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JEGYZŐKÖNVV

Késziilt: Pápa Város Önkornrányzata Képviselőtestületének 2022. novenber 30-i
nyilvános i.ilésér-r, a Városháza ép|iletének nagytermében,

.Ielen vannak: Dr. Áldozó Tarnás polgárrnester
Unger Tamás alpolgárnrester

Szabadkai Verita, dr. Törei<i-Vörös lbolya, Grőber Attila, dr. Guias .Iálros Zsolt,
Bakos Lászlő, Venczel Csaba, Nérrretlr Zso|t. Zsegraics Gyula, Kovács .Tózsef,

Nérnetlr Csaba, Pintér l(álrrrán, Stile Zsolt kópviselók, 14 tő.

Dr. Nagy I(risztirla .iegyző,
Dr. Verrasztó Norbert l(zlroly aliegyző,
Dr. Berrl<ő Krisztina önkornrányzati és szervezési osztályvezető,
Benecz Rita szociális és közigazgaíási oszLáIyvezető,
Szalai I(risztina gazdasilgi osztályvezető,
Rádi Róbert városiej lesztési osztáIy v ezető,
nreghívottak jelerrléti ív szerint,
Médiacentrunt munkatársai,
Dr,. Bán Zsőtla kijztisztviselő
Kun Attila l<öztisztviselő.

Dr. Vctilsuk fuIária önkormánllzati képlliselő íciyolmctraclásál bejelentette.

Dr. Áldozó TanTás polgárnrester
Köszörrti a Városl-ráza éptiletér-rek nagytermében r-r'egjeler.teket és az ülést az interneten
kereszttil követóket. A tcsltilct Lilésót 8.00 órzrl<or rnegnyitja.

Megállapítla, hogy a Kópvise lőtesttilet Lilése hatirrozatképes, 14 íő képviselő jelerr van.

Megkérdezi, hogy van-e tlás trapirerrdi .iavaslat.

Megállapítja, l-rogy a napirerrddel kapcsolatban javaslat nit-tcs.

I(ér,i a test|ilet álláslbglalását zr f'errti r-rirpirenclről.

A Képviselőtestiilet 14 igen sz,avazattal, ellenszavazaí és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:

103/2022. (XI.30.) hatrirozat
l. Személyi iigy,fApoLCA}rÓ SZ>LG^I-ATÁÉRT DiJ kitüntetés

ado trráriyozásál,a vonirtkozó j avaslat eIbírálása
Előadó: Dr. Aldozó Tamás polgármester
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2. Pápa Város Örrkorrnárryzata Képviselőtesttiletének . .,12022,
(...) Önkormányzati rendclet-tervezete a köztisztviselőket
megillető juttatásokról és tárr-rogatásokról szőlő 21l20I2.
(X. 25.) örrkorrrrányzati rend elet módosításáró l
Előadó: Dr. Áldozó Tar-nás polgárrnester

3. I. Pápa Város Telepiilésszcrkezcti tervének rnódosítása
Előadó: Dr. Álclozó ]"anlás polgárrnester

Mczei L,ászlő r,zirosi fiiépítész

lI. pápa város Önkorn-rárryzata képvisclőtest|iletérrek
...12022.. ( ) ötrkornlárryzati rerrdelet-teryezeIe Pápa
IJelyi Építési SzabályzatárőI szőIő 1412019, (IX.26.)
önkormányzati retrdelet ntódosításáró l
Előadó: Dr. Álclozó Tarrrás polgárrnester

Mezei Lászlő városi fiiépítész

IIl. Telepiilésrendezési eszközök korábbarr elindult
rnódosításával kapcsolatos döntés
Előadó: Dr. Áldozó Tarnás polgármester

Mezei LászIő városi főépitész

4. Pápa Város Örrkornráriyzata l(ópviselőtestiiletérrek . .,12022.
(. ) önkornrárryzzrti rcrrde let-tervezcte Pápa város
egészség|igyi alapellátási körzeteiről szóló 2212012. (X.25,)
önkormárryzati rendelet rrródosításáról
Blóacló: Dr. Álclozó Tarlrás polgárrnester

5. Beszán-roló Pápa Város Önkorrnányzatána|< Egészségügyi
Alapellátási Intózete ter,ékenységéről
Előadó: Ujváry FIa.jnalka intézrnényvczető

6. Beszárnoló Pápa Város Önkorrnányzatának Egyesített
Szociális Intézrrrénye tevékenységéről
Előadó: Szalainé Tilranyi Ar-rdrea iníézményvezető

7. Beszárr-roló a Pápai Va.o.i Óvoclák tevékerrységéről
Előadó: Csákvári Judit intéznrérryvezető

8. Beszámoló pápa város Infrastruktirrájának Fejlesztésóért
I(özalapítvárry tevékertységérő l
Előadó: Dr. Lr-rl<ács l]rrdre ktrratóritrnri einök

9. Vegyes iigyek

Dr. Álclozó Tamás polgármester
Ismerteti, hogy az Ügyrerrdi és Összeíérhetetlerrségi Bizottság a 111., a II2]II., és a 1l3.
sorszámú előterj esztéseket egyharrgirlag rrregtárgyalásra j avasolj a.
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Napirendek tűrgy alása az írásban megküldött előterj esztések alapj án :

3. I. Pápa Város Településszerkezeti tervének módosítása
Előadó: Dr. Ádozó Tamás polgármester

Mezeí Lászlő varosi fő épitész

A napirend tárglalósón jelen van Mezei Lószló városi főépítész.

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangulag elfogadásra javasolja.

Dr. Ádozó Tamás polgármester
Megkérdezi a Mezei Lászlő városi főépítészt, van-e szóbeli kiegészítése.

Mezei Lászlő v éx osi főépítész
Nincs szóbeli kiegészítése.

Dr. Ádozó Tamás polgármester
Elmondja, hogy elolvasta a megkapott véleményeket, az Örökségvédelmi Hivatal
állásfoglalásában az szerepel, hogy a köáiteles nyilvántartásban szereplő adatokat
Bakonykopp ány községre vonatkozóan küldik meg, ez nyilvánvalóan elírás.

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

Megálapítja, hogy az előterjesáéssel kapcsolatban kérdés, hozzászőIás nem hangzott el.

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesáéssel kapcsolatban.

A Képviselötestület 1,4 igen szavazatta|, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül az alábbi
határozatothozza:

l0 4 12022, (XI.30.| határ ozat
Pápa Varos Önkormányzatának Képviselőtestülete a
Magyarország helyi önkormányzatairől szőlő 2OI1. évi
CLXXXX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített
környezet alakításáről és védelméről szóló 1997. évi LXXVil.
törvény 9lB. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott
fe ladatkö rében elj árva az alábbi határ o zatot hozza:

P ápa Y fu os Önkormány zaténak Képviselőtestülete a l2I l20 19 .

(IX.26.) határozattal elfogadott Településszerkezeti terve 1,.

mellékletét képező leíró munkarészének módosítását az
5. melléklet szerint elfogadja.

P ápa Y áros Önkormány zaténak Képviselőtestülete a I2t l 20t9 .
(IX.26.) határozattal elfogadott Településszerkezeti terve 2.
mellékletét képező rajzi munkarészének módosítását a 6.

melléklet szerint elfogadja.
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A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt és a városi főépítészt a

határozat végrehaj tásával kapcsolatban szükséges intézkedések

megtételére.

Határidő: folyamatos

Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyző

Rádi Róbert városfej lesáési osztáIyv ezető

Mezei LászIő városi főépítész

il. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének ...12022. (...)

önkormányzati rendelet_tervezete Pápa Helyi Építési Szabályzatáról szóló
14t2019. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Ádozó Tamás polgármester

Mezei László varosi főépítész

A napirend tárglalásán jelen van Mezei László városi Jőépítész-

A rendelet_tewezetet a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasoljá.

Dr. Ádozó Tamás polgármester
Megkérdezi Mezei Lászlő varosi főépítészt, van-e szóbeli kiegészítése.

Mezei László varosi főépítész
Nincs szóbeli kiegészítése.

Dr. Ádozó Tamás polgármester
Megkérdezi, hogy van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászŐLás.

Megállapítja, hogy a rendelet-tewezette|kapcsolatban kérdés, hozzászőlás nem hangzott el.

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban.

A Képviselőtestület 1,4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
hatátozatothozza:

2912022. (XI.30.) önkormánvzati rendelet

Pápa Város Önkormany zatának Képviselőtestülete Pápa Helyi
Építési SzabáIy zatárőI szőtő t4 l 2019 . (IX.26.) önkormányzati
rendeletet módosító, fenti számú önkormányzati rendeletét, az

előterj esáésben foglaltaknak megfelelően megalkotj a.

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

Hataridő: azonnal
Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyző
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III. Településrendezési eszközök korábban elindult módosításával kapcsolatos
döntés
Előadó: Dr. Ádozó Tamás polgármestet

Mezei Lászlő városi ftiépítész

A napirend tárglalásán jelenvan Mezei László városifőépítész.

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Dr. Ádozó Tamás polgármester
Megkérdezi a Mezei Lászlő varosi főépítészt, van-e szóbeli kiegészítése.

Mezei László varosi íöépítész
Nincs szóbeli kiegészítése.

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

Megállapítja, hogy az előterjesáéssel kapcsolatban kérdés, hozzászőlás nem hangzott el.

Kéri a testület állásfoglalásátazelőterjesztés I. hatrározati javaslattal kapcsolatban.

A KépviselŐtestiilet 1,4 igen szavazattal, ellenszavazat és tafiőzkodás nélkül az a\ábbi
határozatothozza:

105 12022. (XI.30.\ határ ozat
Pápa Varos Önkormanyzaténak Képviselőtestülete a
településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának
rendjéről, valamint egyos településrendezési sajátos
jogintézményekről szőlő 41912021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: TTR.) 59. § (2) bekezdés figyelembevételével
megerősíti a hatályos településrendezési eszközök módosítására
vonatkozó 99 l202I. (VI. 30.), a I09 12021,. (IX. 2.) és a I29 12021.
(X. 14.) határozatokban megfogalmazott településrendezési
döntéseket az alábbiak szerint egészíti ki:

1,. Pápa Város Önkormanyzatának Képviselőtestülete
támo gatja Pápa településrendezési eszközein ek, ezen belül a
Településszerkezeti Tervnek és a Helyi Építési
Szabályzatnak az előterjesáés 1. mellékletében szereplő
pontokban történő módosítását.

2. Pápa Varos Önkormány zatának Képviselőtestülete az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVil. törvény 7. § (3) bekezdés e) pontjában foglalt
kötelezettségnek eleget téve dönt arról és igazolja,hogy az
előterjesztés 1. mellékletében, azon belül különösen a7. és
25. pontjaiban felsorolt módosításokkal, az űj beépítésre
szánt területet csak olyan használati célra növelte, amilyen
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célra a település már beépítésre kijelölt területén belül nincs

megfelelő terület. Aznj beépítésre szánt tértiletek kijelölése

beépítésre szánt területek közterületi rendezés miatt

szükséges területcseréje, illetve szabály ozá§a miatt indokolt.

P ápa Váro s Önkormány zatának Képvi se lőtestül ete elfo gadj a

a TTR. 7. § (7) bekezdés szerintio az előtefiesrtés 2.

mellékletét képező főépítészi felj egyzést.

A Képviselőtestület utasítja a varosi főépítészt, hogy a

Képviselőtestiilet dönté sét az állarri fő építész ré szére küldj e

meg.

Határidő: folyamatos
Felelős: Rádi Róbert városfejlesztési osztáIyvezető

Mezei Lászlőuáro.i főépítész

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztés II. határozati javaslattal kapcsolatban.

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az a|ábbi
határozatothozza:

10 6 12022. (XI.30.| határ ozat
Pápa Varos Önkormányzatának Képviselőtestülete a

településtervek tartalmárőI, e|készítésének és elfogadásának

rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos

jogintézményekről szőLő 41912021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a

továbbiakban: TTR.) 59. § (2) bekezdés fig}elembevételével
megerősíti a hatályos településrendezési eszközök módosítására

vonatkozó 7212022. (IX.1.) határozatban megfogalmazott

településrendezési döntést az alábbiak szerint egészíti ki:

I. P áp a V aro s Önkormány zaténak Képvi se l őte stül ete tá.rno gatj a

Pápa településrendezési eszközeinek, ezen belül a

Települ é s s zerkezeti Terv nek é s a Hely i Ep íté s i Szab ály zatnak
16 pontban történő módosítását az előterjesáés 3.

mellékletében foglaltak szerint.

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az épitett

környezet alakításaról és védelméről szóló 1997 . éviLXXVm.
törvény (a továbbiakban: Ét .1l . § (3) bekezdés e) pontjában

foglalt kötelezettségnek eleget téve dönt arról és igazolja, hogy

az előterj es ztés 3 . mellékletéb eíL, azon belül különösen a 7. és

a 13. pontjaiban felsorolt módosítások<kal, az új beépítésre
szánt területet csak olyan használati célra növelte, amilyen
céIra a település már beépítésre kijelölt területén belül nincs
megfelelő terület. Azitj beépítésre szánt területek kijelölése a

J.

4.
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szomszédos övezetekben meglévő szolgáltatások
tevékenységi körének bővítése miatt indokolt, azok a varos
egyéb területein a kapcsolódási igények miatt nem
valósíthatók meg.

pápa város Önkormány zatánakképviselőtestülete elfogadja a
TTR. 7. § (7) bekezdés szerinti, az előterjesztés 4.
mellékletében szereplő főépítészi feljegyzést a megalapoző
vizsgáIatésazalátámasztó javaslattartalmáravonatkozőan.

A képviselőtestület utasítja a jegyzőt és a városi főépítészt a
határozat végrehajtásával kapcsolatban szüksó§es
intézkedések megtételére.

Hataridő: folyamatos
Felelős: Dr. Nagy Krisztinajegyző

Rádi Róbert városfej lesáési osztályv ezető
Mezei Lászlő varosi főépítész

9. Veryes ügyek
c) Helyi tömegközlekedéssel kapcsolatos döntés

A naPirend tárglalásón jelen van Ferencz Zsolt irodavezető helyettes, és Keresztényi Tamós
kazlekedési szakértő.

Az előterjesáést a Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás
mellett elfogadásra javasolja.

Megkérdezi a meghívottakat, van-e szóbeli kiegészítésük.

Ferencz Zsolt irodavezető helyettes
Nincs szóbeli kiegészítése, azonban a kérdésekre szívesen válaszol.

Dr. Adozó Ta+rás polgármester
Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászőlás.

Megkérdezi, hogy az Űj menetrend tervezése során figyelembe vették-e a Béke téri orvosi
rendelő athelYezését, valamint a Béke téri és a Vajda taiótetepi posta bezárásőt. Véleménye
szerint fentiek miatt többen fogiák igénybe venni a irelyi tomegkoilekedést.

Ferencz Zsolt irodavezető helyettes
Elmondja, hogY ezt a menetrendtervezetet már július közepén elkészítették, az orvosi rendelő
áthelY.ezésé.9r.Pl a Postrák bezárásáről csak eortán születeu döntés. Véleménye szerint az erre
vonatkozó igénYeket a bevezetendő menetrend tudja kezelni. HozzátLszi, alapvetően
hivatásforgalmat befolyásoló menetrendet próbáltak kialákítani.

3.

4.

Il
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Süle Zsolt önkormányzati képviselő
vt.gkéro."i, hogy tudnak-e olyan objektív számokat mondani, amivel a jelenlegi és a tervezett

menetrendet öJsze tudják hasonlítani, járatszámra, futásteljesítményre, illetve az

autóbuszj ráratok számán ak v áIto zásara g ondo 1 el ső s orb an.

Ferencz Zsolt irodavezető helyettes , .,,

Errr*dj", h"gy 
"nől 

mrlr 
'az 

előző napi bizottsági ülésen is beszéltek. A 2-es számű

törzsökhegyi járat esetén bövítést terveznek. Hozzilteszi, a jelenlegi menetrendhez kéPest a

tewezettáinótrena körülbelül 
,1,4 

szilzalékos csökkenést jelent. Teljesítmóny tekintetében éves

szinten 40-50 ezer kilométert takarítanának megaz új menetrenddel. A járatszám ugyanannYi

marad.

Bakos László önkormanyzati képviselő
errn*a:u, rrogy a járatokat két részre kell osztani, helyi járatokra és helykQzí járattal végZett

helyi járatoúá, Útóuuiatut a településrészek lakói tudják igénybe venni helyi járati

menetrendde1 és díjszabással. Ezek a járatok is megállnak a városban, ez kÖrÜlbelÜl naPonta 20

járat. Jelen esetben csak a helyi járatokról van szó. A jelenlegi menetrend 2O[4,2OL5 kÖruI

aur.rtt ki,azakkori szo|gáItatőroai tOrtérrő folyamatos egyeztetésmellett. Ezázsn alapult, hogY

a városlakók közlekedését átszállással biztosítják, ezáIta| bármelyik városrész bármikor

elérhető. Más varosokkal ellentétben Páprán ezt nem tudták elfogadni a lakók, Így nem vették

annyian igénybe a szolgáltatást. Az új menetrenddel összekötötték a járatokat, Útvonal

koriekciókat is alkahútak, ezáIta| átszáIlás nélkül bármelyik városrészből bármelyik

városrészbe el lehet jutni. Kiemeli, hogy a jelenlegi járatszám megtartása mellett tudtak ennYi

kilométert megspórolni. Véleménye szerint egy jobb menetrenddel és a szolgáltatás

színvonalának javulásával csak nyerhet a város.

Grőber Attila önkormányzati képviselő
Bgy.tert sukos László önkormányzati képviselő hozzászításával. Elmondja; hogy a szakmai

kérdésekre az előző napi bizottsagi ütOsen váIaszt kaptak. Amennyiben a jelenlegi tendencia

folytatódik, akkor a sLolgáItatás 2022-ben körülbelül 250 millió forintjába fog kerülni a

váiosnak. L4 száza|ék megtakarítás esetén ez 2L5 millió forintba kerül. Ez 63 millió forinttal

több annál, mint amit az Önkormányzat 2021,-ben ftzetett. Fontosnak tartja, hogy a

tömegközlekedést többen vegyék igénybe. Nyilvan ez nem egyszerű kérdés, mert aszolgáltatást

akkoi vennék többen igénybe, ha olcsóbban lehetne hozzájutni, ezt azonban az

önkormányzatnakke|l finanszirozni. Felhívja a figyelmet, attő|,hogy lesz egy hivatásforgalmi

menetrend, ami kiszolgáIja a helyi üzemeket, intézményeket, iskolákat, és ez később

rugalmasan átalakítható, teiae., hogy lehet arra rávenni a pápai lakosokat, hogy azt igénybe is

vegyék. Megjegyzi, csak akkor csökkenne a személygépkocsi forgalom.

Süle Zsolt önkormányzati képviselő
Btr*na:a mindenki szeretne gazdaságosabban működő tömegközlekedést PáPán, de

véleménye szerint minden képviselőnek két dolog között kell őrlŐdni. EgYrészt az

önkormányzatnak a varos érdekeire, gazdaságos müködésére kell tekintettel lennie, de Szem

előtt kell iartania azon pápaiak érdekeit, akik eddig igénybe vették a tömegközlekedést.

Tisztában van vele, hogyizÖnkormányzat is nehéz helyzetben van, hiszen az önkormányzati

szektornak a Kormány váIasztásí ígéreteivel ellentétben teljes rezsiárat kell fízetnie. Ebben a

helyzetben megszorításról kell döntenie a képviselőtestületnek. A Gazdasági Bizottság ülésén

ehángzott, ho§y az autóbusz járatok volumene negyven száza|ékkal csökken, hétközben ez az

értéká tíz száia\ékot közelíti. Ez egy olyan mutató, amelyet nehezen lehet megemészteni. Az
a kérdés, hogy jelen helyzetben szabad-e ilyen drasztikusan hozzányÍini a közösségi

közlekedóshez, csupán gazdasági szempontokkal lehet-e ezt indokolni. Véleménye szerint ezen

menetrend kialakításánál nem vettek minden szempontot figyelembe. Nem vette figyelme az

önkormányzat elmíit félévben meghozott döntéseit. Véleménye szerint ezzel a dÖntéssel

azokat az Ómbereket sújtanák, akik a legjobban rá vannak szorulva a közösségi közlekedésre.
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Egytészt az idősebb korosáályt érinti, akik kevésbé mobilak, illetve azokat a diákokat is, akik
móg nincsenek olyan anyagi helyzetben, hogy a közösségi közlekedés által adott kereteken túl
is gondolkodhassanak. Raadásul az üzemanyag fua a jövő év elejétől drasztikusan
megemelkedik, álláspontja szerint emiatt többen fogják a helyi tömegközlekedést igénybe
venni. A menetrend kialakításánál eztsem vették figyelembe. Fentieken túl a környezetvédelmi
szempontokra is tekintettel kell lenni, hiszen világszerte az a cél, hogy ezen szempontok miatt
erősítsék a tömegközlekedést. A környezetvédelem szempontjáb ól az is fontos, hogy a
szolgáltatő milyen típusú gépjárműveket használ. Ez is lényeges kérdés, de ezmár a menetrend
után következik, hiszen a képviselőtestületnek elsősorban apápai emberek érdekeit kell nézni.
Minden szempontot figyelembe véve, különös tekintettel az adőemelésre, mely még fedezetet
is biztosíthat a most felmerülő többletköltségekre, nem tudja támogatni a közösségi közlekedós
ilyen szintű leépítését.

Venczel Csaba önkormányzati képviselő
Elmondja, hogy sok városban nincs már ilyen jellegű szolgáltatás. Kiemeli, hogy a menetrendet
folyamatosan vizsgálja a képviselőtestület, illetve a bizottság. Mindig igyekeztek a lakosság
igényeit támogatni. A lakosság érdeke azonban sok esetben lényegesen különböző. Abban
megegyezlk, hpgy a lpkosság is fontosnak tarda a helyi járatok fenntartását, de a menetrend
szempontjából ellentétesek az elvárások. Előfordult, hogy amennyiben az elvárősok teljesültek,
kiderült, hogy mógsem olyan nagy az adott járat kihasználtsága. Elmondja, hogy a Takácsi és
Yaszat iranyáből érkező távolsági járatok megállnak a Vaszari úton, illetve a Győri, valamint a
KülsŐ-Győri úton, és ezzel ishozzájarulnak az otl élők közlekedéséhez. Bízik abban, hogy az
Erzsébetváros tekintetében is megvalósul majd egy hasonlóan jó gyakorlat.

Unger Tamás alpolgármester
Elmondja, hogy a menetrend átalakításatöbb okból is indokolt volt. A gazdaságiok nyilvánvaló
és tagadhatatlan. Véleménye szerint a menetrendnek a vtáros közlekedésébe illeszkedő
alrendszernek kell lennie. Az elmúlt időszakban számos olyan forgalomszervezési döntés
született, ami p szeméIygépkocsik parkolásával, valamint a behajtással kapcsolatos. Nem ért
egyet Süle Zsolt önkormányzati képviselővel a tekintetben, hogy ez a változás pont azokat
sújtja, akik rá vannak szorulva erre a szolgáltatásta. Azúzemanyagar stop megszűnésével lehet
majd a buszos közlekedés lehetőségével élni, hiszen a váltoúatás pont arról szól, hogy
amennyiben az emberek leteszik a személygépkocsikat, legyen más lehetőségük. Kifejti, hogy
a változás csúcsidőben a diákokat nem érinti, hiszen ebben az időszakban minden iskola
megkÖzelítése megoldott oda és vissza. A helyközi buszok a város központi részébe érkeznek
be, és onnan még helyi járatként közlekednek a város déli részére, amely plusz forgalmat
generál, melyet kiszolgál a rendszer. Figyelembe kellett venni, hogy a csúcsidők közötti
időszakban nagyon kevesen vették igénybe a tömegközlekedést. Eddig az a korosztály vette
igénybe ebben az időszakban a tömegközlekedést, amely térítésmentesen tehette ezt meg.
Hozzáteszi, ennek a menetrendnek több előnye is van a korábbihoz képest, egyrészt csúcsidőn
kívil átszállás nélkül a város minden részétösszeköti, mástészthétvégénkörjáratok biztosítják
a teljesfokú elérést. Ezeken kívül a menetrend gerince nem változott nagymértékben.
Figyelemmel kell lenni olyan tényezőkre is, mint a beiskolázást körzetek változása. Az
Erzsébetváros északkeleti, északnyugati részéből a Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Átalános Iskolába történő eljutást is biáosítani kÓ11, valamint a főgerinc, a Jókái
utcán való közlekedés is megmaradt. Új igényként jelentkezett, hogy a város nyugati részén
lévő bevásárlóközpontok átszáIlás nélkül elérhetőek legyenek. A körjáratok révén ez az igény
megvalósul. Az orvosi rendelő, illetve postilk elérhetőségével kapcsolatban elmondja, hogy a
menetrend eú. étintetlenül hagyta, illetve a körjáratok által elérhetők. A, nj menetrenddel a
helyi közlekedés 8 autóbusszal, illetve 2 pót autóbusszal megoldható. Véleménye szerint a
menetrend be fogja váltani ahozzá ftizött reményeket, ettől ftiggetlenül rugalmasan kezelendő,
melyben vannák tartalékok. Ezeket a tartalékokat folyamatosan figyelni kell és fel kell t6tni, az
időközbenjelentkező kisebb igényeket a rendszer képes kezelni.
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Dr. Ádozó Tamás polgármester
ekellvenniazoknakazigényeit,akikahe1yiköz1ekedést

hááznáLják, valamint azoknak az igényeit is, akik részben helyettük ennek a rendszernek a

mtiködését fizetik. Grőber Attila önkormányzati képviselő által elmondott számokat érdemes

újra elismételni. Elmondja, hogy a200 miltió forint, amit a rendszer működéséért fizetni kell,

tóbb, mint a város teljes éves kommunális adó bevótele. Amikor a képviselőtestület a helyi

tömegközlekedés átszervezésérőI térgyal, amikor figyelembe veszi a folyamatosan változő

igényiket, és ahhoz próbálja igazítani a rendszert. Ezt lehet leépítésnek; me$szorításnak

nivjzni, de ö inkab6 a képviselői felelősségnek nevezné, hiszen a képviselötestületnek
mindenki érdekeinek figyelembevételével kell döntést hozni. Korábban többször estek abba a

hibába, hogy hangosan kimondott igényekhez igyekeztek menetrendet igazítani, ezekŐl a
javaslatokról ugyanis kiderült, hogy semmilyen valóság alapjuk nincs. Véleménye szerint

helyes a nagy szervezetekhez igazítani a helyi tömegközlekedést, az oktatási intézményel<hez

és a munkahelyekhez, mert más szewezőereje ennek a rendszernek nem lehet. Reméli, hogy ez

a rendszer a díjbevételekből és az adóbevételekből finanszíroáatő lesz, Elmondja, hogy 1,990

őta a tömegközlekedés iránti igény folyamatosan csökken. 20].].-ben Birminghamban a

Regionális Fejlesztési Tanács egy tanulmányutat szewezett közlekedési szakemberek és

önkormanyzati vezetők részvételével. Birminghamben szemléletváltással, infrastrukíurális
beruházásokkal azt próbálták elérni a helyi közlekedésben, hogy visszaszorítsák az autós

közlekedést, és megnöveljék a tömegközlekedés, biciklis- és gyalogos közlekedés sÚlyát. A
többéves program eredményeképpen megállapították, hogy semmi nem változott. A
közlekedésről és a mobilitásról támasnott igények azt a képzetet keltik, hogy az autós

közlekedést szívesebben választj ák az emberek, mett az kényelmet és gyorsaságot jelent,

valamint egy vélelmezettpresztízst is. Tart attól, hogy ez a jövőben sem fog váItozni,lehet,
hogy az üzemanyagárak emelkedése sem fog paradigmaváltást okozni. Véleménye szerint az

üzemanyagárak növekedése és a tömegközlekedés igénybevételének növekedése között nagyon

halvány kapcsolat á1l csak fenn. Remóli, hogy a menetrendhez találnak majd egy jó szolgáltatót,
és ez a rendszer fenntartható lesz.

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

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

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesxéssel kapcsolatban.

A Képviselőtestület L2 igen szavazatta|, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett az alábbi
határozatothozza:

107 12022. (XI.30.\ határ ozat
1. Pápa Város Önkormányzatínak Képviselőtestülete a

szemé|yszállítási szolgáLtatásokról szőIő 2OI2. évi XLI.
törvény rendelkezései alapjan összeállított, az e|őterjesztés

mellékletét képező menetrend figyelembe vételével, a helyi
menetrend szerinti, autóbu s szal v é gzett szeméIy száIlításhoz
kapcsolódó feladatok elLátására nyilvános páIyázatot ír ki.

A Képviselőtestület utasída a polgármestert a páIyazat

kiírásával kapcsolatban szükséges intézkedések, illetve
j ognyilatko zatok megtételére, tov ábbá arra, hogy a benyúj tott

páIyázatokat,valamintajánlattevőkkellefolytatotttargyalások
eredményéről elkészített összegző anyagot terjessze a

Képviselőtestület elé.
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Hatráridő: azonnal,illetve folyamatos
Felelős: Dr. Átdozó Tamás polgármester

Unger Tamás alpolgármester
Rádi Róbert vrárosfejles ztési osztályvezető

2, pápa város Önkormrlnvzaténak képviselőtestülete utasítja apolgármestert, hogy te§ye meg a szükséges intézkedéseket ésfolytassa le azokat a táigyalő,;íotut, ..ii.t eredményeként ahelYi menetrend izerinti, uuióüu.s"ul végzettszemélyszállítdshoz kapcsolódó közfeladat ellátása 2023.január 1. napját követően is biztosítottl;;;.*

A Képviselőtestület 
Tu{ü?_ :ov?b!á a polgármestert, hogy atárgyalások eredményéről á képvis.rot.rár"i?iüíj ékoztassa.

Határidő: azonnal, ill. a soron következő ülés
Felelős: Dr. Áldoző Tamás polgármester

Unger Tamás alpolgármester
Rádi Róbert városfejles ztési osztályvezető

2. Pápa Város Önkormányzata Képvisetőtestületének ...t2022. (...)ÖnkormánYzati rendelet-tervezete a köztisz*iselőkei-"giilLto juttatásokról éstám o gatás okról szŐIŐ 2l 12012. (X,25.; á.il*. a.yzati rendelet m ódosításárólElőadó: Dr. Ádozó Tamás polgármeste, 
---'

A rendelet-tervezetet a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Dr. Ádpzó Tamás oolgármester
Elmondja, hogY a 

"nd'l't-t..u. zet a 2022. évben megállapított juttatás ok 2023_bantörténőfenntartásá r a tesz jav aslatot.

Megkérdezi, hogy van-e a rendelet-t ervezetbenfoglaltakkal kapcsolatban kérdés ,hozzászólás.
MegállaPÍtja, hogY a rendelet-t ewezettelkapcsolatban kérdés, hozzász1lás nincs.

kéri a testület állásfoglalását a rende let-tew ezettel kapcsolatban.

ÍrffTffili§:ll"' 1,4 igen szavazattal, ellenszav azat és tartLzkodásnélkül megalkotja az

Pápa Város ö"k".*á"ffi"k Képviselőtestülete aköáisztviselőket megillető .iuttatasoúl es támogaiá.á-űJi ."oro2.1,2012. (x.25.) önk ormányzatirendeletet módosító, fenti számúönkormányzati rendeletét, az előterjesztésÚen--i"grJirr.".r.
megfelelően megalkotja.

uta-siüa a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről - a helybenszokásos módon - gondoskodjon.

Hatandő: azonnal
Felelős: Dr. Nagy Ktisztina jegyző
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4. Pápa Város önkormányzata Képviselőtestületének ",t2022, (",)

önkormányzati rendelet_te*"rii" pápa város egészségügyi alapellátási

körzeteirőlszóló22l20[2.(x.25.)önkormányzatirendeletmódosításáról
Előadó: Dr, Ádozó Tamás polgármester

A napirend tárglatósón jelen van Ujvóri Hajnallw, az Egészségügyi Alapellátási Intézet

intézményvezetője.

A rendelet_tervezetet a Humáneröfonás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja,

ézrnérryvezetöasszonyt,kíván.eszóbe1ikiegész1tésttenni.

U i var,v Haj nalka intézményvezető

ffim kírá, zőbelíkiegészítést tenni,

1et-tervezetbenfog1a1takka1kapcso1atbankérdés,hozz6sző|ás,

Megállapítja, hogy a rendelet_tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzásző|ás nincs,

Kéri a testület állásfoglalását a rendel et_tewezettel kapcsolatban,

A Képviselőtestület ,4 igen szavazatta', ellen§zav azat és tartózkodás nélkÜl megalkotja az

alábbi rendeletet:

ilui r-"tOte stülete r_an a-y 
1_o 1

;;#Öö'";;;ú;;-;9;i:?:*}:?".,:^_?,?::^r:?:),
;iir,,"7';;;,iffi ;ilmódosító,r^en|i;zilio,L"a:l],^:1
;;'fr#ö^;'-";űf""xoru"" foglaltaknak megfelelően

megalkotja.

Utasítjaajegyzőt,hogyarendeletkihirdetéséről_ahelyben
szokásos módon - gondoskodjon,

Hatráridö: azonnal
Felelös: Dr. Nagy Iklsztinajegyző

5. Beszámoló pápa Város önkormányzatánakEgészségügyi Alapellátási Intézete

tevékenységéről
Előadó : U: 

"u,y 
Haj nalka íntezményv ezető

A napirend tárgtalásón jelen van .Ujváry Hajnalka, pápa Város ónkormányzatának
^ ^n 

sa' iá 
j si g, i At íp e l l ót á s i int é z e t e int é zm é nyv e z e t őj e.

A beszámolót a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja,

Dr. Ádozó Tamás polgármestet 
_ . ,1ryL^_2^^_+A

Megkérdezi, hogy .ffi *ób"li kiegészítés e az e1őterjesztésse1 kapcsolatban,

Uj var.v Haj nalka mtezmen)
Nincs szóbeli kiegészítése,
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Megkérdezi, hogy van-e a beszámolóval kapcsolatban kérdés, hozzászőlás.

,Grőber Attila önkormányzati képviselő
ErtesÜlése szerint HajdÚ-Bihar megyében volt egy arra vonatkozó pilot program, hogy az
ÜgYeleti ellátást telj_esen a mentőszolgálat fuányi{ása alá helyezzék. Á progru* által érintett
kÖvetkező megYe Veszprém megye lesz. Megiérdezi Intézményvezető asízonyt, hogy ez a
Program valójában érinti-e a megyét. A sajtóban felröppent a háziowosi róndszei teljes
átalakításának híre is. Megkérdezi, Intézményvezető áJszonynak van-e erre vonatkozó
információja.

Ujváry Hajnalka intézményvezető
Elmorrdja, hogY tavaly jútius l-jétől működött az említett pilot progr am, azonban ő maga is
csak hallott róla. A.Y._?rr!r_ém megyei programról több forrisUOt proÚat információ t szerézni,
TdY..jTYár elsejétől indult volna, de nagy valószínűséggel ez nem fog megvalósulni.
ErtesÜlései szerint a rendszer nem működött, melynek elsősorban a humánerőionáúirány volt
az oka. Sok helYről rendeltek át szakembereket, illetue nagyon nehézvolt orvosokat szerezni
az igYeletbe. Ennek a Pilot programnak az a célja, hogy a ÁÓst fennálló ügyeleteket jelentősen
csÖkkentsék, minimum járási szintekre, de vaiahol ióUt iara.ra vonatkőz őan. Egyeztetett a
mentőszolgálat helYi vezetőjével és a Kőrhaz vezetőségével, de nekik semmilfn konkrét
információjuk nincsen. A törvény-terv ezetben júliusi dátum szerepel, országos szintü
bevezetését 2024.január elsejére tervezik. Elképzeihetőnek tartja aszakászonkénti bevezetést.
A háziorvosi kÖrzetek átalakításakapcsán elmondja, hogy a torvény-terv ezetetmegelőzően volt
egY szakmai előterjesztés, amelyet egy elég szűk kör kaiott meg, azonban ennek nem minden
része kerÜlt be a tÖrvénY-tervezetbe. Atewezetszerint nem csuk a praxisengedélyt átlítanáki
az Otszágos KÓrházi Főigazgatőság, hanem a körzethat árokat is ez i szeweíühaífuoznámeg,
ennek a részletes szabályai azonban nincsenek meghatároz:la. A betöltetlen körze tek száma
folYamatosan nÖvekszik. Felmerült, hogy ezt a ptoblémát nem helyettesítéssel, hanem a
kÖrzetek Összevonásával fogiák megoldani . Ezt az^önkormányzat is meg tudta volna tenni, dejelen Pillanatban a degresszió miatt ez nem lehetséges, hiszen jelenleg, -nu 

.gy körzethez több
Pácienst rendelnek, mint amennyi a feladúilátási sierződásb.r, -.,n*, akkor az
ÖnkormánYzatnakkárt&Ítési kötelezetts ége van, emiatt nem is éltek azönkormány zatok ezzel.
1A, 

m,ásik kérdés, hogY milyen körzeteket szeretnének felosztani. Pápán ,1,4 
kötzetvan, abból 4

betÖltetlen. Az egYik egy kicsi, 1100 ftis, a másik egy nagy 2500 fős körzet. Ha a betöltetlen
kÖrzetek Pácienseit szétosztjáka körzetek között,u"i*oőt nem szívesen fogiák eztvállalni.
FŐleg azokban a körzetekben jelentene ez problémát, ahol idősebb orvosÓ-k praktizálnak,
véleménYe szerint rájuk ezt a terhet nem leheirátenni. Nagy körzeteket csak praxisk<izcisségek
által lehetne ellátni, véleménye szerint egy orvossal es egfnővénel ez 1ehetetlen.

Nem érti, hoqY,az orvosok miért nem fogiák vállalni a magasabb szíműbeteget, hiszen most is
ellátjákazt, aki nem a körzetükbe taftozik.

MegkÖszÖni az'intézménynél dolgozók áldozatos munkáját. Elmondja, hogy a fennálló
Problémrák or§zágos méretűek. Egyfelől a jelenlegi sz-olgálatot teljésítő szakorvosok,
háziorvosok, fogorvosok munkájának megbeósülése, másfeiől pedig a négy betöltetlen
háziorvosi kÖrzet ellátásának biztosítása jelent nehézséget. Az ösrtötuőrendszert hasznosnak
tntja, melYnek első jelei már megmutatkoznak. ÖrriÁmel olvasta, hogy a ].1. körzetben

|".'r:l"r,'l9 
o1?. 

,Ton gondolkodik, hogy pályázik a körzet ellátására. a" Ort".*á;;;;
minden tőle telhetőt megtesz az e|latás érdekében. Megköszöni Intézményvezető urriony
munkáját, kívánja, hogY a jövőben is ilyen rugalmasan képviselje a kol1égái szakmai érdekeit
és a fenntartó érdekeit is. Sok problémát felvit a beszámoló, de ezek nJn helyi probl émák,
hanem országosak.
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Véleménye szerint n"*ilt u tóöltetlen körzetek, és az orvosok életkora jelentenek'Problémát,

hanem az ís, hogy a haziorvosi rendelők nem elég korszeniek, Elképzelhető, hogy az a

generáció, amelyik a háziorvosi praxisokat most bettltti, már nem szívesen tanul meg egy Új

technológiát. Fontosnak tartja, hogy meglegyen egy.központi orvosi,rendelő, egészségház

létrehozásanak lehetősége, iliszen é" ráetoué teúe a korszerű technológia bevezetését'

könnyebben lehetne szJw'ezni a háziowosi körzeteket is. Felhívja a figyetmet egy nemrég

megjelent demográfiai kutatásra, amely szerint 2040+e az e\tartottak aránYa 60-65 százalék

Iesz amostani 53-54 száza|ékhoz képest. Az idős korosztály arányánaknövekedése magával

hozzaazt,hogy az ellátásuk nagyobb energiát fog igényelni. Örömtelinek tartja a fiatal rezidens

;; ó.ioriáiip áIyázatra tiijénő jelenúzós éÍ. Hozzáteszi, személyes taPasztalatai alaPján

elmondhatja, hógy ár. Szúcs lldikó nagy nyereségazalapellátás számára,

Dr. Ádozó Tamás polgármester
Néhány péIdát".Úffi-uo*tkozőan,hogy milyen környezetben kell dolgozni. Elmondja, a

beszámoló szerint a tapaszta|at azt muta:tja, hógy a heiyettesítőt 1 _tlirze|e kapott teljes

íílanszírozás átutalása esetén sem fordítottatiejreiztésre. A beszámolÓ kiemeli, hogY az egYik

orvos páciensközpontúan !átja e|a betegeit. Átásponda szerint ezekszerint nom minden orvos

tesz így, pedig ennek alapvetőnek"kellene linnii. Az önkormányzat"megrendel :gy
szolgáLtatást, amelyér t ftzetrészben az éllamtőI eíTe a célra kapott pénzbő|, részben a pápaiak

adóforintjaiból. A tapaszta|atok azonban azt mutatják, hogy amikor a pápaiak igénybe veszik

ezt a szolgá|tatást, Ök esetben a háziorvosi és a-kőrhán ellátás során egyaránt problémáik

merülnek fel. A problémak nagy része nem a rendszerből ered, har]iem az orvos beteg

ta1álkozőjasorán kialakult konflikiusból. Sokszor nemazta páciensköz^Pontú ellátást kaPja meg

a beteg, ami véleménye szerint elvárható lenne. Ilyen pélááut a 40 fokban naPra kitett szék

esete, amikor u" o*o, ,r.m engedi be az idős, beteg, praxl sábatarto,ző beteget a rendelŐbeo mert

ott kupleráj van egyébként. Ezt vér\ázítónak tartja. A problémáú. az jelenti, hogy az

ó"r.ááa"v"atnak ni-rr"r"n eszköze. Véleménye szerint olyan privilégiumrendszer alakult ki,

melybe egyik oldalról dől be a közpénz, u .arit oldalon péatg a kisszeriiségbe ÜtkÖznek

folyamatosan, és nem a páciensközp ontít e||átásba. Kiszolgáltatottak az ernbÖrek, mert elŐbb-

utóbb mindenki rászorul majd arra, hogy oda menjen. Ez a jelenség,atársad-alom olYan tÜnete'

amellyel valamit kezdeni keilene. réráós, hogy aiorv ény tewezetében foglaltakat az Önérdek

milyen szinten tudja ellehetetleníteni, .Út .ááig sok kezdeményezéstkívégeztek MegemlÍti

Rácz Jenő koncepcióját, amely véleménye izerint szintén jól átgondolt vol1 _mégis
elgáncsolták.ttoriatesli, önkormányzati szóvetségi egyetértés van abban, hogY a háziorvosi

üfyeletek állami fenntaitásúvává|janak. Az tigyeteti ellátásban az önkormánYzati hatáskÖr

ainyit jelent, hogy az önkormány zat adja a péizt. Nem pápai példa, de megemlíti, hogy van

;ry* á*or, aki'másik városban vailál ü§yeletet, és az ,úazási ideje a'rendelési időben

kezdődik, és abban fejeződik be, ezálta| a-iendelési Ídeje az utazási idővel rÖvidÜl, melY

természeteson a számlat<imbben nem jelenik meg. Áláspontja szerint az ügyeleti rencl,szer

megérett a váItozásra. Hozzáteszi, koráibban több beszámolÓban megjelent, hogY az ij'gYeletre

,oún meghosszabbított rendelésként tekintettek. Amikor volt még hétvégifogászati ÜgYelet,

arról is kiderült, hogy külföldön dolgozók és hétvé génhazajárók vették_ig{lbe. A HajdÚ-Bihar

megyei program ís""aztmutatta, hogy a mentőszolgálat munkatátsával lefolytatott beszélgetés

j.ráto, -eietben tudta mérséke|ii azügyeletet igénybe vevők számát. Nem hallott olYanrÓl,

hogy 
"rnegatív 

irányba befolyásoltu rootnu az ellátást. Volt olyan Pápa környéki Polgár, aki

.iid.n nup}ihíutu Űgáhozaz ügyeletet. Minden változásérdekeket sért, de véleménYe szerint

a rendelkezésre álló .J"ko"okboít<elt kitalflni a legjobb rendszert. Takács Péternek sok erőt

kívan a7thoz, hogy a szakemberekkel együtt a leg|obban működtethető házioFtosi, illetve

ügyeleti rends"e;"t a!áLják ki. őszintén széretné kifejezni a tisáeletét azon háziorvosok elŐu,

akik elkötelezetten, a|ázatta\,orvosi esküjtiknek megfelelŐen éjt nappallá téve dolgoznak, mert

vannak ilyenek. Nágyjából Ók azok, akii a rendszer jelentős részét életben taftják, valamint a

hitet azemberekbe",-t ogv érdemes orvoshoz fordulni. Pápán is vannak ilYenek.
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Megkérdezi, hogy van-e a beszámolóval kapcsolatban további kérdés, hozzászóIás.
MegáIlaPÍtja, hogY a beszámolóval kapcsolatban további kérdés, hozzász1lás nincs.
kéri a testület állásfoglalá sát abeszámolóban foglaltakról.

Dr. Áldozó Tamás
tárgtalása.

A Képviselőtestület 
^ 
14 igen_ szavaz,attal, ellenszavazat éstartózkodás ílkul elfogadja a pápa váro. 'ort"r.a" 

yzatának

o'.*J#lír' aupetta'tasi- 1ntei"t" ffiüö*g&őt szóló

9,I6-kor szünetet rendel el, majd 9.33-kor folytatódik a napirendek

Grőber Attila Önkarmányzati képviselő az ülésről tóvozott. Jelen van I3 fő képviselő.

6' 
Ö#.il::*"u#" 

Város Önkormányzatának Egyesítetú §zociális Intézménye
Előadó: szalainéTihanyiAndrea intézményvezető

ír::##:W'í:T::lr;1;:;,'::';g,?!x:árí::;;:EgllesítettszociálisIntézmény

A beszámolót a Humánerőfonás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.

aintézménYvezetőtésmegkérdezi,van-eszóbeli
kiegészítése.

r
ElmondJ4 az IntézménYnél a jÖvőben nagy változások lehetnek a korábbi ülésen megismertszándéknYilatkozattauuto t'tini,álr.Ő.r. r".ii", 

")'Jg.észségtigyből az ápotása szociálisellátások terÍiletére. l."-'iil at, uorrit"r"i 
"r"t ÁiiJ"":o"ot.erinto kerdesek: Az Intézménv

itX',"-T.T,YjXi;nlt*i:rrarn:1llláffi il":';;"konáll,a-*.,,.l*.o&;lá,ól

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

49gy a beszámolóval kapcsolatban kérdés, hozzászőlás nincs.
kéri a testüIet állásfoglalá sát abeszámolóban foglaltakróI.

§íalainé Tihanl,i Andrm ir
Nmcs szóbeli kiegészítése.

A Képviselőtestület 
^ 
13 igen szavazatta!, ellensza vazat éstartózkodás nélkül elfogadti a pápá'iaros önkorm ányzatának

,.é*J":ffii:,. 
szociáli. "rniJ^jö;' ilk;il; iii| "",,arc



7. Beszámoló a Pápai YáT":: 
Óvodák tevékenységéről

Előadó : C;ák;á,i Judit irrtézrrrényvezető

A napirend tárglalósón jelen van csóloári Judit, a pópai városi oyodók intévményvezetője'

Grőber Attila önkormónyzati képviselő az tilésre megérkezett, Jelen van 14 fŐ'''

AzelőterjesztéstaHumánerőforrásBizottságegyhangúlagelfogadásrajavasolja.

ny v ezetőté s me gkérd ezi, v an- e s zóbeli kie gé§zíté se.

Csakvari Judit intézménYvezető , . l_^ .,^lÁ +ekintetl 
, , ly gondolatot

Elmondja, hogy ffidíjb.-"onulására való tekintettel szeretne léhát,

megfogalmazni, rriszen utoljara ,""r)'-rer,, beszámolÓ kÖteles intez4!;Ytlvezetőként a

képviselőtestületi ;c". Elrnondja, hogy ,98,. augusztus i-len 
'upo. 

ua i városi Óvodák

intézmónyéb e,és2o23.április 30-á1 togilrá,ío,.niaz.Ínteznényben 
eltÖltÖtt ldőszaka' 

KÖnnyen

felidéáetö, hogy mely óvodakban dolg"ozo It, de azélményeú mar hosszabban tudna beszélni'

Kéttornyúlakon 3 jná ,orroo, tapolcafo nagyon meghatátozó volt az é|e'tében' hiszen 23 évet

töltött itt, majd 
" 

őrók"i óvodában t *olruPolcafon mar mint tagóvoda vezető vette át a

feladatokat ],984_ben. A jelenlévot to"ut ott voltak néhányan, amikor,megpályénta aPápai

varosi óvodak intézményv ezetőí á|Iáysát,Megköszöni, hogy tegtisztelték a bizalmukkal akkor

és azt követően még két alkalommur N"* uoít könnyú idór"uk, 
'odo,'ása 

van arrÓl' hogy akkor

is voltak néhányan, akik nem uirtut- utuan, holy tudja teljesíteni egy mamutintézmérry

vezetését.öszintén szólva akkor .ujat Lugarouí.""-b"r' i' rritj"" volt' Akkor'négY óvodából'

41.csoportből,L67dolgozóbólál.lőntézmény-egységetvettát,mindeniltézmély-egységnek
megvoltak a saját 

-vetretői, 
es eutoil i::"eé,^y_eg}ségbő1 kellett létrehozni egy

íntézményt giiszke effe azidőszakra, véleménye szerint sikerült egy egységes intézményt

létrehozni. volt számos intézményi eíeteaet , sza|<rna\nup, csapatépítő programok' szpkmai

elöadások, munkaközösségeket.titoJi.tt.t, 
ahol 

'nirra.r' 
áuoaauot ott voltak a kollégárk' A

csapatépíó ,run; á*én}beszámorái touu estét betöltenének' de emlékezetesek lettek a

munkaközösségek programjai is. A szakmai konferenciák megsz ervezése nag'on fontos volt

szám*ra,melyeken nemcsak u papui, t unem a térségi o.ráaat il részt vettek. sokszor térsógen

kívüli vendégek is érkeztek . Ezek** tornoly Lonferenciák voltak' melYnek résztvevői

|étszőtmaa ,50-200 főt is elérte. erJJiyuor, a csángó niaenot és Kárpátaljáról is érkeztek

vendégek, akikkel nagyon szoros Miatsag alakult ki. Kifejti' hog, az eurőPai uniós

píiyázatoh,hoz kapcsolódóan 2008 és 2otlvozott vott az int ézmZnYifejlŐdés leglátvánYosabb

idöszaka. Nem magyarajkú gyermekek befogadása, Óvoda felújítás, kompetencia alapu Óvodai

nevelés, pedagógus képzés,óvodai .r"*"Úsztés, ezet miní az e|mÍitévek feladatai voltak'

Társpá',yázotuoínugyon sok *,u".!"rr" ágyütt vettek részt kÖzÖs PálYázatokban' A PáPa és

vonzáskörzete óvodapedagógusainut eiv"t'iete tizenöt *'q T*:1"::.:::'o 
*egalakítása és

működtetése is az ö nevéhez fíizödik. íá a,,e"volt, hogy ebben az egv|$etben össze tudta

fogni a tórség óvodapedagógr*t: óvodáit, hiszen o,*lgy esetben 30_40 óvoda csatlakozott

ehhez az egyesü' ethez. Elmondja, n"r, az e'miit idászakban nehézséget jelentettek az

álszewezések. Vezetői kinevezérjÁlr":u n taiá|kozott mfu az tltézménYátszervezéssel'

hiszen.a sajátos nevelési igénytí ;;;** Lu"o átllni, Szerették ezt a csoportot, jó helyen

volt a vajdai óvodában, jő &zés""n, n"r, ezek asajátos nevelési igénYÚ gYoekek ha kellett
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szegÍegáltan' ha kellett integráltan_ kapták meg a nevelést. Ezután a kétóvoda egyházifenntartásba tÖrténő átadásaiJto.ory munkát igZ"Y.ii. nrmondja, n.,n ."ari, ott aua,}rogy aCsókai Óvodába tÖrténő visszaköltözést is oroyit oíut.rr. nm abban, hogy azátszervezésse,érintett családok mára mát erogaotat a helyzetet a-roguao óvodák .-"-ri...n fogadták azáthelYezéssel érintett csoPortokat] akiknek 
"Ó"" iu^rr"iytit lett. Az átszewezéshez szorosankÖtődÖtt a dokumentumok follamato; 

.vahozásai.l 
paúun tása során számos baráti,emberikapcsolatot alakított ki a városúan Úuo inter*eny.tta, Jtérség óvod áival,de országos óvodai,Pedagógiai egYesÜletekkel, ffiiskolai tanárokkal, neves .iouaottut ir. ruron tiemeli a SoproniEgYetem Benedek Elek PedagógiuiKurt és a Székesfehérvári oktatási Központot is. Az elmúltidőszakban a nehézség'r' 

'n"otii'artir,, oururi nt az,hogy legyen még toioir.tir, őbb, az űjfeladatok' hogY még felké"u"'uo legyen, a váhűsok, hogy tudjon alkalmazkodni.Szakmailag állandóan kéPezte;;;; rútaúun 
".;,;;;, nem tudott mindig megfelelni azelvárásoknak' de igYekezett'ot'u 

'Jntit 
sem megbántani. Üinaig az intézmény érdekeit taftottaszem előtt' Elmondja, hogy az aktív nyugdíjas évekre készüI. korábban nyugdíjba vonultkollégák egY hét utan már éreztéku 

'*.'"k", 
az ővodátői tauot. Vérnyomáscsökkentő nélkülrealizálődott a vérnYomásuk, a szülőkkel való a."t, ,o-álmok megszűnte k, altatőnéIkülaludtak' EgY hónaP után a nianyerzetexis megielentek. e gyermekek moso lya, azölelésük, a

szeretetiik hiánYzott, 
,azok 

az tinnepi készilődtsek, amik a z ővodéthoztoronet a kollégákat.Biztos abban' t'osr 
191' r""n'tii}en ttinetet. Azirodailp_"_.ge., a kollégák telefonhívásai,az azowtal elvégzendő feladatok, 

" "ti"nri 
telefonok u ,*totrot, a Mikulás, a ballagás kérdése;j}T111,11ilt,T:ffiTu*:m*:ffi ;üfr ..nrúrnak,Alpolgármesterúrnak,

P..Ádo"O ra-a. polg .,
Megk&dezi, ván-e a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászőlás.

!|nondja, hogy tnte"*enyilO u--.szonnyalGimnáziumban, akinet rroro,i, U"rO* nyugdíjas

ff#'#::; iuTru'* 
ara'r'G"uró tekintettel a kollégák a jövőben is számíthatnak

;::}i,,ffi [*=.fi §*i,* 
j,,i*{*xx,:l,J,*T#"lY*;T:ffi 

"x}
asszonYnak' hanem valamennyi aőlgozon t o.ur *r"t,"ffir"i,,X;fi:ilr'J:ffilJr::T,;beszámolóban kiemel te a Panaszt,ezjJs mődját,hiszen fontos a szülői igényeknek oly módontÖrténő megfelelés'lo'l az ossáangban leg}en a fenntartJ és kollégák elvárásaival, de ftíkénta gYermekek érdekeivel' Örömét Ú'iki, hogy u n.u.rJriprogramba visszavezették a németnemzetiségi nevelést' Rendkívül hasznosnak tiltiu,r,ogf u |.a agőgiaiasszisztenseket bevonják
r::,:i::i;:ifÖ#.x'.-,*::3u:f a pedagógiuiu,."i,"t. ns az óvópedagógus jobbkeze.

@ester
Elmondja' hogY legaláuu z-* j'r'nleg is tagiai a képviselőtestületnek, akik 2008_ban döntöttekaz intéanénYvezetői 

PálYazatről 
'i7 

gondolja, t ogi u beszrámolók, óvodát érintőelőterjesaések kéPvisetotesttilet aLtari jrogaa 
aru 

^inaű igazoljavissza, hogy a képvisetők

évfolyamtársak voltak
éveket, magánéIetében

a Tün Istvrán

sok boldogságot
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elégedetten dolgoztak együtt íntézményvezető asszonnyal. Megköszöni -ln!ézmértvvezető

asszony munkáját. iorríi""ri, en,márlir"Úl tozosseg Jott, i t.sotouut konferencian is

megtette. Az a környezet, amelyu.n, u rupai Városi or"Áát 'nííkod''i" 
ke..|' az elmÚlt

időkben i, ai.ru^**an változon. v*nut kiszámíthato os tiszamíthatatlan változások' A

gyermekek letszamáJveke előre r.t.i-iitni, így különböző intézkedésekkel fel lehet erre

készülni. A kiszámíthatatlan i^re"t"iir.t lú sorotta a ma' anyanyelvű gyermekek

integrációjá,, a. .-óóVID idősz uu á * energiaválság is rendkívÜli intezkedéseket tett

szükségessé.Egyszewezetlekolyannakkelllenni,hogyezetetaváltozásokatképeslegyen
lekövetni, a kialakult helyzetet **il;;;; keil kezelni. Utóbbi, még ha konfliktusokkal

terhelten is, de tattratJ vort. A kozeljöJ.ioter"iterében közösen dolgoztak' Köztudott' hogy a

jövóben érkezőeurópai uniós ,*.u*ir"r. legnagyobb tÁ,^*v ezettJe a Pápai Varosi

óvodák 
'es 

,.g, Jin er^ényvezetői turri.. túlnYúlik az aktív éveken' hiszen abban atewezett

fejlesztésben, amit az önkorm ánlzat ".r.*. 
rnegvalÓsita;, Csákvári Judit intézményvezető

asszonynak is megvan a maga ,err".í)"ii:r^rmrr*;n meskös zön\ az együttmtíködést, a

közös munkát, iitetve azt a hozzáadott értéket, amivel ely ideig még gazdálkodik a

képviselőter,ur.,. "")" 
at"oi,az önkorm ányzaílegfontosabb ifiézmélYe az 6voda'hiszen az

iskolák elkerülésév e| ez az ioter^eni,;hj . 1.g]"1 a kisgyermekkel valÓ felelŐsséget az

önkormany zaírabízzéka szülők. prÁu r.t.torúggel a toráÜuiat troz hasonlÓan továbbra is

szeretnének élni. Bízik abban, rrogv u]ó iote".enyu.".ttin"t olyan munkafeltételeket és olyan

perspektívát tudnak kínálni, amely *J".ut számárajelent majd szatmailag kihívást' hanem

többen lesznek majd olyanok, akik *aranaipélyért,e, u r,enui városi ÓvodákatváIasztják'

Megkérdezi,van.eabeszámolóvalkapcsolatbantovábbikérdés,hozzászőlás.

Megállapítja,hogyabeszámolóvalkapcsolatbantovábbikérdés,hozzászó|ásnincs.

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról,

A Képviselötestület 14_ igen szavazatlal,

turtortoajJ';iű effiogádta a Pápai

tevékenységéről szóló beszámolót,

8.BeszámolóPápaVárosInfrastruktúrájánakFejlesztéséértKözalapítvány
tevékenységéról
Elöadó: P,li*a", Endre kuratóriumi elnök

Anapirendtárglalósónjelenvandr'LulwcsEndre,htratóriumielnök.

ratóriumi elnököt, van.e szóbeli kiegészítése.

e\|enszavazat és

városi Óvodák

Nincs szóbeli kiegészítése,

Dr. Ádozó Tamás polgármester

Megkérdezi,van-eu_.*-pi,.oooelkapcsolatbankérdés,hozzásző|ás.
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MegátlaPÍtja' leogY az előterjesáéssel kapcsolatban kérdés, hozzászőlás nem hangzott el.kéri a tes tül et áIlásfo glalását a b eszám,ol ó ban fogl altakól.

A KéPviselőtestület 14_ igen szavazattal, ellenszavazat éstartózkodás nélkül 
. ..lf"d;;; 

"T'"iapui 
Városi óvodáktevékenységérőI szóló U.rri-o*Üt. 

- I

MegkÖszÖni u ku'uio'iu,' 
'nilk áiát, ráj.ékoztatjaa Képviselltestiil:|et, hogy Székely Sándorgf§i'3l?#:W,'i:';,pJá*íil;" j;;;;i#;tagotkellvila;itani.Megköszöni

9. Veryes iigyek
a) 

iililiru.i"ot kéPoiselőtestüle t lejárt határidejű határozatainak

éssel kapcsolatos kérdés, hozzászólás.
Megállapítja, hogy az előterjesáéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.Kéri a testÜlet áIlástogfuIását azelőterjesáéssel kapcsolatban.

firrT#Jff^* 1,4 igen szavazattal, ellenszav azat és tafiózkodás nélkül az alábbi

* 
ak_Képviselőtestülete a 143/2021.(xl.25.)határozat,al/z!!z.a.2:?.;h;;;*Öffi jtiÉYr))

(vL17,) hatátozat, a T/zozz. Írii.) határozat, a 98/2022.(X, 1 1,) határozat, 100 /2022. r*,öl',., ározatokvégrehajtásáraadott jelentést elfogadja.

b) Dönúés igazgatásiszíinet elrendelés éről apápai polgármesteri llivaúalban

etelrendeléseáltalrínosintézkedésnekneveáető,hiszensok
Polgármesteri hivatal_ ei 

" 
ráilffiiuutui i; ;;;;;i^, eszközzel.iáit,uouu n, hogy az

igazgatásiszÜnet 
*?-':.Yt","tu'oÖ.t in teieriuÁő,riro" 

9'ml|ren fennakadást okozni.
A szükséges feiadatokat a Polgárm.íári Hi""t;i;;;t"ia1..' el fogiák végezni.
Megftétdezi, hogy van-e az előterjesáéssel kapcsolatban kérdés, hozzászőlás.
MegállaPÍtja' hogY az előterjesáéssel kapcsolatban kérdés, hozzászőIás nem hangzott el.kéri a testület állásfoglalását azelőterjesztéssel kapcsolatban.

firuTjjffilőtesnlet 
1,4 igen szavazattal, ellenszav azat és taftózkodás nétkül az alábbi
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t09 l 2022, (X|,30 
"l 

húár ozat

I. Pápa Város ó-oto-,*anv zatén, k Képviselőtestülete a

kriionle ges j 

" 
gá#fr ;;;ű*,^,T*.;íf# ̂ íy;:Z:különleges jogaltasu szelyo§llvl "" *.i..riá"m.to 

igazgatási
kóp**,-lá -'J"fi eteinek hivatalálá|

szünetre atkuma)ariái veszétytrel yzeti szabályokról szóló

46012022. (XI,lÓ;^ K;,*, "nd,tet 
felhatal mazása alapján

zozz.december U,::;;;!'i ÍŰ, i^i"ár 6, napjáig a Pápai

P o1 gármester i Hiv atalb iÁ igazgatási szünetet rend el el,

2.PápaVároso"k;;á;;;^;kKépviselőte§tületeutasítjaa
jegyzffi. a ,á;Ö;-.-ll*"Ü,rvezési intézkedések

megtételére , ^ 
Őiá,Íii' helyb9n szokásos módon történő

közzétereié",nuil,Íiiíu*r"ro",agelözetestálékoúatásfu 
a,

Hataridő: 2o22,november.30" illetve folyamatos

Felelós: 
-O,,Nugv Krisztinajegyző

d)PápaVárosÖnkormányzatafolyószámlahitelfelvételea2023.asévre

időn keresztül nem vették,igénybe a folyószámla hitelkeretet,

idén talán egy alkalommal, mert .rrrr.átÍ;;ft;Ú." "vrr'^rii, 
ári"' u 

'álatlekÖtÖtt 
fonáshoz'

Nem tudia, mit hoz a2023_asóv, de *r^őőő.itrio torintos trii?rciJ,tÉ"dbnképp biztosítani

szerctnéazÖnkormányzat, -- t 1l,

Megkérdezi,hogyvan-eazelőterjesztésselkapcsolatbankérdés,hozzászőIás,

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászŐIás nem'hangzott el'

Kériatestületállásfoglalásátaze!őterjesztésselkapcsolatban.

A Képviselötestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és

határozatot hozza:

tl) l 2022. (XI.30,\ \atőr ozat

L P ápa V áro s Ö,r-o*a"y"u,T* 
^ 

_ 5u1];*í;;:l-::"r rrT,

tartózkodás nélkül az a|6bbi

Pápa Vafos (JllÁulurouJ Lq,."L".- 
: iiztosítása céljából^ÖTÚ*anyzatátmenetilikvidita:l::\!y}:::,:::_,#;;

300 000 000 Ft, uruZ"iűo^rrao^illió forint összegú, naptari

éven belüli l.já,"tú'l;j; á;;ád^ hitelkeretre vonatkozó

kölcsönt vesz fel ,"biP'S*t Nyrt-től, lesk9lábPan zan,

ianuár 2-tő| ZOŐZ| 
^;";p'"",bá 

^.rO, 
1ejaratig, majd

tŐ:"foÜ", Űái Íoz{,lJ"*U" 3 1 -i g terj edő időszakban

az OTP Bank rlvu, áiJ *águ'e,o,ott összegben,azza|,|logy

zíJz3.december t,""i "JtiO 
finanszírozás és a december havi

várható adóbevéteiet együttes összegét. Az önkormányzat

kötelezettséget ;'i; 
-ii", 

t,"gv ÍOZS, augusztus 31-ig

benyújtja az OTP ri",t Nvi',,U,i"^:a2O22, december havi

nettó finanr"t,o,a,il,",gj1,-e, a.2|23,december havi várható

aáoueveterre vonatkozó kimutatását,
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,9*:rö; ;,JffiTil1Íi'
|ápu Város Onk otmányzatának K

oirlő elqt+i 1_x1+^l 
épviselőtestülete az

|:l*íe*i:sele-a tOrcsön és,ffii.*::J:il?iT:lrbTtá:;,j,."t"!ff 
T.l*:,':i,T.;fej l e sáé s ek 

"r 
oiii"i"*."j, i uiitffi: Jfl#",H:

'iix?.Y#iii,*.",nt,iff*furviselőtestületeaköIcsön
feladatainai ta^ii^ta.u,, 

".i#s 
műkÖdésének és ágazati

i',d;ll,;:;íT#,#i§ilíii,i"',,!ixT:';í,**ÁttámtincsÁat,"i"iJu-;':r;'Tá,y:;Jíí*.ru#i,"Jij
kerülő valamenny1 iir.,arr '#ilJurrr^ 

(beleértve i. r'izetesiSzámlil és az egyéb."a*Úi.Ólqú .r, j"ó.á áiyi"^ rariu§lii'ii",r;;im*,r,tli*r*,i;i $!:J i||' u, oip
szerződésböleredő jart;;.;ffi'J::J.?t,Tiifi 

:zámlahitel-
4. Pápa Város

visszavonhu'iu'irun*"rffi Xry;^:r#r"§"f ffi '..i.r.g::§hogy a kölcsön- r''iröi "irÍír, 
amennyiben a FizetésiSzámláján az esed.ék...l-"iraü* fizetési kötelezettségeinekteljesítéséhez nem arl .*m;;;... a szüksége, rüör, ngy

i.ffil,,!íff illT,?fi:ÍiliÁi1lli;:-;fi l,i,ái-lLoa;;
támoga tások elkül önítéil' #tui]':1 lttletff eis a központi
helyiadókt"71alii-^;?;í;áff '":_Ö*íT.lu1"'i'u jJi.3
ö sszege t az ön ko rm a"y ru| r-i}iéJ i S zámláj ár aá tvezes s e.

'' ilflÍ,",,,,Y:::'"., o,*o* anyzatanak 
. .,Képviselőtestülete

.".,in,iÁjffi ,:ffjf ffi liliíilffiffi 9r.onáti*"álartata nitebiéi)*tr, valamini---;^'ili.::ffi;" tlrj:l;,nszerzfidi5gket, felhatalT.á.;; aiapuro beszedési megbízástaz Onkorm ány zat kepvi s er-e tZ;;;;Ö 
".

azonnal, illetve folyamatos
Dr. Aldozó Tamás polgármester
Szalai Krisztina gazdasági oszályvezető

*##,ififr*i #;íIfrffiíiil;fi;;.

Hataúdő:
Felelős:

Bejelenti, hogy a képviselőtestület zárt ülésen folytatjaa napirendek taryyalását.
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A polgármester a képviselőtestület nyilvános ülését 10 Óra 25 Perckor ismételten megnYitja'

ilésén hozott döntéseit,

EztkövetöenaKépviselötestületnyilvánosülését10.30órakorbez6ria,

K. m. f.

dfu-
Dr. Áldozó tamás

polgármester
,o*no,*h

ffi9J
lrr.rlb4Ihir:]Pji] s\sd§' A

-:,§

6,
o-o

\<
\1c



pÁpA vÁnos ön .rtr,nrvr,Érr ív
2 022^;fiffiíil:íi ii:lT,rcíp 

vrstr, ó rr s r ür.r rnrrlvÁrvos üLtstnt - aa ! !'

1. Dr, ÁldozaTamás

2. Szabadkai Verita

3. Dr. Töreki-Vörös Ibolya

4. Grőber Aúfila

5. Bakos LászIő

6, Venczel Csaba

7, Dr. VaitsukMária

8. Németh Zsolt

9. Dr. Guias János Zsolt

10. Unger Tamás

11. Zsegraics Gyula

12, Kovács József

13. Németh Csaba

t4. Pintér Kálmán

15. Süle Zsolt

....................
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