el a beszámolót, ellentétben a
Turisztikai Ugynökséggel, melynek ugyaíazt az államj vagyont képviselve ez nem jelentett
p_roblémát, Bízik abban, hogy az állami tulajdoni hányad visszakerü1 a Turisztikai
Ügynökséghez. Elmondja továbbá, a fiirdő eredménnyel záfta a 202I. évet, mely véleménye
szerint a támogatást figyelernbe véve is jó eredmény, tekintettel aY ezérígazgató úr által említett
í'ejlesztésekre, hisz nemcsak a napi működésre kellett az összes forrást elkölteni. A szálláshely
egyrejobban rnúködik, emlékezete szerint Vezérigazgató úr kimut atásatarlalmazza, hogy közel
40 millió forinttal támogatta a működést egy naptári éven belül, mely már a költségek levonása
után maradt összeg. Bátor dolognak tartja, hogy a fijrrdő az éttermi szolgáltatást saját kézbe
vette, mert van olyan közismert pápai étterem, ami a szakemberhiány rrriatt ahét egy rész,én

kénytelen zárva tartani, és ez a szakemberhiány a fi,irdőnek is jelenthet gondot, Ugy látja, hogy
a megújult étterem jó1 működik.

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban további kérdés,

hozzászőlás.

Megállapítja, hogy az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban további kérdés, hozzászÓIás
nincs.

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A l(épviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és

tartózkodás nélkül a Pápai lermálvízhasznosító Zlt.
tevékenységéről, rnúködéséről és gazdálkodásáról szóló
beszámolót elfogadj a.

energiafelhasználást. A felsoroltak
hogy a jövó évben a munkálatok
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III. MÉKI-RKft.
Előadó: Egyed Tamás ügyvezető

A napirend tárgnlósán jelen van Egyed Tamós a UÉrt-n Xft. ügyvezetője.

Az előterjesztést a Gazdaságs Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja,

Dr. Áldozó Tamás poleármester
Köszönti Egyed Tamás ügryezetőt, és megkérdezi van-e szóbeli kiegészítése.

Eqved Tamás ügwezetó
Nincs szóbeli kiegészítése,

Dr. Áldozó Tamás poleármester
Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérd és,hozzászőlás.

Kovács József önkormányzati,képviselő
Elmondja, a korábbi évekhez képest egy részletes beszárnolót láthattak. A régebbi sírhelyek
megváltásával kapcsolatban megkérdezi, a lejárt sírhelyeket milyen hatásfok*al tudják bevételi
forrásként betáplálni. Megtregyzi, tudja, nem egyszerű ezt két-három generáción keresztiil
nyomon követni a korábbi manuális nyilvántartás alapjan.

E g},ed Tamás ügJrvezetó
Yálaszában elmondja, a temetkezési törvény tartalm azza, hogy a sírhelyek lejínatát és a
megváltás határidejét minden évben ki kell fiiggeszteni a ternető bej áratához, továbbá a törvény
a lejáratot követő év május 31-ig tiirelmi idót biztosít, mely alatt a sírhelyek még
megválthatóak. Amennyiben a hozzátaítoző ezen időszak a|att nem váltotta meg a sírhelyet, az
szabadon értékesíthető. A sírhelyek lejárata koporsós temetés esetén 25 év, míg umás temetés
esetén 10 év. A kifiiggesztés mellett a sirhelyek lejáratát a társaság évente 6 alkalommal a pápai
hirdetési újságokban is megjelenteti. Halgsűlyozza, ahozzátartozókltak kell eldöntenie, hogy
megváltják a sírhelyet vagy nem.

Dr, Áldozó Tamás polgáImester
Megkérdezi, hogy a lejárt sírokat milyen arányban nem váltják meg.

Epyed Tamás ügyvezető
Elmondja, a lejárt sírok körülbelül 70 %o-amegnem váltott sír. Meg|egyzi, a nyilvántartásukban
szereplő sírok esetében felhívást raknak a sína arról, hogy a sírhely lejárt és a megváltást az
irodájukban lehet intézni. Az említett eljárásukat vannak akik pozitívan, varrrrak akik negatívan
értékelik. Hangsúlyozza, a törvény szerint járnak el, így ha valaki nem váltja meg a sírhelyet a
tíirelmi határidőig, értékesítik. A lejrirt sírhelyeket temetés esetén felajánlják.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Megismétli, a lejárt sírhelyek 70 %o-át nem váltják meg.

Pintér Kálmán önkormán]lzati képviseló
Megkérdezi, hogy az újraértékesített sírhelyek jámak-e egészségügyi kötelezettséggel, mert
valószínűsíti, hogy ezeket ki kell üdteni,

Egyed Tamás üqy/ezető
Elmondja, nem jár egészségügyi kötelezett§éggel, mert a porladási idő 25 évben van
megállapítva, Exhumáltatás esetén l0 év alatt a népegészségügyi feladatokat ellátó illetékes
já,rási hivatalától engedély,t kell kémi, l0 év felett pedig nem szükséges hozzájániás, a
temetkezési szolgáltató saját hatáskörében rendeli el.
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Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, a IraÉrI-R Kft, eredménnyel gazdálkodott, mégpedig annyival, mint a Vízrnű és a
Termálvízhasznosftő Zrt. egyiittvóve. Megjegyzi, kis számokról van szó, melyek esetleg a
matematika oldaláról érdekesek.

Megkérdezi, hogy van-e az elóterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban további kérdés,
hozzászó|ás.

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

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A Képviselótesület 11 igen szavazaltal, ellenszavazat és

tartózkodás nélkül a MÉ,KI-R Kft. tevékenységéról, működéséről
és gazdálkodásrlról szóló beszámolót elfogadja,

Iv. KÖZSZOLG Nonprofit Kft.
Elóadó: Bordás Ferenc ügyvezető

A napirend tárgyalásán jelen van Bordás Ferenc a KÖZSZOLG NonproJit Kfi. ügnezetője.

Az előterjesztést a Gazdaságs Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Dr, Áldozó Tamás pole{ármester

Köszönti Bordás Ferenc ü gyrezetőt, és megkérdezi van-e szóbeli kiegészítése,

Bordás Ferenc üeyvezetó
Nincs szóbeli kiegészítése,

Dr. Áldozó Tamás pol gármesteí

Elmondja, a gazdasági társaság abban a helyzetben van, hogy egy üzleti partner megrendeléseit
ke1l teljesítánie, isi u tevékenysége nem a piaci viszonyokon, hanem az ÉSH rt.
megrendelésén és fizetési hajlandóságán múlik. Megjegyzi, a hulladéklerakó rekultivációjának
második ütemét tolják maguk előtt, tekintettel ana, hogy ez egy forráshiányos feladat.
Elmondható, hogy a társulásban résztvevő önkormrinyzatok mindegyike ugyanebben a
pozícióban van, így nem egyedi megoldások lesznek, hanem egy közös megoldással kell lezámi
ezt az igyet.

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérd és, hozzászólás.

Megállapítja, hogy az elóterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs.

Kéri a testület állásfoglalását az elóterjesztéssel kapcsolatban.

A I(épviselőtestület 11 tgen szavazattal, ellenszavazat és

tartózkodás nélkül a KÖZSZ)LG Nonprofit Kft.
tevékenységéról, rnűködéséről és gazdálkodásáról szóló
beszánrolót elfogadj a.
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11. Vegyes ügyek
a) Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Dr, Áldozó Tamás polgármester
Megkérdezi, van-e az előterjesztéssel kapcsolatos kérdés, hozzászólás.

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

Kéri a testiilet állásfoglalását az elóterjesztéssel kapcsolatban.

A Képviselótestület 11 igen szayazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkí.il az alábbi
határozatothozza:

?4,gl!.l_natarozat
Pápa Város Onkormanyzatának Képviselótesttiete a 16212020.
(XI.26.) határozat, a 3512022. (IV.21,) határozaí és a 4212022,
(Y.26,) határozat végrehajtására adott jelentést elfogadja.

b) Pápai Polgármesteri Hivatal §zervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása

Dr. Áldozó Tamá§ polgármester
Elmondja elsósorban a közterület-felügyelet integrálása miatt fontos a módosítás.

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kerdés,hozzászőIás.

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kerdés, hozzászőlás nem hangzott el.

Kéri a testiilet állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A Képviselőtestiilet 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
hatíxozatothozza:

60 12022, íVI.1 7.) határozat
Pápa Város Onkormányzatának Képviselótestülete a Pápai
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítását az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint
jóvihagyja,

A Képviselőtesttilet határozata 2022. július 1. napján lép
hatályba.

A Képviselótesttilet utasída a jegyzőt, hogy a Szervezeti és
Mtiködési Szabályzat módosításáról a Hivatal köztisztviselőit
tájékoztassa, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe
fo§alt Szabályzatot készítse el,

Határidő: azonnal, illetve folyamatos
Felelós: Dr. Nagy Krisztina jegyző

Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési
osztályvezetó
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c) A pápai 88/A/8 hrsz-ú, természetben a 8500 Pápa, Márton István utca l0. l.
emelet l. szám alatti ingatlan értékesítése

Az elöterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangrilag elfogadásra javasolja.

Dr. Áldozó Tamás poleármester

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

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

Kéri a testiilet állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A Képviselótestület 11 ígen szavazaltal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
hatfuozatothozza,.

6l 12022, (YL,!1 .| határozat
Pápa Varos Onkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város
Onkormányzata Képviselőtestiiletének az önkormányzati lakások
és helyiségek bérletéról és elidegenítéséről szóló 281201,3.

(XI.14.) önkormányzati rendelet 27.§ (1) bekezdés c) pontja
alapján az Onkormányzat tulajdonát képező pápai 88/A/8 hrsz.-
ú, természetben a 8500 Pápa, Márton István u. 10, 1 . em. 1. szám
alatti, 7 6 m' területú, lakás ingatlan-nyilvántartási megnevezésú,
belterületi, forgalomképes ingatlant az elővásárlásta jogosult
bérlő részére értékesíti részletfizetés esetén 24.795.000 Ft, azaz
huszonnégymillió-hétszázkilencvenötezer forint értéken,
egyösszegű fizetés esetén 24.299. 1 00 Ft, azaz huszonnégymillió-
kettószázkilencvenkilencezer-egyszáa forint értéken.

Utasítja a Polgármestert az értékesítéssel kapcsolatos
intézkedések megtételére, felhatalmazza az adásv ételi szerződés
alálrására.

Határidó: folyamatos
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

d) Hozzájárulás a Pápai Weöres Sándor Általános Iskola, valamint a Pápai Petőfi
Sándor Gimnáziurn infrastrukturális fejlesztésével kapcsolatos TOP Plusz
3.3.3-21 és TOP Plusz 3,3,4-2| pályázatok benyújtásához

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangilag elfogadásra javasolja.

Dr. Áldozó Tamás polqfumester
Megkérdezi, hogy van-e az elóterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás,

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatbankérdés,hozzászólás nem hangzott el.

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A Képviselőtestület 11 iget szayazaltal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
halározalot hozza:
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6212O22. tYl.1 7.| hú ározat
Pápa Város órtkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul,
hogy Pápai Tankeriileti Központ, mint vagyonkezelő pályiuatot
nyujtson be a Pápai Petófi Sándor Gimnázium és a Pápai Weöres
Sándor Általános Iskola vonatkozásában a TOP Plusz 3.3.3-21 és

a TOP Plusz 3.3.4-21 pályázati felhívásra a kérelmében foglalt
műszaki tartalommal.

Pápa Város Önkormányzatárrak Képviselőtestülete nyilatkozik
anól, hogy a Pápai Petőíi Sandor Gimnázium és a Pápai Weöres
§ándor Általános Iskola vonatko zásában a fonti fejlosztéseket és
a tervezelt forrást szerepelteti Pápa Város TOP Plusz
Városfejlesztési Programtervében,

i,J,Jü3:, 3]:ilffi ;fi:l"i:ffi#ffij,*
Rádi Róbert varosfejlesztési osztályvezető
Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Dr, Áldozó Tamás pol gármesíer
Bejelenti, hogy Pápa Város Onkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi ön-
korményzatairól szóló 201 1. évi CLXXXX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak
alapján az 56, sorszámú előterjesztés tárgyalására zárt ülést tart.

A polgórmester a képviselőtestület nyilvános lilését I0,35 órakor ismételten megnyitja.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Ismerteti a Képviselőtestiilet zárt ülésén hozott döntését.

Megköszöni képviselőtársai munkáját és elmondja, hogy a következő képviselótestiileti ülés
tervezett idópontj a 2022. alguszfrls.

Ezt követóen a Kepviselőtestiilet nyilvános ülését 10.36 órakor bezárja,
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