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Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestiiletenek 2022. október 11-i nyilvános
ülésén, a Városháza épületének nagytermében.

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Unger Tamás alpolgármester

Szabadkai Verita, Grőber Attila, dr. Guias János Zsolt, Bakos László, Venczel
Csaba, Németh Zsolt, Zsegraics Gyula, Kovács József, Pintér Kálman, Süle Zsolt,
Németh Csaba képviselők, 13 fő.

Dr. Nagy Krisztina jegyző,
Dr. Verrasztó Norbert Károly aljegyző,
Dr. Benkő Krisáina önkormányzati és szervezési os^á|yvezető,
Benecz Rita szociális és közigazgatási osáályvezető,
Szalai Krisáina gazdasági osztályvezető,
Rádi Róbert városfejlesztési osúályvezető,
meghívottak j elenléti ív szerint,
Médiacentrum munkatársai,
Dr. Bán Zsófia köztisáviseló,
I(un Attila köáisáviselő.

Dr. Töreki,Vörös Ibolya és dr. Vaitsuk Mária önkormányzati kepviselők távolmaradásukat
bejelentették

Qr. Áldozó Tamás polgá{mester
KÖszÖnti a Városháza épületének nagytermében megjelenteket és az ülést az intemeten keresáül
követőket. A testület ülését l5.00 órakor megnyitja,

Megállapítja, hogy a Képviselőtestület ülé§e határozatképes, 13 fő képviselö jelen van.

Megkérdezi, hogy van-e más napirendi javaslat.

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban javaslat nincs.

Kéri a testület állásfoglalását a fenti napirendről.

A KéPviselőtestület 13 igen szavazaí7al, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:

9612022. íX.ll.) határozat
Pápa Város Onkormányzatának Képviselőtestülete 2022. október
1 1 -i ülésének napirendj ét az alábbiak szerint hatar ozza meg:

1, Energiaválsággal kapcsolatos intézkedési terv elfogadása
Előadó: Dr, Aldoó Tamás polgármester

2. Pápai Vrárosi Óvodák Szivarvárry Tagóvodájának átszervezése
Előadó: Dr, Áldozó Tamás polgráráester
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Napirendek tárgyalása azírásban megküldött előterjesztések alapján:

l. Energiaválsággal kapcsolatos intézkedési terv elfogadása
Elóadó: Dr. Aldozó Tamás polgármester

A napirend tárglalásón jelen vannak az intézményvezetők a jelenléti ív szerint, Boros Katalin,
Mészáros Csaba és Tóth Péter ügyvezetők.

Az elóterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag, a Gazdasági Bizottság 7 igen
szavazaííal, e|lenszavazaí nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadásra j avasolj a.

Dr. Áldozó Tamás polearmester

Elmondja, hogy a jelenlegi külsó körülmények ismeretébel az e|őterjeszíésben foglalt tervet
indokoltnak tartja, de a dolgok természetét ismerve nem ztírható ki, hogy a későbbiekben ezeknél
szigorúbb intézkedésekre is sziikség lehet.

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

Süle Zsolt önkormtínyzati képviselő
Megkérdezi, hogy az Önkormányzatnak van-e árajinlata az energiaszolgáltatóktól, amely a
következő évre szóló energiadíjakat tartalmazza.

Dr. Áldozó Tamás polqíirmester
Megkéri Rádi Róbert városfej lesztési osáályvezetót, adjon áttekintést a területtel kapcsolatos

tudnivalókról,

Rádi Róbert városfeilesáési osztályvezetó 
..

Elmondia, hoey 2022. február l_jétől az Önkormányzat az egyetemes szerzódés hatá|ya alá
taííozotí, a villamos elergia ára 36 Ft/kw óra volt. 2022. július l-jétől végsó menedékes státuszt

kaptak az önkorm ányzatok, amely a korábbinál magasabb, de nem piaci árat jelentett a villamos
energia és a földgáz ár vonatkozásáb an egyarání. 2023. jantsár l-jétól azonban mind az

önkormányzatoknak, mind azok intézményeinek piaci áron kell beszerezniük a gázt. Elmondja
továbbá, hogy az önkormányzat kiválasáotta azt a közbeszerző céget., amely egy közös

beszerzés keretében szerzi be mind a villamos energiát mind a gáá. Ez nemcsak az

önkormányzatra és a Pápai Polgármesteíi Hivatalra vonatkozik, hanem mindazon intézményekre

és gazdasági ttírsaságokra, akiknek a szerződései ez év december 3i-én lejámak. vannak olyan
gazdasági társaságok is, akik ezt a közbeszerzést már korábban lebonyolították, nekik már létezó
piaci áraj ánlataik vannak. Hozzáíeszi, hogy a szerzódéskötés a kiválasztott közbeszerző cégge|

már folyamatban yaí, az Önkormányzattól, a Polgármesteíi Hivataltól és az intézményektől is

bekérték azokat a z adaítáblré/r.at, amelyek a közbeszerzési eljáráshoz szükségesek. Akőzbeszeruő
cég azí a tájékoztatást adta, hogy amint az adatok rendelkezésre állnak, több településsel együtt,

közös beszerzés keretében javasolják a villamos energiát és a gázt beszerezni, amelyek látván a

gazdasági társaságoknak adott árajánlatok példáját, vélhetően nem egy konkrét összeget fognak

íar|a|mazni, hanem különböző tőzsdéknek az indexálása alapján egy folyamatosan változő árat.

Az eddigi tapasztalatok alapj án közös beszerzéssel érhetó el jelenleg a legkedvezőbb ár.

Hozzáteszí, ez az e|iárás év végérr fog befejeződni. Elmondja, hogy a közbeszerzési eljárás

lebonyolítását követően tud majd konkrét árakól beszámolni.

Dr. Áldozó Tamás oolgármester
tlaegeiősíti, jelen pillanatban aem ismert, hogy január elsejétől az Önkormányzat milyen áronjut
hozzá a gázioz és a villamos energiához. Az áram világpi aci árának vá|tozását jól szemlélteti az
előző napi bizottsági ülésen bemutatott grafikolr. Véleménye szerint az energiaárak emelkedésére

és csökkenésére egyaíání van lehetóség, amennyiben í'eltételezhetó, hogy a háború és az

energiaárak változása között kapcsolat van.
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Süle Zsolt önkormánvzati képviselő
Elmondja, biáos abban, hogy konszenzus van a képviselők között a tekintetben, hogy a kialakult
súlyos problémák tőlük, az Önkormányzattól, a pápai lakosoktól függetlenül, önhibájukon kívtl1
sújtják a lakosságot, A megoldások keresése során ezt mindenképpen szem előtt kell tartani.
Véleménye szerint jelenleg a képviselők nincsenek azoknak az információknak a birtokában,
amelyek alapján felelősségteljes döntést tudnának hozni, hiszen az sem ismefi, milyen
energiadíjakkal lehet számolni január elsejétől. Ennek értelmében a jövőben jelentkező
többletkiadásokat sem tudják prognosztizálni. Álláspontja szerint pontos adatok nélküinem lehet
dÖntést hozni a szükséges megszoritó intézkedésekről. Többen l000-1600 forintos gázárat
vetítenek előre, miközben ezt véleménye szerint semmi nem indokolja, sem az oroszoktól olcsón
velt gáz már rég megdőlt mitosza, sem annak európai tőzsdei ára, amely augusztusban extrém
magasságokba kúszott fel, de most több mint a felére esett vissza. Ugyanakkor Debrecen Város
Városgazdálkodási Társasága 798,- Ft/m3 áron kap gázt az MVM Next Energiakeresk eó,elmi Zft.-
től. Aá gondolja, nem kell ecsetelnie, mitjelent 500 Ft-os különbség ilyen helyzetben, Elmondja
továbbá, hogy van egy másik, az előzőnél is nagyobb bizonytalansági tényező, melyet legalább
olyan gyorsan íiszíázni kellene, mint az energiadíjakat. Ez pedig a Kormány terve és szándéka.
Jelen pillanatban a Kormány ködösít, teljes bizonytalanságb an lartja az önkormányzatokat, Nem
tartja kizárhatónak, hogy a kormány erőfölényével visszaélve az ebben a helyzetben meglévő
potenciális politikai zsarolás eszközéhez is folyarnodik az önkormányzatoktal szemben,
Alláspontja szerint a jelenleg kialakult helyzetért a fő felelős a kormány. Emlékeztet a hat
hónappal ezelőtti választásra, aho1 a kormánypárlok fölényes győzelmet aratlak a mindenki előtt
ismert ígéretekkel, Álláspontja szerint a lényeg az, hogy nem áilna fenn ajelenlegi probléma, ha
annak idején a Kormány betafiotta volna választási ígéreteit. Ebberr az esetben most nen,l
1ennének nyolcszoros, tízszeres, tizenkétszeres rezsidíjak. Álláspontja szerint a labda a Kormány
térfelén pattog, hiszen a betartatlan ígéretek miatt került az ország ilyen helyzetbe. Az
energiadijak árképzésének szabályozásáí is komoly anomáliák kisérik, melyet az elmúlt
napokban sokan komolyan kritizáltak, véleménye szerint a villamos energia és a fo\dgáz fua
indokolatlanul magas idehaza. Nonszensznek tartja, hogy egy önkormányzat október közepén
még nem tudja, hogy januártól milyen energiaárakkal kénytelen szánrolni. Úgy gondolja,
elvárható a Kormánytól, hogy haladéktalanul nyilatkozzon ebben az ügyben, Véleménye szerint
állami támogatás nélkül nehéz lesz megoldani ezt a rezsiválságot, vagy legalábbis rendkívül
fájdalmas, Reméli, hogy a kormány mihamarabb nyilatkozik anól, hogy akar-e, tud-e támogatást
adni az önkormányzatoknak. Amennyiben igen, tisztázni kellene mikor és mekkora mértékűt.
Véleménye szerint egy normálisan működő rendszerben a következő folyamatnak kellene
lezajlania ilyen esetben, Miután az Önkormányzat megkapja a hiteles adatokat a jövőre esedékes
energiadíj akról, pontosan kiszámolhatóvá válik a rezsiemelkedés mértéke, illetve, hogy mekkora
plusz forrás kellene. Amennyiben az Önkormányzat vezetése úgy itéli meg, hogy egy esetleges
extra költséget nem tud finanszírozni, akkor jön a következő forduló, és a Kormánnyal le kell
ülni tárgyalni az esetleges támogatásról. véleménye szerint a kormánynak egyérlelmúen
nyilatkoznia kellene, hogy akar és tud-e segíteni, és amikor már közli az önkormányzatokkal,
hogY milYen mértékben tud segíteni, azok csak azután tudnak felelős döntést hozni. Amennyiben
a Kormány nem tud segíteni, akkor tényleg nincs más út, mint az előterjesztéshez hasonló
intézkedések véghezvitele. Ez azonban egy utolsó pont lenne. véleménye szerint az
Önkormányzat forditva ül a lovon, azelőtt ioz r.rgyanis döntést, mielőtt a tényieges aclatokat
ismemé. szerinte ez a helyzet csak ana jó, hogy a kormány zsarolhassa az önkormányzatokat,
Félő, hogy nemcsak gazdasági, hanem politikai szempontok is szerepet fognak játszani a
dÖntésben. Megerősíti, hogy jelenleg a Képviselőtestület nem ismer minden olyan információt,
mely a felelős döntéshez kell, és ráadásul még vannak olyan lehetőségek, gondol itt a
kormánnyal való tárgyalásra, és a kormányzati segitségre, amelyet meg kell várni, és ezek
ismeretében tényleg í-elelősen lehet dönteni. Hozzáíeszi, hogy amennyiben valaki a teretnben
jelenlévők közül biztosítja őt anól, hogy a következő félévben nem lesz kormányzati támogatás,
azonnal megszavazza eú a tervezetet.
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Venczel Csaba önkormányzati képviselő
Siile Zsolt önkormányzati képviselő hozzászóIásáva| kapcsolatban elmondja, hogy álláspontja
szerint tavasszal a választási ígéreteket nem annak tudatában tették, ami előtt most áll az ország.

Az ellenzék ígéreteit is át kellene gondolni arrnak fenyében, hogy a jelenlegi helyzetben mit
tudnának abból rnegvalósítani. Álláspontja szerint a Kormány eddig is feleliisen gondolkodott az
önkormárryzatok tánrogatásáról, együtlműködés mutatkozott mindig is Pápa város
vonatkozásában az Önkormányzat áItal ielzeíI igények tekintetében. Bízik abban, hogy ez a
jövőben is így lesz. Véleménye szerint Európában egyetlen Kormany sem tervezett ezzel a

helyzettel akkor, amikor a költségvetését elfogadta, A nyár folyamán már mindenki érzékelhette,

hogy Európa számos országában milyen megszorító intózkedéseket terveznek, és miként
próbálják a költségvetésben az energiahordozókra szánt összeget csökkenteni. Alláspontja
szerint az Önkormányzat által tervezett inlézkedések reálisak. Elmondja, jelen határozati j avaslat
ellogadása komoly felelősséget j elent a Képviselőtestület tagiai számára, hiszen minden családot
érj,nt ez az intézkcdés. Az utóbbi napokban közbeszéd íémájává vált a várható intézkedések
hatása, minden család számba veszi, hogy számára milyen kihívást jelent majd megfelelni
ezeknek az intézkedéseknek. Nyilván felelősségteljes képviselőtestület nem hoz olyan döntést,

amely indokolatlanul nagy terhet ró a lakosságra. Véleménye szerint ezeket az intézkedéseket
meggondoltan kell elóterjeszleni, Ennek a tervezetnek egy-két nap alatt eleget tenni nem lehet.

Álláspontja szerint nem lehet arra várni, hogy a l(ormány milyen támogatást ad ebberr a súlyos
helyzetben, illetve Európában senki nem tud választ adni az energiaárak januári alakulására
vonatkozóan. A jelenlegi háborús helyzetben egy biztos, a bizonytalanság. Ana kéri a
városlakókat, értsék meg, hogy ezek az intézkedések szükségszerű intézkedések, kéti
mindenkinek az együttmúködését, segítő hozzáá|lását.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Süle Zsolt önkormányzati képviselő hozzászóIására elmondja, hogy az Önkormányzat az 1600,
1700 Ft-os gázárakróI alkotott ,,víziója" sajnos tényszámokon alapul. Emlékezteti Süle Zsolt
önkormányzati kópviselőt, hogy ő is részt vett azon a bizotísági ülésen, ahol ismertették azokat

az ajánlatokat, amelyek alapján az Önkormányzat gazdasági társaságai szerződést kötöttek. EZ

1170, illetve 1200 Ft-os neító gázfuat jelent, amelyhez még hozzáadódik az áfa. A további
víziókkal kapcsolatban elmondja, bemutatták azt az adatsort, mely ismerlette, hogy 2022-
október 1. éS 2023. október 1, között különböző önkorn-rányzalok, szervezetek milyen áron tudtak
gázszolgáltatásra szerződést kötni, ez nettó 9l7,81 tbrinttÓl l036, 9l6 forintig terjed. Az a

rnentalitás, ami Süle Zsolt önkormányzati képviselő hozzáál\ása mögött húzódik, La Fontaine
egyik tanmeséjére, a Tücsöke és a Hangyára emlékeztcti, ami két világosan elváló stratégiát
jelent a jövőre nézve. Véleménye szerint a Képviselőtestület felelőssége az, hogy hangyák
legyer-rek, ne tücskök, További példaként említi, ha valaki bemegy a kocsmába, és kér egy sört,
ncm illik rögtön azt keresni, ki íizeti ki helyette. Inkább azt illik tenni, ha nincsen rá pénz, ki sem

kéri. vóleménye szerint a költségek nagyobb részét az Önkormányzatnak kell majd állni. Azt
szeretné, l-ra az Ör-rkormányzat autonómiája lenne olyan erős, hogy a kiszolgáltatottsága a lehető

lcgkisebbre csökkenne. Ó ezér1 szeretne t'elelősséget vállalni, és netn szeretne három hónaPot

úgy eltölteni, lrogy homokba dugtra az Önkormányzat a fejét, és struccpolitikát flolytat.

Hozzáteszi, ha nem támadták volna meg Ukrajnát, akkor nem lenne ilyen helyzet a világban.

Grőber Attila önkormánvzati képviselő
Elrnondja, hogy az előterjesztést f'eltétel nélkül támogatja, azonban három dologra szeretné

lelhívni a íigyelrnet. Jelen pillanatban entrek az er-rergiaválságnak lráronr szereplője van, a

közporrti költségvetés intéznérryei, aZ önkormányzat és a lakosság. Nenr olyatr régerrjelent meg
egy tarrulnrány, amely az Európai Unió különböző olszágainak a lakossági fogyasztását vizsgálta,
azt, hogy a fogyasztói kosárban körülbelül mekkora kiadást jelentenek az energiaárak. Nyugat-
Európa országaiban jelenleg körülbelül 5-6 száza\ék volt a gazdasági békeidőkben. Ez az arfury

nrost 10_12 százalék, egy-két országban 15 százalék. Nyilvárr ez nern kevés, de kigazdálkodhatÓ.
Ugyarrez a szánr Magyarországotr a békeidőkben 15-18 százalék volt. Anrennyiben a lakosság
encrgiatbgyasztása a világpiaci ártól lenr-re 1iiggő, ez 30-40 százalékot j eleritene. Ez gyakorlatilag
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azzal jáma, hogy nagyon sokan fizetésképtelenné válnának. Jelen esetben a három szereplő közül
valakinek jóval jobban kell hozzájárulni az energiabiztonsághoz. Nem látja, hogy az
önkormányzatok és a kormány között paritás lenne. Elmondja, nem ismeri ugyan a központi
költségvetés likviditását, de ebben a kérdésben véleménye szerint jóval nagyobb
együttmúködésre lenne szükség. A híreket elnézve úgy látja, hogy takarékoskodási
versenyfutásra készi,ilnek az önkormányzatok. Amennyiben enől akart beszélni Süle Zsolt
önkormányzati képviseló, akkor értelmezhető a vélernénye. Álláspontja szerint az elmúlt
él.tizedekben Magyarország elrontotta az energiapolitikáj át. Ma Magyarország
energiaffiggőségben van Oroszországtól, talán az európai államok közül leginkább. Hozzáteszí,
nem szabad elfelejteni, hogy Magyaror szágon az elmúlt években a rezsicsökkente tí gáz fua
lényegesen magasabb volt, mint a világpiaci ár,2020 augusztusában a világpiacon a negyedéért
lehetett hozzájutni ahhoz a gázárhoz, mint ami a rezsicsökkente íí gázár, Véleménye szertnt az
ÍgY felhalmozódott forrást kellő mértékben vissza kellett volna forgatni a megújuló energiák
felhasználását segítő technikákba. Amennyiben ehhez hitelfelvétel szűkséges, azt is í'eltétel
nélkül tudja támogatni. Elmondja továbbá, hogyjelenleg 428,60 forint az euró. Három hete 400
Ft volt, ez hét százalékos értékcsökkenéstjelent. Tényleg sok a bizonytalanság, nagy a í'elelősség.
véleménye szerint az egymást kioktató oda-vissza írogatásoknak túl nagy értelme nincs.
Előfordult már, hogy nagyon komoly válsághelyzetet kellett megoldania a Képviselőtestületnek,
amely hasonló volt a mostanihoz. Azt kiv ánla,lrogy ez legyen az utolsó ilyenjellegű csomag,

Dr. Áldozó Tamás Dol g áttrrp§ler
Jó kérdésnek tartja, hogy a kormány és a helyi önkormányzatok közötti viszony milyen külső
szabályozóknak köszönhetően alakulhat az elkövetkezendő hetekben, merl nyilván e mögött kell
lennie egy kormányzati szándéknak is, a hatályos jogszabályokra tekintettel kell lenni.
Jogszabály helyi önkormányzaí számáta csak úgy állapíthat meg feladatot, ha ahhoz a
finanszírozást is hozzárendeli, A jelenlegi helyzetre a központi költségvetés sem tudott
l'elkészülni, nemcsak Magyarországon, hanem Európában sem, kivéve például Norvégiát.
Hozzáteszi, hogy kevés kivételtől eltekintve az önkotmányzatok ugyanazt a döntést hozzák meg,
anrrak ellenére, hogy ebben nem volt közöttük kommunikáció. Az önkormányzatoknak ugyanaz
a feladata, bölcsőde, óvoda, szociális ellátások biztositása. Nagyon bonyolult lenne az
önkormányzatokat kötelezni ezekrrek a döntéseknek a meghozatalára, hiszen ez alkotmányossági
kérdéseket vet fel. Ezért van egyfajta verseny az önkormányzatok között. véleménye szerint
Magyarország olyan helyzetben van, mint Ausztria és Szlovákia, de különbözik
Lengyelországtól. Elmondja, hogy amikor tavasszal Gorlicében volt, a lengyel taxisofőr
megkérdezte, miért vesz Magyarország gázt az oroszokíól, melyre azí válaszolía, hogy mefi
nincsen kikötője. Hazánk természetftildraj zi körülményei is különböznek Lengyelországtól,
Grőber Attila önkormányzati képviselő hozzászóIásához elmondja, hogy az általa említett
szerePlőket kiegészítené egy negyedik szereplővel is, a vállalkozókkal, akik közvetve a másik
három szereplő mozgásterét is megbatározzák. Bízik abban, hogy a vállalkozások talpon tudnak
maradni és tudnak működni.

Megkérdezi, hogy van-e az elóterjesáéssel kapcsolatban k érdés, hozzászólás.

MegállaPÍtja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés,hozzászólás nem hangzott el,

Kéri a testület állásfoglalását az előterj esztéssel kapcsolatban.

A KéPviselőtestület 1l igen szayazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett az alábbi
határozatoí hozzai

9 7 12022. (XJ 1.\ határ ozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja Pápa
y'áros Önkormá ny zatának I. intézkedési tervét az energiaválság
kezelésével kapcsolatban.
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A Képviselőtestület utasítja az önkormanyzati fenntartású

intézmények vezetőit és a 100 %-os önkormányzati tulajdonban

lévó gazdasági társaságok vezetőit, hogy az intézkedési tervben

foglalt feladatokat aZ ott megielölt hatáíidőben hajtsák végre.

A Képviselőtestület utasítja a polgármestert arta, hogy ha az

intézkedési tervben foglaltakon felül további intézkedések

szi.ikségesek, azokat haladéktalanul terjessze a Képviselőtestület

elé.

Határidó: intézkedési tervben foglaltak szerint, illetve azonnal

Felelós: Dr. Áldozó Tamás polgarmester

Dr. Nagy Krisztina jegyzó

Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető

Uj váry Hajnalka intézményvezetó
Tóth Kata intézm ényvezeíő
Csakvári Judit intézményvezető
Boros Katalin ügyvezető

Tóth Péter ügyvezető

2. Pápai Városi Óvodák Szivárvány Tagóvodájának átszervezése
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

A napirend tárglalásán jelen van Csólcvári Judit intézményvezető.

A rendelet-tervezetet a Humánerőfonás Bizotts ág 7 igen szavazatíal, el|enszavazat nélkül, 1

tartózkodás mellett elfogadásra javasolja.

Dr. Áldozó Tamás poleármester

Elmondja, korábban is volt rá példa, hogy egy óvoda másik épületbe költözött, akkor az nem

minősüli átszervezésnek. A Pápai Varosi Óvodák Szivarvány Tagóvodája a legkorszerútlenebb

tagintézmény. Az Önkormányzat számba vette ennek az épületnek a rekonstrukcióját, mely igen
nagy költségekkel járna. Amikor az európai uniós fonások megnyílnak, akkor lehet ehhez a

felújításhoz hozzákezdeni. A legoptimálisabb variáció szerint jövő nyáron, esetleg ősszel
kezdődhet meg a munka,

süle zsolt önkormánvzati képviseló
Elmondja, arra szeretett volna rákérdezni, hogy az energetikai és infrastrukturális fejlesztések

mikor fognak megvalósulni. Meglepődött azon, hogy a fejlesztés legkorábban jövő nyáton

kezdődhet el, ennek okaira kérdez rá. Véleménye szerint az európai uniós fejlesztési ciklus 2021-

2027 év közöttikeretösszege kezd olyanná válni, mint Columbo felesége, mindig csak beszélnek
róla, de nem tudnak hozzányúlni. Megkérdezi Polgármester urat, mikor válik elérhetővé ez a
keretösszeg, hiszen egyre kevesebbet fog émi a pénzösszeg.

Dr. Áldozó Tamás polqtírrnester
Elmondja, ez a korszerúsítés egy 1 milliárd íbrintos beruházás, amely megvalósítására jelenleg

nincs a költségvetésben keret. Hozzáteszi, ameruryiben leime ennyi tartalék a költségvetésben,
nem lett volna szükség az előző napirend megtárgyalására. A tánögatást az Európai Urrió és

Magyarország közötti tárgyalások eredményeképpen utalják, ennek a íbrrás leosáásnak az

eredményeképpen íbg támogatást kapni az Ötrkormányzat. A tárnogatás euróbarr érkezik, így
véleménye szerint különösebb akadálya nem lesz annak, hogy a korábban forintban megszabott
kereteket iníláció követő módon hozzáigazítsák a folyósításkor aktuális euró árfolyamhoz,
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Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás,

Megállapítja, hogy az előterjesáéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs.

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesáéssel kapcsolatban.

A KéPviselőtestület l 3 igen szava zattal, ellenszavazat és lartózkodás nélkül az alább i határozatoí
hozza:

98 l 2022, (X,lt,) határ ozat
I.

Pápa Város Önkormrinyzatának Képviselőtestülete a nemzeti
közrrevelésről sznlő 20II. évi CXC. törvény 84. § (5) bekezdése
alapjrin a Pápai Városi Óvodák átszervezéséről dönt, a Szivfuvány
Tagóvoda telephelyének címe 8500 Pápa, Veszprémi úí 9. számta
módosul.

il,
!ápa Város Ögkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai Városi
Ovodák 401/181-612022. számú módosító okiratát, valamint
A01ll81-7l2022. számú módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratát - melyek az előterjesáés 1. és 2. számú
mellékletét képezik _ jóváhagyja,

A Képviselőtestület döntése a törzskönyvi nyilvántartásba történó
bejegyzés napján lép hatályba.

A Képviselőtestület utasítja a jegyzőí, hogy a haíározat
végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye
meg.

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a módosító
okirat aláírására, illetve hiánypótlás esetén a módosító okirat
ismételt benyújtásához szi,ikséges intézkedések és jognyilatkozatok
megtételére.

Hattíridő: azonnal
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Dr, Nagy Krisztina jegyzó
Dr, Benkő Krisáina önkormányzati és szervezési
osztályvezető

III.

A Képviselőtestület utasítja a Pápai Városi Óvodak
intézményvezetój ét,ltogy az alapitó okirat alapján a Szervezeti és
Működési Szabályzat szükséges módosítását végezze eI, és az
9gységes szerkezetű szabályzatot terjessze Pápa Város
Onkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi és
Osszeférhetetlenségi Bizottsága elé j óváhagyásra.
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Határidő: benyújtásra: 2022. oktőber 15.
jóváhagyásra: 2022. október 30.
Felelős: Csákvári Judit intézményvezető

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága
elnöke

Dr. Áldozó Tamás polgármester

Megköszöni képviselőtársai munkáját és elmondja, hogy a következó képviselőtestületi ülésre

2022, október 20-án kerül sor,

Ezt követően a Képviselótestület nyilvános ülését 15,42 órakor bezárja.

{í
Dr. Áldozd Tamás

polgármester

lr^^
Dr. Nagy Id|isztina

jegyzo
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szabadkai verita
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venczel csaba

Dr. Vaitsuk Mária

Németh zsolt

Dr. Guias János Zsolt

Unger Tamás

Zsegraics Gyula

kovács József

Németh csaba

pintér kálmán

sülc zsolt
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