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Pápa Varos Önkormanyzata Képviselőtestiilet ének 2027. június 30-i nyilvános
ülésén, a Városháza épületorek (8500 Pápa, Fő u. 5.) nagfermében,

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármaster
Unger Tamás alpolgármester

Szabadkai Verita, dr. Guias János Zsolt, Gróber Attila, Bakos LászlŐ, Y enczel
Csaba, dr, Vaitsuk Mária, Németh Zsolt, Zsegraics Gyula, Kovács József, Pintér
Kálmán, Németh Csaba, Stile Zsolt képviselők, 14 íó.

Dr. Nagy Krisztina jeg7ző,
Dr. Venasztó Norbert Károly aljegyző,
Dr. Benkó Krisztina önkorm ányzati és szervezési osztályvezető,
Benecz Rita szociális és közigaz gatási osztályvezető,
Szalai Krisztina gazdasági osztályl ezető,
Rádi Róbert vrárosfejlesztési osztályvezáő,
meghívottak jelenléti ív szcint,
Médiacentrum munkatársai,
Dr. Brin Zsófia köztisztviselő,
Takács Krisztina köztisztviseló,
I(un Attila köztisztviselő.

Távolmaradását bejelentette Dr, Töreki-Vörös lbolya képviselő.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Köszönti a megjelenteket, a testiilet ülését 14.00 órakor megnltja,

Elmondja, hogy az előző képviselőtestiileti ülés óta hozott rendeletekől, határozatokÓl, illetve
fontosabb eseményekről a képviselőtestületi ülés soran be fog számolni, Elmondja továbbá, hogy
történtek olyan sajnálatos események, amelyekől feltétlenül meg kel1 emlékezni. Sok ismerőst,
barátot veszítettek el a koronavírus jrfulany idején, közülük többen a járvánnyal összefliggő
betegségben hunlak el, Azokról, akik r"arosi kitüntetést kaptak, illik a képviselőtestületi ülés
keretei között megemlékezni. Tájékoztatja a jelenlévóket anől, hogy 2020, november. 26. napján
Babos János Pápa Város Díszoklevelével kitüntetett, 202I.janlfu 11. napján Dr. Edelényi-Szabó
Attiláné dr. Wiesner Katalin Pápa Város Diszoklevelével kitüntetett, 2021. május 10. napján Varga
György esperes ur Pápa Város Díszokle,elével kitüntetett, illetve 2021. június 23. napján Pro
Publico díjjal kitüntetett Bognár József igazgalő úr hunl el. Megkéri a jelenlévőket, hogy az
elhunfakra, illetve azokra, akikre fájdalrrras veszteségként gondolnak az elmúlt hónapokban, egy
perc néma felállással emlékezzenek.
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Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy a Pápai Városi Óvodak Vajda Péter lakótelepi Tagóvodája
fenntartói jogának átadásával kapcsolatban a Pápai Evangélikus Egyházközségaz ővoda működési
engedélyét 2021. szeptember 1 -jétől megkapta.

Elmondja továbbá, hogy a Közép-dunantuli Regionális Mentőszervezet nevében dr. Vörös Péter
regionális igazgatő levelében köszönetet mondott a városnak azért, hogy a koronavírus járvány

{ején a mentőszolgálat munkáját támogatta. Ez a íátmogatás két területre terjedt ki, eg7,részt az
Onkormányzat lehetőséget biztosított a Jókai Mór Városi KönyMár területén mintavételi pont
múködtetésére, másrészt az intézmények munkatársai adminisztratív munkával segítették a
mentőszolgálat munkáj át.

Elmondja, hogy a Pápai Rendőrkapitányság nevében Regdon László r. ezredes levelében
köszönetet mond olt a2020. évi adományért és a2027. évrekért támogatást sorolja fel. Tájékoztatja
a Képviselötestületet, hogy az eszkőzök átadásáútoz sztikséges forrást a polgármesteri keretből
fogja biztositani. A rendőrségre vonatkozó jogszabályi kömyezet miatt csak tárgl adományok
átadására van lehetőség, készpénzt nem lehet átadni.

Megállapítja, hogy a Képviselőtestület ülése határozatképes, 14 fo képviselő jelen van, Elmondja,
hogy dr. Töreki-Vörös Ibolya képviselő távolmaradását bejelentette.

Inditványozza a meghívóban jelzett napirendek megtárgyalását azzal, hogy a Képviselőtesttilet a
99-100. sorszámú sürgősségi indítványokat a napirendek közé vegye fel.

Megkérdezi, hogy van-e más napirendi javaslat.

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban javaslat nincs.

Kéri a testület állásfogialását a meghívóban szereplő napirendekről.

A Képviselőtestület 14 igen szayazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozalol hozza,.

7 8 l 2021. (Y Ir,30.) határ ozat
Pápa Város Onkormányzatának Képviselőtestülete 2021. június 30-
i ülésének napirendjét az alábbiak szeiníhatátozza meg,.

1. Tájékoztató aveszélyhelyzet ideje alatt hozott rendeletekről
Elóadó: Dr. Aldozó Tamás polgármester

2. Tájékoztató a veszélyhelyzet ideje alalt hozott
határozatokról
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
...l202I. (...) önkormanyzati íendelet-tewezele Pápa
Város Onkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és
Múködési Szabályzatáről szóló 2612014. (X.22.)
önkonnányzati rerrdelet rnódosításáról
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
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5.

Pápa Vrfuos Önkormányzata Képviselőtestületének

...12021. (...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa
Város Önkormányzaía 2021. évi költségvetéséről szóló

7 l202L (rll.12.) önkormányzati rendelet módosításáíól
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Szalai Krisxina gazdasági osztályvezetó

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének,..12021.
(.) önkormanyzati rendelet-tervezete a közterületi

térfigyeló rendszenől
Elóadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Rádi Róbert városfei lesáési osztá|yvezető

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
..,-, l2O21. (...) önkormányzati rendelet-tervezete a sporttal

kapcsolatos feladatokról
Előadó: Dr. Aldozó Tamás polgármester

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
,..l2O21. (...) önkormányzati rendelet-tervezete a

közterület-használatról szóló II/2019. (VL2'7.)

önkormánvzati rendelet módosításáról
Elóadó: Ú. Áldozó Tamás polgármester

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási
Lniézete intézményvezetői megbízásával szemben

támasáott követelmények megállapítása
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Beszámoló Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi
Alapellátási Intézete tevékenységéről
Előadó: Ujváry Hajnalka intézm ényvezető

7,

10. Pápa Város Önkomány zatának Egészségügyi Alapellátási
Intézeíe vezetőjének megbízásáról szóló döntés

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

11. Beszámoló a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági

társaságok tevékenységéról, működéséről és

gazdálkodásáról
I. Pápai Víz- és Csatomamú Zrt,

Előadó: Vörös Dániel vezérigazgató
II. Pápai Termálvízhasznositő Zrt.

Elóadó: Nagy Zsolt vezé rigazgató
III. MÉKI_RKft.

Elóadó: Egyed Tamás ügyvezető
Iv. KÖZSZoLG Nonprofit Kft.

Előadó: Bordás Ferenc ügyvezető

12. Vegyes ügyek

6.

8.

9.
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Dr. Áldozó Tamás polgarmester
Ismerteti, hogy az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a81.; a82; a83.; a84.;a 85.; a 86.
és a 87. sorszámú előterjesáést egyhangúlag megtrirgyalásra juuuroilu.

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján:

1. Tájékoztató a veszélyhelyzet ideie alatt hozott rendeletekről
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgáimester

Dr. Áldozó Tamás poleármester
Elmondja, hogy 

_a veszélyhelyzet alatt a képviselótestület és a bizottságok hatáskörét is a
Polgármester gYakorolta. A s.zavazás sorrán a képviselók anól dönthetnek, hőgy a uÜiyletyret
alatt hozott rendeleteket hatályukban fenrrtartják-e.

Megkérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatban kétdés, hozzászőlás.

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászolás nincs.

kéri a testület állásfoglalását ahatározati javaslat 1. pontjával kapcsolatban.

A 14 igen szavazattal ellenszayazat és tartózkodás nélkül az alábbi hatáíozatothozza|

7 9 l202l. (Y L30,\ határ ozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselótestülete hatályában
fenntaltja a katasárófavédelemról és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. lorvény a6. §ja)bekezdése szerinti hatáskörben, a veszélyhelyzet kihirdetésérőlszóló 478/2020. (XI.3.) Korm. réndelettel kihirdetett
veszélyhelyzetben hozott Pápa Varos Önkormárryzata
Polgármesterének 2612020. (XI.4,) önkormányzati rendeletében,
valamint Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
36/2.020. (XII.21,) önkormrinyzati rendeletében meghatározott

xtódosításokkal,egységes :_z.:rkezeJbe_ 
foglalt rá|a Vráros

Onkormányzata Képviselőtestületének Szervizeti és Működési
Szabályzatáról szóló 26/201 4. (X.22,) önkormányzati rendeletét.

kéri a testület állásfoglalását ahatározaíi javaslat 2. pontjával kapcsolatban.

A képviselőtestület 14 igen szayazattal ellenszavazatés tarlózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
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80/202l. (VI.30.) határozat
Pápa Varos Önkormányzatának Képviselőtestülete hatályában

ferrrrtartia a katasztrófavédelemről és a llozzá kapcsolódó egyes

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVil. törvény 46, § (4)

bekezdése szerinti hatáskörben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 47812020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetben hozott Pápa Város Önkormányzata
Polgármesterének 27 12020, (XI.5.) önkormányzati rendeletében,

vatamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti
intézkedések hatálybalépéséró| sző|ó 2'112021. (I. 29.) Korm,
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben hozott Pápa Varos
Önkormányzata Képviselótestületének 1412021. (V,26,)

önkormányzati rendeletében meghatérozotí módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt pénzbeli és természetben nyújtott

szociális, valamint a gyermekek és fiatal felnőttek rászorulíságára
tekintettel nyújtható ellátásokól és az ezzel kapcsolatos eljárási

szabályokól szőlő 4 /2020. (I. 1 4.) önkormányzati rendeletét,

Kéri a testület állásfoglalását ahatározati javaslat 3. pontjával kapcsolatban,

A Képviselőtestület 14 igen szayazatta|, ellenszayazaí és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

hozza,,

8l/2021. (VI.30.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hatályában

fenntartja a katasárófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes

törvények módosításaról szőló2011. évi CXXVil. törvény 46, § (4)

bekezdése szerinti hatáskörben, a veszélyhelyzet kihirdetéséról
szóló 478lZ02O. (XI.3.) Kotm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetben hozott Pápa Város Önkormányzata
Képviselőtestületének 3Ol2020. (XII.15,) önkormányzati
rendeletében meghatározott módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt a köztisáviselőket megilletó juttatásokról és támogatásokól
szóló 21 l20t2. (X.25.) önkormányzati rendeletét.

Kéri a testület állásfoglalását ahaíározati javaslat 4. pontjával kapcsolatban.

A Képviselőtestület 14 igen szayazatíal, e|lenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

hozza,,
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82 l 2021, (Y I.30.\ határ ozat
Pápa Város Önkormányzatanak Képviselőtestülete hatályában
fenntartja a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szólő2011. évi CXXVil. Úrveny +O. §'1+;bekezdése szerinti hatáskörben, a veszélyhelyzet kihirdetéséról
szó|ó,..4.78/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetben hozott Pápa Varos Önkormányzata
Képviselőtestületének 31/2020. (xII.15.) önkormárryzati
rendeletében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a
ueszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szőló 27 /2021. (I.
29,) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben hozott Pápa
Vriros Önkormanyzata_ Képviselőtestuleiének tOiZOZÍ,-' 1llt.zt.1önlcormányzati rendeletében meghatiirozott módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt a Pápa városban biztosítható személves
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjeról,
a fizetendő térítósi díjak megállapításaról szőló 912020. (IÍ31.)
önkormányzati rendeletét.

kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslat 5. pontjával kapcsolatban.

A képviselőtestület 14 igen szavazatíal, ellenszayazaíés tarlózkodás nélkül az alábbi határozatot
nozza:

83/2021. íVI.30.) határozat
Pápa Vriros Önkormányzatának Képviselőtestülete hatályában
fenntartja a katasárófavédelemról és a 'bozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló2011. évi CXXVilI. tbrveny +O. §'i+;bekezdése szerinti hatáskörben, a veszólyhelyzet kihirdetésérólszóIó 47812020. (XI.3.) Korm. rendólettel kihirdetett
veszélyhelyzetben hozott Pápa Varos Önkormrinyzata
Képviselőtestületének 32/2020. (XII.15.) önkormányzati
rendeletében, valamint a veszélyhelyzet úhirdetéséről és a
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szó|ő 27/2021. (L
29.) Korm. rendelettel kihirdetett vesz6lyhelyzetben hozott Pápa
Város Önkormányzata Képviselőtestül;tének SiOZl',--1llt,zt.1
önkormányzati rendeletében meghatározott módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Pápa város egészségügyi alapellátási
körzeteiről szólő 22/20 12. 1x.zs.) onkormaiy"uti i"n'á"tet"i

kéri a testület állásfoglalását a haíározati 1avaslat 6. pontjával kapcsolatban.

A képviselőtestület 13 igen szavazatíal, 1 ellenszava zattal, o.rtőzkodás nélkül az alábbihatározatot hozza:
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84/202 1. (VI.30..) batározat
r,ipa Varos Önkormányzatának Képviselőtestülete hatályában

ferrntartja a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes

törvények módosításáról sző]ró2)ll. évi CXXVIil, törvény 46, § (4)

bekezdése szerinti hatáskörben, a veszélyhelyzet kihirdetéséról

szóló 47812020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett

veszélyhelyzetben hozott Pápa Város Önkormányzata
Képviselőtestületének a közművelődésről szőló 33 12020, (XII, 1 5,)

önkormányzati rendeletét.

Kéri a testület állásfoglalását ahatározati javaslat 7. pontjával kapcsolatban.

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, el|enszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

hozza,,

85/2021. (VI.30.) határozat
Papa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hatályában

fenntartja a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes

törvények módosításáról szóló 201 1. évi CXXMIL törvény 46, § (4)

bekezdése szerinti hatáskörben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről

Y::,*^!;:r: ííj;1/ §;T #::""'3k"ffifT;
Képviselótestületének 3512020. (XII.15.) önkormanyzati
rendeletében meghatározott módosításokkal egységes szerkezetbe

foglalt a helyi iparúzési adóról szóló 33/2009. (XIL18.)
önkormányzati rendeletét.

Kéri a testület állásfoglalását a hatiirozati javaslat 8. pontjával kapcsolatban.

A Képviselótestület 14 igen szayazatía|, ellenszavazat és tartózkodás az alábbihaífuozatothozza:

86 l 2021, (Y I.30.\ határ ozat
Rípa Város Önkormányzatának Képviselótestülete hatályában

fenntartj a a katasárófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes

törvények módosításáról szó|ó2\II. évi CXXVil. törvény 46. § (4)

bekezdése szerinti hatáskörben, a veszélyhelyzet kihirdetésóről
szóló 47812020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetben hozott Pápa Város Önkormányzata
Képviselótestületének 38l2O20. (XII.21.) önkormányzati
rendeletében meghatározott módosításokkal egységes szerkezetbe

foglalt az önkormányzat jelképeiről és azok használatáról szóló
4/201 4. (III.6.) önkormányzati rendeletét.

Kéri a testület állásfoglalását ahatározati javaslat 9. pontjával kapcsolatban.

A Képviselőtestület 14 igen szayazaítal, el|enszavazat és tartózkodás az alábbi haíéLíozatot hozza'.
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87/202 l. (VI.30.) határozat
Pápa Város, Önkormányzatának Képviselőtestülete hatályában
tenntaííja a katasárófavédelemról és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 201l. évi CXXVIII. Ürveny +O. §-1+;bekezdése szerinti hatáskörben, a veszélyhelyzet kihi'rdetésérőlszóló, 47812020. (xI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetben hozott Pápa Város Önkormányzata
Képviselőtestületének 38l2O20. (XII.2l.) önkormárryzati
rende]etében meghatarozott módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt a díszpolgári cím és az egyes kittlntetO'dijai alapításáról és
adományozásának rendj éről szóló 27 /20 1 4. (XI.2Ó.) onkormányzati
rendeletét.

kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslat 10, pontjával kapcsolatban.

A képviselőtestület 14 igen szavazaltal, ellenszavazaíés tartózkodás nélkül az alábbi hataíozaíothozza:

88 l 2021, (Y I.30.) határ ozat
Pápa Város Önkormrányzatának Képviselőtestülete hatályában
fenntartja a katasárófavédelemről és a hozzá kupc.olááO .gy".
törvények módosításaról szőlő 2011. évi CXXVIiI. Órveny +O. §i+;bekezdése szerinti hatáskörben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről,f;:*y\I;::i3í 

íf"'-' áff #:*"''3'*"*TfT,:
Képviselőtestületének 3812020, (XII.21.) önkoÁárryzati
tende]etében meghatározott módosításokkal egysóges szerkezetbe
foglalt a pro publico díj és pápa város Tisztiietb"eli kovete cím
alapításáról és. adományozásanak rendjéről szőló 17 /201 6, (IX.23.)
önkormányzati rendeletét.

kéri a testület állásfoglalását a h aíározati javaslat 11. pontjával kapcsolatban.

A képviselótestület 14 igen szavazaílal, el7enszayazatés tartózkodás nélkül az alábbi határozatoíhozza:

89/202l. (VI.30.) határozat

}ry Y,i.or, Önkormányzatának Képviselőtestülete hatályában
tenntaítja a katasárófavédelemról és a hozzá kapcsolódó egyes
törvényekmódosításáróI szóló2011, évi CXXVII]. Örveny +O. §j+;bekezdése szerinti hatáskörében. a veszélyhelyzet titriraeteserOtszőlő, 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeiettel kihi.d"t"tt
veszélyhelyzetben hozott Pápa Város Önkormányzata
Képviselőtestületének 1 /2021. (I.29.) <;nkormáryzati renJeletében
meghatározott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt aközteúlelhasználatról szóló ttIiOtS, (YL2.L) onkomranyzati
rendeletét.
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Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslat 12. pontjával kapcsolatban.

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszayazaí és tartózkodás nélkül az alábbi hatarozatot

bozza,,

90/2021. §I.39,.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hatályában
fenntarlja a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes

törvények módosításáról szóló2OlL évi CXXVIII. törvény 46. § (4)

bekezdése szerinti hatáskörben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 47812020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetben hozott Pápa Város Önkormányzata
Képviselóiestületének Pápa Város Önkormányzata
Képviselőtestüleíének 2l202I. (I.29.) önkormányzati rendeletében
meghaíározoít módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt a

közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének
jogkövetkezményeiról szóló 3'7/2020, (XII.21.) önkormányzati
rendeletét,

Kéri a testület állásfoglalását a h atározaíi javas|at 13. pontjával kapcsolatban.

A Képviselőtestiilet 14 igen szayazattal, ellenszayazaí és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

hozza,,
9 1 l 202l. N |.30=.) határ ozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hatályában
fenntartja a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvényekmódosításáról szólró2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)

bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséról és

a vesúlyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséról szaIó 2712021 . (.
29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben hozott Pápa
Város Önkormányzata Képviselőtestületének a kedvtelésből tartott

állatok tartásaxól szó|ó 3/2021. (I.29.) önkormanyzati rendeletét.

Kéri a testület állásfoglalását ahatátozati javaslat 14. pontjával kapcsolatban,

A Képviselőtestület 14 igen szayazaííal, ellenszavazat és tarlózkodás nélkül az alábbi haíározatot
hozza:

92 l 202l, (Y L30.) határ ozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtesttilete hatályában
í'enntarda a katasztrófavédelernről és a hozzá kapcsolódó egyes

törvények módosításáról szóIő 2011 . évi CXXVil. törvény 46, § (4)

bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és

a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalópéséről szóIő 27l202l . (I.

29.) Korm. rendelettcl kihirdetett veszélylrelyzetben hozott Pápa
Város Önkormányzata Képviselőtestiiletének 11/2021. (lV,30.)
önkormár-ryzati rendeletében meghatározott módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt a Pápa Város településképének
védelméről szóIó 361201'7 . (XII.22.) önkormányzati rendeletét.
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Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslat 15. pondával kapcsolatban.

A KépviselőtestÜlet 9 igen szavazatta|, 5 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:

93 l 202 1. (Y L30.\ határ ozat
Pápa Varos Önkormányzatanak Képviselótestülete hatályában
fenntartja a katasztrófavédelemról és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szőló 2011 . évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és
a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséról sz6,ó 27 12021, (1.
29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben hozott Pápa
Város Önkormányzata Képviselőtesttileiénel BD021. (v.26,)
önkormányzati rendeletében meghaíálozoít módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Pápa Város Önkormányzata 2021. évi
költségvetéséról szóló 7 12021 . (II.12.) önkormányzati rendeletét.

2, Tájékoztató a veszélyhelyzet ideje a|att hozott határozaíokról
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgarmester

A tájékoztatőt a Gazdasági Bizottság és a Humáneróforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja.

Dr. Áldozó Tamás DolgármeSter
Megkérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás.

Gróber Attila képviselő
A 21912020. (XII.21.) hatfuozatta| kapcsolatban szeretne kérdezi. Elmondja, hogy a 2019.
november 22, naPján tartott képviselőtestületi ülésen megválasztottiik a teÉpülésrészi
Önkormányzatok tagjait. Emlékezteti a Képviselótestületet a..u, hogy az eÍ:.ől tőríénő szavazásí
megelőzően jelezte, hogy aző értelmezésében az előterjesztés nem iólel meg a jogszabályoknak,
hiszen álláspontja szerint a településrészi önkormányzatok tagjai megválasitá'sának hasonló
módon kell történnie, mint a bizottsági tagokénak, tehát a tagok tobb minifelének önkormányzati
képviselőnek kell lennie, és kevesebb mint fele lehet kúlsős tag. Azí kérte akkor, hogy a
részönkormányzatok tagiainak megválasáása előtt pontosítsát ezt; jogértelmezest. Éhonája,
hogY. akkor azt a választ kapta, hogy 2014, ótaígy múködnek a telepiilé-srészi önkormányzatók,
tagjainak megválasáásaj ogszeni, a Kormányhivatal többször is ellenőrizte működésüket, és nincs
akadá|Ya a tagok ilyen módon törlénő megválasztásának. Ezt követően a Képviseíőtestület
megválasztotta a településrészi önkormányzatok tagiait. Majd egy év múlva a kormrinyhivatal
anól tájékoáatta az Önkormányzatot, hogy jogsértő a telepiilesiúszi önkormányzatok ább.n u
formában tÖrténő múködése. Az ebben a témában történt levelezés lezárásaként pogácsás Tibor
belügyminisáériumi államtitkár kifejtette álláspontját, mely szerint a koÁrányhivatal
jogértelmezésétől nem lehet eltémi. Megkérdizi, 

- 
hogy a települési önkormáyzatok

jogszabályellenes múkÖdésére való tekintettel jogszerű volt-e a tiszteletdíjak kifizetése, illetve
elmondja, hogy álláspontja sze,íint ezt a jogszabálysórtést a településrészi önkormányzátok oly
módon tÖrlénő átalakításával lehetett volna orvosolni, hogy a tagok nagyobb része önkármányzati
kéPviselő lesz, kisebb rósze pedig külsős tag. A másik lóiretőség ezen iestületek felszámolása és
úgynevezett tanácsadó testületek létrehozása. Megkérdezi polgámester urat, hogy milyen érvek
szolgáltak amellett, hogy a második alternatíva valósult megl Megkérdezi továúua, úogy n".
lenne-e logikus ilyen tanácsadó testületeket más varosrészek tókinteúben is létrehozni.
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Dr, Áldozó Tamás polgármester

Er,""rrdl", 
'.gy " 

t".á"."ű testületek létrehozása melletti legfóbb éw az volt, hogy a helyi

iigyekől a ta}iet döntsenek. Táj ékoztatj a a Képviselőtestületet, hogy elméletileg felvethetó a

tanácsadó testületek létrehozása bármely városrész esetében, azonban Borsosgyőr, KéttomYÚlak

és Tapolcafő esete azért megkülönböztetendő akár a Tókerttől, akir az Erzsébetvárostól, mert

elóbbi településrészek a 70-es évekig önálló településként múködtek, önálló karakterÜket,

identitásukát a mai napig megőrizték, és amikor a részönkormányzatok megalakításáía tettek

indítványt, kifejezetten é*.k u, identitásnak a megerősítésére törekedtek, Ana nem volt

lehetőség, hogy Borsosgyőr, Kéttomyúlak és Tapolcafő önálló választási körzetek legyenek. Az
ö."gr,"g-}-rirÚ"gy-Ttiriiokhegy is lényegesen különbözik a város törzsterületétől, hiszen ezek a

tertiletek ugyanciák az autonóÁia bizonyos fokát élvezhették egészen a szocializmusig, hiszen

egy sajátos 
-rendszerben 

tudtak múködni, és ezí a fajta önállóságoí az otí élők megőrizték.

Elmondja, hogy Gróber Attila képviselő által említett levelezés Schmidt JenŐ, Gyergyák Ferenc

és Pogácsás fibor ktizott valójában egy törvénymódosítáSi javaslat volt, amely egy fél mondat

elhag!ásával a korábbi állapoi fenntartását tette volna lehetóvé. A Kormány álláspontja abban

osszégezhetó, hogy nem tartja legitimnek az olyan testületeket, amelyek úgy hoznak közPénzekől

döntéit, hogy tagjai többségében nem képviselő tagok. Ez a jelen esetben nem volt igaz, mert a

résztinkormányáok nem hoztak döntést önkormányzati pénnől, csak indítvanyt tettek a

Képviselőtestúletnek a számuka fenntartott tartalék elköltésére, és minden általuk elkÖltÖtt

forintról a Képviselótestület döntött, megjegyzi, minden egyes esetben egyhangú szavazással.

Dr. Nagy Krisztina jegyző
ptlnonaju, t ogv ei i 1ogszabályt 20lt4 óta pápán és több településen következetesen ugyanúgy

értelmeáék, mint 2019-ben. Ettől a j ogértelmezéstől 2019-ben sem tértek e|, azért Sem, mefi a

törvényességi felügyeleti ellenőrzés lolyamatosan megvolt, és semmi arra utaló állásfoglalást vagy

felszóiítást n"rn tuptut , hogy ez nem volna helyes. Egyébként az a töruényességi felhívás, ami a

tavalyi év őszén megérkeiett, a jövőre nézve kérte a jogszabálysértés orvoslását, nem volt

visszaható hatályú, 
-Erre 

tekintettel a tiszteletdíjak kifizetése sem volt tÖrvénYsértŐ. A
Kormányhivatal által megszabott 60 napos határidőn belül megszüntették a jogsértő állapotot, a

Kormányhivatalt erró1 táj ékoáatt ák, aki ezt a tájékoztatást elfogadta.

Dr. Áldozó Tamás polqaímester
Megkérdezi, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászóIás.

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nincs,

Kéri a testület állásfoglalását a tájékoztatóban foglaltakól,

A Képviselőtestület 11 igen szavazaíta|, ellenszayazat nélkül és 3

tartózkodás mellett elfogadta a veszélyhelyzet ideje alatt hozott

határozatokról szóló tájékoztatót,
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3. Pápa Város Önkorm ányzata Képviselőtestül etének .,,l202L (...) önkormányzati
rendelet-tervezete PáPa Város Önkorm ányzata Kópviselőtestületének Szerryezetiés Működési Szabályzatáról szőló 2612ó14, (X.2).) onkormen}zati-ienaetet
módosításáró|
Elóadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Dr. Áldozó Tamás polqármester
Elmondja, hogy a rendelet-tervezet fóként technikai módosításokat ta rtalmaz.

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

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

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban.

A KéPviselőtestÜlet 14 igen szayazattal, elletszavazaíés tartózkodás nélkül megalkotj a az alábbirendeletet:

§2OJ | : (V l.,3_0.) ön korm á nvzati rend elet
Papa Váíos OnkormáLrryzatrinak Képviselőtestülete a Pápa Város
Ontormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési
Szabályzatfuól szóló 26 1201 4. (X.22.) önkormányzati rendeletet
módosító, fenti számú önkormányzati rendeletét, az előteriesáésben
foglaltaknak megfelelően megalkotja.

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

Határidő: azonnal
Felelős: Dr, Nagy Krisztinajegyző

4, Pápa Város Önkorm ányzata Ké.pviselőtestületének,,,/202'(...) önkormányzati
rendelet-tervezete Tápa.Város. Önkormányz ata 202l, cni koltságu"té§ről szoro
7 l202l. GI1.12,) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Aldozó Tamás polgrfumester

Szalai Krisáina gazdasági osztályv ezető

A rendelet-terve zetet a Gazd,asági Bizottság 5 igen szavazatía|,3 el|enszavazattal és tartózkodásnélkÜl, a Humánerőfonás Bizottság 6 igen,1 ellénszavazattales r ta.to"toaas Á"ir.ti .rÜ"aa.."javasolja.

Dr. Aldozó Tamás polgármestel
Megkérdezi szalai krisáina osáályvezeíőí, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

§Zalai Krisztina qazdasági osáályvezető
Nem kívrán szóbeli kiegészítést tenni.

Dr. Áldozó Tamás polgarmester
Megkérdezi, hogy van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászólás.
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Gróber Attila képviselő
Megkérdezi, hogy a költségvetési egyensúly megtaftása érdekében melyekaznkatfugyi eszközök,
illetve ingatlanok, amelyeket az Önkormányzat az év második felében értékesíteni kíván, mivel a

költségvelés a tárgyi eszközök és immateriális javak éftékesítése tekintetében 500 millió forintot

íarlalmaz, eddig azonban számításai szerint csak 66 millió bevétel származik ezen

értékesítésekből. Elmondja továbbá, hogy a Képviselótestület korábban több önkormányzati
intézmény önállóságának megszűnéséről döntött, és ezeket a Pápai Platán Nonprofit Kft. iranYÍtása

alá helyezte. Megkérdezi, hogy az említett intézmények tekintetében mekkora létszámot

foglalkoztat a Pápai Platálr Nonprofit Kft. Ezze| kapcsolatban megjegyzi, hogy a 2020-ban

elfogadott költségvetéshez képest a jelenlegi jóval kevesebb összeget fordít ezen dolgozók
foglalkoáatásár a, A Pápa Plusz önkormányzati ösztöndíj-rendszenel kapcsolatban kér

tájékoztatást anól, hogy milyen formában 1ehet erre az ösztöndíjra pályázni, Megkérdezi továbbá,

hogy a költségvetésben szereplő 10 millió forintból a csáky utca mely részét kivánja az
Önkormányzat felújítani. Az Eatrend Arrabona Zrt. egy éves továbbfoglalkoztatási
kötelezettségével kapcsolatban kérdezi, hogy a társaság milyen formában jelez vissza az

önkormányzatnak ezzel kapcsolatban, Elmondja, hogy ismeretei szerint a társaságtól jelentós

létszámban jöttek el munkatarsak. Tudomása szerint az Eatrend Arr abonaZrí.havi 3.5 millió forint

bérleti díjat fizet az Öttkormányzatnak, ez éves szinten 42 millió forintot jelent. Ennek értelmében

ahhoz, hógy hasznot termeljen, a társaságnak 42 millió forinttal ]<ell jobban gazdálkodnia, mint
korábban á Nátusnak. Megkérdezi továbbá, hogy a Pápai Varosi Óvodakban hány óvónő és dajka

dolgozik,

Dr. Áldozó Tamás polgármester

Elmondja, hogy értékesítésből a korábbi évekhez hasonlóan 500 millió forint bevételt terveztek a

költségvetési egyensúly megteremtéséhez. Ismerve a költségvetésben szereplő tartalékok

nagyságát, nincsszükség ingatlanok értékesítésére, az ingatlan érlékesítést ahhoz szeretnék kÖtni,

hogy egy feladat ellátásához szükség Van-e az adott ingatlanra. A közeljövőben nagy érlékú

ingatlanértékesítések várhatóak, néhány napja függesztettek ki értékesítésre egy 4 hektáros

területet az Ipari Parkban, amelyre komoly érdeklődés mutatkozik. További

szerződésmódosításoknak köszönhetően úgy túnik, hogy a cHI Fu kft. előre fogja hozni a

teljesítést, valamint az áltdLa teljesített részletfizetés is fenti jogcímen érkezik. Végezetül 3, 895

hektár ftjldterületet jelöli meg az 500 millió forintos bevétel biáosításához. Elmondja, hogy a

Pápai Platán Nonprofit Kft esetében komoly változások voltak azokttá| az intézményeknél,

arnelyek szervezeíl egységként bekerültek a taísasághoz. Álláspontja szerint a változások előre

mutatóak, hozzáveíő|eg 70 fős lehet a létszám a tarsaságnál, ehhez képest vannak azonban olyan

feladatok is, amelyeket alvállalkozók útj án lát el, viszont ezek nem különböznek a korábbiaktól.

Korábban is voltak olyan feladatok, amelyeket külső szolgáltatók láttak el. Az egyes intézménYek

költségvetését megemelhették, illetve csökkenthették az egyes pá|yázaíok, illetve azok a kÖzPonti

iranyítási feladatok, amelyek eddig önállóan megvoltak egy intézménynél, ezek azonban ma már

nem önállóan bonyolódnak, hanem a törzsszervezeten belül. A pápai platan Nonprofit kft.
költségvetési támogatása megközelítóleg ugyanannyi volt, mint korábban az intézményeké
összesen. A Pápa Plusz önkormányzati ösáöndíj_rendszer egy eszköz azoknak az

intézményvezetóknek, gazdasági taísaságok vezetőinek a kezében, akik üres álláshelyet kívánnak

betölteni, illetve a korábban mar alkalmazott kollégáikat szeretnék megtartani, Valóban eddig két

olyan pá|yázat órkezett, amelynek a támogatásáról döntött, és most egy harmadik is pozitív

elbíráásban fog részesülni. Sok esetben a 10 éves elköteleződés komoly fejtörést okoz annak, akit

az önkotmányzat szeretne elkötelezetté tenni a közfeladat ellátásban. A Csaky utca kapcsán

elmondja, hogy az egészlúcafelújítását tervezik, a 10 millió forint a tervezés költsége, kivitelezési
költség ebben nincs. A teruezési feladatot úgy kell végrehajtani, hogy az a Türr István Gimnázium
rekonstrukciós terveivel összhangban legyen. Az Eatrend Arrabon a Zrt. és a gyermekétkeztetés

kapcsán elmondja, hogy a bevételeket és a kiadásokat is érdemes nézni abból a szempontból, hogY
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hányan veszik igénybe az étkezést, erre milyen feladat finanszírozás áll rendelkezésre. A kiadási
oldala valóban a bérleti díj, valamint az Eatrend Anabona Zrl. azt is vállalta, hogy azokban a
terekben, ahol az étkeztetések zajlanak, fejlesáéseket is végez. Amikor a társaságáegkezdte a
tevékenYségét, lecserélte a teljes autóparkot és fejlesáésekei ha;tott végre a konyiábun" i.. robb
előnye van annak, ha egy nagy gazdasági társaság végzi a felaáatellátási, például más
nagYságrendben szetzi be az alapanyagot, nem feltétlenül olyan kiszolgált atoít áz aIapanyag
Piacnak, mint az Önkormányzat kisebb üzemméretú intézményói. A szerzőidés szerint az Eatrend
Arcabona Zrt. Írásban köteles az Önkormányzatot tájékoztatni a kötelezettségei teljesítéséról és a
gy.T:ryry:ryés állásáról. Tájékoztatja továbbá a Képviselótestületet, hogy a Pápai Varosi
ovódák 147 fős létszámkerete a tavalyi évhez képest nem változott, az, hágy a vajda leter
lakótelepi Tagóvoda szeptembertől megkapta a múkcidé.i engedélyt, nyilvan-változtitni fog a
létszámkereten. korábban a 147 főbőt nagyságrendileg to ovoaapidagágus és 40 da|ka volt a
létszámigény, ez 40 csoportra elosáva csoportonként 2 óvónőt es egy di;tit |etent. Evei óta nem
volt 80 kóPzett Óvópedagógus, a problémát különbözó módszerettet, Ueistoúzasokkal, levelezős
hallgatók, Pedagógiai asszisztensek alkalmazásával, esetleg visszafoglalkoztatással igyekeztek
megoldani, Az Óvodai szakember hiánrryal tarlósan számolni kell, például nemzetiséfi óvodai
nevelést kellett felfliggesáeni, mert végzett német nemzetiségű óvónő a következő tan-évre nem
lesz, az azt kÖvető tanévben vélhetően már igen. Az óvópedagogusi fizetésekben nagy előrelépés
történt, de még így sem versenyképesek az osárák fizetésekkél izemben.

Szalai Krisaina eazdasági osztályvezető
A Gróf Esterházy Károly MÚzeum támogatása kapcsán elmondja, hogy 2020-ban88 millió forint
kÖltségvetési tiimogatással indult az év, de a zuszámadási renáelet iiapján a Múzeum 46 millió
kÖltségvetési támogatással zárt. Nehéz összehasonlítani a Múzeum köliségvetési támogatását a
Pápai Platán Nonprofit Kft. .működósi támogatásával, hiszen a rubinyi Ágoston 

'Prog.u*
keretében a támogatások az ÖnJ<ormányzalhoz érkeznek. ezuLán az Ön[ormá"nyzat fogá azt
elkölteni, a Pápai Platán Nonprofit Kft. közreműködésével, de az önkormányzatná jelentkezik a
kiadás. APápai Platán Nonprofit Kft. első negyedéves gazdálkodását megvizsgálták, és 42 millió
forint előirányzatot vettek vissza a megszűnt intézmerryekre vonatkozóan. Émona3u továbbá,
hogY ezután is negYedévenként küld főkönyvi kivonatot a közszolgáltatási szerződéssel érintett
tevékenYségekre a Kft., és amennyiben szükséges, az Öttkormányzát módosítja az előirányzatot.
Tájékoaatja a Képviselőtestületet, hogy a Költségvetési Csopoftná|megtalálható azelső negyedév
összehasonlítása a tavalyi első negyedéwel.

Dr. Áldozó Tamás poleármester
Elmondja, hogy a pápai platán Nonprofit l(ft-nél a felsőfokú végzettséggel rendelkező
munkavállalók januártól jelentős béremelésben részesültek. Nagyon sok b-evétel iiesett, például a
jégPálYát sem tudta a társaság üzemeltetni, ami 8-10 millió forint bevételt hozhatoít volna, a
KastélY és a MÚzeum látogatóterei is zárva voltak, valamint a színházi előadások elmaradása miatt
a Jókai Mór Művelődési Központnak sem volt bevétele.

Grőber Attila képviselő
Elmondja, hogy a költségvetéshez szeretne néhány módosítási javaslatot benyújtani. Ezek ajavaslatok a választókörzetból érkező javaslatok, de annál siélesebb körbón tennének jó
szolgálatot. F,lső módosító javaslata a Huszár lakótelepi orvosi rendelő elótti terület térburkolására
vonatkozik. AllásPontja szerint ezen a területen nagyon nehéz a parkolás, különösen esős időben.
A másik módosító indítvány a Szakképzési Centrum és a Tün István Gimnázium Kollégiuma előtti
terÜlet Parkolóhelyeinek átalakitása, Rendkívül balesetveszélyesnek tartja a parkol"kíst ezen a
területen. véleménye szerint különösen fontos a probléma megoldása, hiszén a Tün István
Gimnázium rekonstrukciója idején az osztályok e§y részét itt hllyezik el, ezáltal nóni fog a
forgalom, Megemlíti továbbá, hogy az Egressy Béni utca éS a Huszár lakótelep közötti terület
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közvilágítása és a parkolóhelyek száma nem megfelelő, Elmondja, hogy a Huszár és a Fáy

lakótelepen a parkolás megoldatlan. Az autósok a zöld területeken álinak meg, ozeket az autósokat

véleménye szerint meg kellene büntetni. A következó időszakban át kell gondolni, hogy a két

lakótelep parkolási gondjai miként oldhatóak meg. A negyedik javaslata egy mini játszőtér

kialakítása a Hus zár lakótelep 4. és a HEMO épülete között. Korában voltak ezen a területen kisebb
játékok, amelyek eltúntek, A helyi közösségi tér kialakítása szempontjából fontosnak tartja néhany

hinta, játszóeszköz telepítését az emlitett területre. Elmondja, hogy fenti problémát jelezte Bakó
Isván intézmény vezeíő részéte, aki a kérést továbbította Unger Tamás alpolgármester felé.

Hozzáteszi, hogy a helyi közösség megköszönné, ha ezeket a javaslatokat az előteTjesztő

támogatná.

Dr. Áldozó Tamás polgrirmester
Elmondja, hogy a költségvetés módosítása esetén fontos lenne konkrét összegek meglelÖlése,
valamint annak meghatározása, hogy a költségvetés melyik elóirányzatának terhére fordítson
ezekre az Óltkormány zaí.

Grőber Attila képviselő
Elmondja, hogy jelenleg nem tud konkrét összegeket megjelölni. A mini játszótér kialakítása Bakó
István intézmény vezető íájékoztatása szerint körülbelül 4 millió forintból lenne megvalósíthatÓ.
Emlékei szerint a költségvetésben általános tartalékként 135 millió forint á1l rendelkezésre, ebből

tartj a megvalósíthatónak a javaslatait. Elvi támogatást kér polgármester úrtól a fenti tervek

megvalósításához.

Dr. Áldozó Tamás polgármester

Elmondia, hogy a költségvetés általános tartaléka nem 135 millió forint, hanem 430 millió forint.

Felkéri Rádi Róbert városfejlesztéSi osáályv ezeíőt, hogy határozza meg az említett javaslatok

kivitelezésének köItségeit és időbeli megvalósíüatóságát oly módon, hogy azzal a költségvetés

módosításánál tervezni tudjon az Önkormányzat. Álláspontja szerint az Egressy Béni utca

közvilágítása nagy valószínúséggel megoldódott, ajátszótér költségei körrrryen megbecsülhetőek,

a lakótelepi parkolóhelyek problémájának megoldása nagyon nehéz, hiszen több hely sajnos nem

áll rendelkezésre. A Szakképzési Centrum előtti parkalóhelyek kialakításával kapcsolatosan

elmondja, hogy teijesen reális az a kép, amelyet Grőber Attila képviselő felvázollí, azonban a

kivitelezést bonyolult tervezési és engedélyezési folyamat előzi meg. Megemlíti, hogy terveik
szerint ezt a területet egy, a Celli úttól a Bocsor utcáig tartó kerékpárut kialakítása is érintené.

Megkérdezi Grőber Attila képviselőt, hogy megfelelő megoldást j elent -e számára,ha a következó
költségvetés módosításnál a költségbecslés ismeretében ismét a képviselőtestület elé kerülnek a

javaslatok.

Grőber Attila képviselő
Elfogadja eá a megoldást.

Dr. Áldozó Tamás polgármester

Megkérdezi, hogy van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban további kérdés, ltozzászólás.

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

Elmondja, hogy ez a költségvetési módositás a bevételi oldalról 630 millió forinttal növeli meg az
eredeti elóirányzatot, a korábbi költségvetési módosításokat is figyelembe véve az év elején
elfogadott költségvetés már 1 milliárd 1 10 millió forinttal lesz több, mint amiről korábban döntenie
kellett. Ennek a legjelentősebb tételei részben azok a ráemelések, amelyeket az OnkormánYzat az
európai uniós proj ektekhez érkezett kormányzati támogatásokkal utólag kapott, valamint az a
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kompenzáciÓ, amit a 4 milliard forint alatti árbevétellel rendelkező kisvállalkozások meg nem
flzetett iParűzési adója ellentételezéseként nyújtott a Kormány, ezáltal az önkorm ányzaí elmaradt
iPanízési adója teljes méítékben kompenzálódott. Tudomása van további támogatóí dontésekről,
melyet, tekintettel arra, hogy hivatalos okiratok még nem érkeztek meg] nem lehetett a
kÖltségvetésbe beépíteni. Ilyen 

.a _40 
millió forint trámógatás a Kulturális Áilamtitkárságtól a

kÖzgYŰjtemények elmaradt bevételei után, valamint az energetikai pályázat ráemeléseként 243
millió forint. Van még egy benyújtott ráemelési kérelem, amely révén 8b millió forinttal nőhet a
bevételi oldal. A korábban említett ingatlanok értékesítése szintén több száz millió fbrintos
növekedést fog jelenteni. Elmondja, hogy a CHI FU Kft.-s vagyonértékesítésből származó
bevételek€t tartalékolják an-rrak_ érdekében , Ltogy az a jövőbeli palyaáátok önrészét képeáesse. A
kiadási oldalt terheli néhány olyan projekt támogatása, amelynél-a ráemelést nem lehet igénybe
venni. IlYen a ZÖld Város I. pro.iekt, melyet 8 millió forinttal kell támogatni, valamint a Kossuth
utca felújítására Ó0 millió forintot biáosít az Örtkormányzat. A Gróf úti parkoló és támfal
tervezését, a Grófúti burkolatfelújítás első ütemét, valamint a Szalmavári domÚ;árdafelú;itását is
fontosnak tartj a a kÖltségvetésben szerepeltetni. Elmondja, hogy a költségvetés bevételi es Kadasi
o|da|a az év hátralévő részében is dinamikusan fog változni.

Grőber Attila képviselő
Megkérdezi, hogy a páIyázatokkal, összefüggésben megkötött kivitelezési szerződéseket úgy
kötötte-e meg az Öntorm ányzat, hogy az zpitőiparban íapaszíalható anyagár emelkedés a
kivitelezőt terhelje, Továbbá megkéri Rádi Róbert városfejlesáési osáályve rétít, t^,ogy a Top_os
PálYázatokról szóló Éjékoáatót a korábbi gyakorlathoz hasonlóan sziveskedján a- képviselők
részére megküldeni.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
A ToP-os.pályázatokkal összefi,iggésben elmondja, hogy több mint 2 milliárd forint kiegészítést
\Y9ttaz Önkormányzat. A mosilizárt kOzbeszázéselieredményéről még nem lehet eredményt
hirdetni, mert a törvényességi ellenőrzések még zajlanak, valamint u ,r.."Ódérköté.i moratórium
még él. Mindez a Szabó Dezső utca megépítését, a közlekedésbiztonsági beruhazást, a Szabó
Dezső utca- Acsádi utcai körforgalmat, a vajdai kerékpárút építését, ai Igal lakótelepig tartó
kerékpárútnak a részleges rekonstrukcióját, valamint a Vájda póÜr lakótelepiBolcsőde r.t,l3ita.at
jelenti, ezek az előzetes mémöki becsléseken belül alakultak. A2)21-es pályázatokkiftása során
az Önkormányzatkedvező árajánlatokat kapott, fix áras szerződéseket kötött.

Grőber Attila kéDviselő
Elmondja, hogy a sajtóban megjelent a hir, mely szerlnt az épitőanyag arak tekintetében
kormányzati beavatkozás vérható, 

,azonban taft attól, hogy a költséget< .ietátosen meg fognak
emelkedni, ami a kivitelezésnél több száz milliós tObbletei is jelenthet.

Dr. Áldozó Tamás ooIeármester
BÍzik abban, hogy a vállalko zók űgy adták az áraj ánlatokat, hogy előzetesen lekötötték az
építőanyagokat és az alvállalkozókat, így nem fognak iobbletköltségek keletkezni.

Megkérdezi, hogy van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás.

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

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban.
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A Képviselőtestület 9 igen szavazaílal, elIenszavazat nélkül és 5 tartózkodás mellett megalkotja

az alábbi rendeletet:

16/2021. (VI.10.) önkormánvzati rendqlet
rti-pa Varos Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Vráros

Önkormányzata 202L évi költségvetéséról szóló 112021, (III12,)

önkormánlzati rendeletet módosító, fenti számú önkormányzati
rendeletét, az előterjesztésben foglaltaknak megfelelóen megalkotja.

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

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyző

5. pápa Város önkorm ályz^ta Képviselőtestül etének ,..t2021. (...) önkormányzati
rendelet-tervezete a közterületi téríigyelő rendszerről
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Rádi Róbert városfejlesáési osztá|yv ezető

A napirend tárgyalásánjelen van Bakó Isnán Pápa Város Önkormányzatának Városgondnohsága

é s Közterület-felügye le te yezet őj e.

A rendelet-terve zeíet a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja,

Dr. Áldozó Tamás polgármester

El.".dl4 h"gy - önkormányzat térfigyelő kamerarendszere több kezdeményezés

eredményeképpen fog kialakulni, a jelen rendelet-tervezet mellékletében található kamerék az

illegális hullááéklerakás megelőzését célzó pá|yázaí eredményeképpen valósultak meg, egy

disipécser központtal és 24 kamerával , a 25. kunerát a külső-vrá.rkerti futókömél lévÓ, korábbi

kaÁra adj a, amelyet ebbe a körbe bekapcsoltak. Vannak olyan kameník, amelyeket még nem

kapcsoltaÉ iá 
"o"'u 

rendszerre, illetve á költségvetésben 35 millió forint előirányzat szerePel

további kamerák létesítésére. Megkéri a képviselőket, hogy a további kamerák létesítésével

kapcsolatos írásbeli javaslataikat juttassák el Rádi Róber1 városfejlesáési osztá|Yvezetőhőz.

Elmondja, hogy ennet a rendeletnek a módosítása - a további kamerák létesítésének mellékletben

történő feltüntetése miatt - a közeljövőben is várható.

Megkérdezi, hogy varr-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászólás,

Grőber Attila képviselő
M%lé.d*1 h"gy 

'ét""tk-e 
egy olyan telefonszám, ahol a varoslakók közvetlenül tudjak jelenteni

az illegális hulladék lerakásokat.

Dr. Áldozó Tamás polgármester

@lerakottszemételtávolításaazÖrkormányzatfeladata,és
tájékoztatást nyújt artól, hogy a Városgondnokságnak van zöldszáma.

Bakó István intézménvvezető
Bt11onaju, t ogy a Varosgondnokságnak van egy zőldszáma, minden híváSt adminisztrálnak, a

panas" Ó.uosláiát követően visszajeléznek a bejelentőnek. A diszpécser központ a nap 24 Órájában
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műkÖdni fog, a lakosság a nap 24 ó_rájában megteheti a bejelentését, és a kameráknál ülő diszpécserazonnal tud intézkedni. A két telefonszámot iholnapi napon 
"1utiatjak " 

n"r}i *Jái",Joa..
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, hogy várhatóan megnyílnak a határok, ami azt jelenti, hogy újra megindul ahulladékimport.

Megkérdezi, hogy van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás.

Megállapída, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban további kétdés,hozzászőlás nincs.

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban.

A KéPviselőtestÜlet 14 igen szavazattal, ellenszavazatés tartózkodás nélkül megalkotj a az alábbirendeletet:

!2204: íVI.30.) önkormánvzati rende|et
F.aqa V_aros Onkormányzatának Képviselőtestülete a köZterületi
térfigyelő rendszerról szóló, fenti számú önkormányzati rendeletét,
az előterjesáésben foglaltaknak megfelelően megalkotja.

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

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Nagy Krisáina jegyző

6. Pápa Város Önkorm ányzata Képviselőtestül etének , , ,,l202L (...) önkormányzati
rendelet-tervezete a sporttal kapcso|atos feladatokró|
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgáimester

A napirend tárglalásán jelen van Tóth péter, a pápai sport Nonprofit kft. üg)vezetője.

A rendelet-tervezetet a Humáneróforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Dr, Áldozó Tamás poleármester
Elmondja, hogy a rendeleltervezetíöVid, tekintette l arra,hogy az ezzel kapcsolatos rendelkezésekjelentós része törvényben sza.bályozoít.. Tájékoztatjá továbbá a repuis"itii"sttii.[,, rrogyvárhatóan a közeljövóben további sportlét..it.eny"k üzemeltetése lesz még a pápai sportNonProfit Kft. feladata. A Magyar Teniszszövetség Íámogatása .auen;"Úo.-eioritffi varhatoa tenisz in lrast ruk t ú ráj riLrr ak fejlesztésében,

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

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

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban.

A KépviselőtestÜlet 14 igen szavazattal, ellenszavazatés tartózkodás nélkül megalkotj a az alábbirendeletet:
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18/2021. (VI.30.) önkormánvzati rendelet
Pápa Város Önkormanyzatának Képviselótestülete a sporttal
kapcsolatos feladatokról szóló, fenti számú önkormányzati
rendeletét, az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja.

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

Hataridó: azonnal
Felelós: Dr. Nagy Krisáina jegyző

7. Pápa Város Önkorm ányzata Képviselőtestül etéaek .,,l202L (...) önkormányzati
rendelet-tervezete a közterület-használatról sz őlő 1l120|9, (VI.27.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgtírmester

Szalai Krisáina gazdasági osztályv ezető

A rendelet-terve zeíet a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra j avasolj a.

Dr. Áldozó Tamás polqarmester
Elmondja, hogy a rendelet-módosítás értelmében ÁFA nólkül kell számolni a köaerülerhasználati
díjakat, emiatt volt szükséges a melléklet módosítása.

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

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

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban.

A Képviselőtestület t4 igen szavazatíal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotj a az alábbi
rendeletet:

19/2021. (VI.30.) önkormánvzati rendelet
Pápa Város Önkomanyzatának Képviselőtestülete a köáerület-
használatról szőló 11l20I9. (VI.2'7 .) önkormányzati rendeletet
módosító fenti számú önkormányzati rendeletét, az előterjesztésben
loglaltaknak megfelelően megalkotj a.

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

fflfrí:' 3?ffiJ, Krisztina jegyző

Dr. Áldozó Tamás polqármester
15,14 órakor szünetet rendel el, majd 15.3 5 órakor folytatódik a napirendek tárgyalása,
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8. pápa város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézete
intézménYvezetői megbízásával szemben támasztott követelmények megállapítása
Elöadó: Dr. Áldozó tamás polgármester

A napirend tárglalásánjelen van (Ijváry Hajnatka, pápa város Ónkormányzatának Egészségügyi
A l ap e l l ót ds i Int é z et e int é zmé nyv e ze t őj e,

Az elóterjesáést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Dr. Áldozó Tamás oolgármester
Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban k érdés, hozzászólás.

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs.

Kéri a testület ál|ásfog|alását az előterjesaéssel kapcsolatban.

A képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

941202l. (VI.30.) önkormányzati határozat
lapo Va.o@tülete az egészségügyi
szolgálati jogviszonyról szóló 2020. óvi C, törvény végrehajtásáról
szőIő 52812020. (XI.28.) Korm, rendelet 3. § (2) bekezdése alapján
Pápa Város Örrkormányzatának Egészségügyi Alapellátási lntézete
intézményvezetői Qnagasabb vezetői) megbízással szemben
támasztott követelmérryeket az a|ábbiak szerint állapítja meg:

Magasabb vezetői megbízás időtarlama: határozatlan
Magasabb vezetői megbizás kezdete: 202l . augusztus l .

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Pápa Város
Egészségügyi Alapellátási Intézete

önkormánvzatának

8500 Pápa, Barát u. 9. (8500 Pápa, Anna tér 11.)

A beosááshoz tartozó, illetve a magasabb vezetői megbizással járó
lényeges feladatok:

- az iníézmény alapító okiratában meghatározott feladatok
végrehajtása,
- az intézmény jogszerű múködésének, és az alltoz szíikséges
feltételek biáosítása,
- az egészségűgyi alapellátás feladatainak ellátásában résávevők
munkájanak koordinálása, szervezése,

Illetmény: azEszjtv és a Korm. rendelet előírásainak megfelelően.

Képesítési és egyéb követelmények:
- egészségügyi szakiranyú legalább főiskolai végzettség,
- legalább 5 éves - lehetóleg egészségügyi alapellátás területén
szerzett - vezetői gyakorlat,
- büntetlen elóélet,
- cselekvőképesség,
- vagyonnyilatko zat tételi kötelezettség.
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9. Beszámoló Pápa Város Önkormányzatának Egészségüryi Alapellátási Intézete
tevékenységéről
Előadó: Ujváry Hajnalka intézm ényvezető

Á napirend tárglalásánjelen van tJjváry Hajnalka, Pópa Város Ónkormányzatának Egészségügyi
Alapellátási Intézete intézményvezetője,

A beszámolót a Humáneróforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Dr. Áldozó Tamás polqarmester
Megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítése az elóterjesáéssel kapcsolatban.

Ujváry Hajnalka intézményvezető
Nincs szóbeli kiegészítése.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Megkérdezi, hogy van-e a beszámolóval kapcsolatban kérdés, hozzászőlás.

Süle Zsolt önkormányzati képviselő
Elmondja, hogy véleménye szerint a beszámoló rendkívül alapos és konekt jelentés az elmúlt
évekről, hiszen kendőzetlenül tartalmazza azokat a hatalmas problémrikat, melyekről eddig is
tudomása volt, és melyekhez rögtön helyi szintú megoldási javaslatokat rendel. Alláspontja
szerint, az egészségügy rendbetétele elsósorban kormányzati beavatkozást igényelne, azonban
jelenleg erre nem sok esélyt lát, ezért helyi szinten kell megragadni minden lehetóséget a
problémrák megoldásához. A beszámolóban foglaltak és tapasáalatai alapj án megállapítja, hogy
évről évre rosszabb a helyzet, hiszen 2021-ben ismét eggyel kevesebb háziorvos fog praktizálni,
melynek következtében a varótermekben az eddiginél is hosszabb várakozási időre és nagyobb
tömegre lehet majd számítani. Hangsúlyozza, hogy Ujváry Hajnalka intézményvezető javaslatait
megfelelőnek tart:a, ezérí reméli, hogy a Képviselőtestület elfogadja a beszámolót. Megkérdezi,
hogy a beszámolóban foglalt javaslatokat mikor kezdi el megvalósítani az Önkormány zaI, hiszeíl
ha nem történik változás, előfordulhat, hogy 1-2 év múlva 4-5 háziorvos praktizál majd a városban.
Elmondja, tudomása szerint volt érdeklődés bizonyos praxisok után, azonban valami miatt
mégsem döntöttek úgy ajelentkezó orvosok, hogy a városban helyezkednek el. Véleménye szerint
vizsgálni kellene, hogy mi az, ami nem teszi yonzóvá az orvosok számára a várost.

Unger Tamás alpolgármester
Megkérdezi Süle Zsolt önkormányzati képviselőt, hogy egészen pontosan milyen intézkedéseke
gondolt. Véleménye szerint Ujvári Hajnalka iníézményvezető beszámolója a helyzeíelemzés
szempontjából is jó anyag, illetve jó megoldási javaslatokat íaría|maz. Halgsűlyozza,
meggyőzódése szerint a háziorvosok Pápára vonzásának lehetőségeit maximálisan kimerítették.
Elmondja, hogy nagyjából egyet tud érteni azza|, hogy a meglévő problémak megoldásához
kormiinyzati beavatkozásra van szükség, de kéri, hogy Süle Zsolt önkormányzati képviselő
mondja el, milyen intézkedésekre és az intézkedések milyen sorrendjére gondolt.

Gróber Attila önkormányzati képviselő
Elmondja, hogy véleménye szerint a202I. júnils 29-i Humánerőfonás Bizottság ülésén hosszasan
beszéltek a beszámolóról, melyet Ujváry Hajnalka intézményvezetónek érdemes lenne
összefoglalni, kiemelve az ott elhangzott praxisközösségekkel és ösáöndíj lehetőségekkel
kapcsolatos személyes.javaslatait.
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Unger Tamás alpolgármestemek a beszámolóból idézi, hogy ,,Amíg önkormrinyzati feladat az
alapellátás biztosítása, mondhatj uk azt is,hogy az önkormányiattól fulg mit akar, vagy tud tenni.''
Elmondja, hogY a beszámoló olyan javaslatokat tarl a|maz, amikeí azciiiormányzat mlguuló.íthut.
MegjegYzi, lefordította magának az iníézményvezető javaslatait, de a.Őkat n"i, íbludutu
lefordítani másnak is, Megemlíti az ügyeleti rendszenel kápcsolatos személyes tapasztalatát. Az
intézményvezető egyik kollégája hangosan kelgette el azzá|, hogy az ugyeíet nem kenyér vagy
cipő bolt, mikor csak annyit kért az ügyeletes orvostól, hogy nézze meg a gyermek. t'uuat, uti
méhébe léPett. Az ügyeletes orvos nem teljesítette kérését áira hivatkoiva, Űgy u, egy felnőtt
rendelŐ. Megkérdezi, hogy az ügyeleti ellátást milyen módon váltoáathatja meig a tr.liiisrt". ú.javaslata, melY szerint mostantól mentőtisztek és okleveles szakápolók is elláihatnak tlgyeleti
feladatokat. Megkérdezi továbbá, hány fő mentőtiszt és hany okleveles szakápoló uun, aki így
ezeket a feladatokat elláthatja. Véleménye szerint egy pápai jóbban ismeri a helyi viszonyokat es
részben megbízhatóbbnak tarlja, mint azt, aki Budapestr<ii érkezik ügyelni.

süle zsolt önkománvzati képviselő
Elmondja, hogy a beszámolót többször is végigolvasta és megjegyzi unger Tamás
alpolgármesternek, ne tőle kér,dezze meg, hogy milyen intézkedesene eűÁtezkedÁek milyen
Prioritására van szükség miveló nem szakember, Ujvary Hajnalka intézményvezető a szakem|er,
akileírta, ezért ana kéri unger Tamás alpolgármestert, ha nem olvasta el végig a beszámolót, tegye
meg,

Dr. Áldozó Tamás polgarmester
MegjegYzi meglePŐdött volna, ha Süle Zsolt önkormányzati képviselő bármely szaváért is
felelósséget vállalt volna, mer1 eddig még arra nem volt példa.

U_iváry Haj nalka intézményvezető
A Humánerófonás Bizottság ülésén elhangzottakat összefoglalva elmondja, hogy ó gyermek
háziorvosi körzet van, melyet jelen pillanatban 4 gyermekorvos lái el. íaegJégyri, a
gYermeklakosság száma csökkent, ezért 5 gyermek háziorvosi körzettel is el leheÜe látni a
feladatot. Jelenleg a 2 betöltetlen körzet tartós helyettesítését dr. Vaitsuk Mária és dr.
Schweighoffer Zita gyermekorvosok látják el, Véleménye szerint jelenleg a varosban működő
gYermek háziorvosi ellátás megoldott, panasz sem az orvosoktól sem a lakósságtól nem érkezett.
Megjegyzi továbbá, jó lenne, ha érkezne a városba gyermek háziorvos, de-nem ez jelenti a
legnagYobb Problémát, hanem a felnőtt háziorvosi iétszám csökkenése. 2019_ben ) körzet
iiresedett meg, dr. LŐrincz Dániel nyugdíjba vonult, dr. Danajka László pedig kérte szerződésének
meqszÜnt€tését. Elmondja, pillanatnyilag 3 betöltetlen háziorvosi körzét v;, de köztudott, hogy
dr. GergelY Sándor mar régen betöltötte a nyugdíjkorhatrirt , ezéít 2021, szeptember t. napjátólá
ál.ta|a ellátott körzet is megüresedik. A háziorvosi köízet megüresedése el<j,tt a háziorvos iél évig
hirdetheti Praxisát, de sajnos országos probléma, hogy a legtóbb esetben nem tudják értékesíteni,
kivéve az idegenforgalmi szempontból preferált helyeken, illetve Budapest egy-egy kerületében.
Az Üres kÖrzetek betöltésére még nem jelent megoldást a 2021. évi pia"xisk-Óztii*ségekől szóló
Korm. rendelet, mely megkülönbö^et laza kollegiális praxisközösséget, valamini szorosabb
praxisközösséget, mert nem tartalmaz konkrétumot ana vónatkozóan, hógy a praxisközösséghez
tartozÓ betÖltetlen háziorvosi körzeteket át kell-e venni. A praxiskcizósségeket az országos
Kórházi Főigazgatóság tartja nyilván. Megemlitl' az ország ierületén ,run iobb, mint 10 éve
betÖltetlen háziorvosi körzet. ,Véleménye szerint megoldás lenne, ha létszám uiupla., l"h"tn"
kÖrzelet megszÜntetni vagy a létrejövő csoportpraxisokón belül megoldatni a feladatot. Elmondja,
sajnálatosnak tartja Grőber Attila önkormányiati képviselő által Jmlített példát, igyekeznek az
ügyeleti ellátórendszerben dolgozókról előzetesen véleményt kérni, ű 

"^litJti 
problémák

megelőzése érdekében.
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Megjegyzi, az Emergency service kft. által közvetített otvosok között vannak olyanok, akikre

többször étkezett panasz, ezért kérte, hogy őket ne irányítsák a városba 
_ 
feladatellátásra,

Ára.pnnt;u szerint a Kft. erőteljes terjeszkedésbe kezdett, mell,nek eredmónyekónt. nem tudják

megí,eleloen ellátni a szükséges ieladatokat, Hangsúlyozza, az ügyeleti ellátás során pillanatnyilag

"gy- 
fő olyun oívos van, akivel közvetlenül kötöttek szerződést, az elégedettségre és a

gi"au.agorragru tckintettel. Megemlíti, hogy az ügyeleti rendszer biztosításában a humánerőfonás

friányán"túl nigy problémát okú a pénzügyi fedezet biztosítása. A Ncmzeti Egészségbiztosítási

elapkezelotol 
*kapott 

tinanszíro zás az igyeIeti ellátással kapcsolatos költségek felét fedezi,

Elmondja, a finanizírozás összegét lakosságarányosan állapítják meg, ezóft a kapott öss.zeg évrő1-

óvre kevesebb, Elrnondja továbbá, hogy zÓ21. július 1-jétől Hajdú-Bihar megyében úi ügyeleti

modellt tesztelnek, melynek tapasztalaiai alapján döntenek arról, 1rogy a jövőben az alapellátás

biztosítása önkonnányiati vagy állami feladat lesz, Az új ügyeleti modellben az országos

Mentőszolgálat fogadja az tigyóteti hívásokat és dönt az eset sürgőssógéről. A humánerőforrás-

hiány meg"oldására- a városi Zs vidéki ügyeleteket a teryek szerint járási szinterr csoPortosítják,

továübá merrtőtiszteket és úgynevezótt emelt kompetenciájú nővércket irányítanak az

ellátórendszerbe. Jelenleg a jogszabályok szerint járásonként 40 000 1ő lelett 2 fő orvost kell

biztosítani az ügyeleti ."nd."Ó.b"n, Megjegyzi, elképzelhetőnek tarlja, hogy ezt a későbbiekben 1

fij orvossal uvanjak biztositani. Álláspóntja szerint, a bizonlalanságot az alapellátás elhelyezése

okozza, hiszet,t nern tudni, lrogy a későbbickberr az alapellátást a kórházakhoz integrálj ák vagy

attól külon, a jelenlegihez haionlóan fog működni. Elmondja, hogy a beszámolóban szereplő

javaslatai karőtt ur, öiztöndíjpályázat bevezetését meg kellene gondolni. véleménye szeriní, az
"önkormányzat támogatná aiokat a pápai, pápa körrryéki fiatalokat, akik orvosi egyetem1e

iratkoznak be, vagy háziorvosi, 
- 
gy"rmek 1Táziorvosi szakvizsgára jelerrtkeznek, ha

rnegállapodásbán .ogiitit, hogy képzettiégónek rnegszcrzését kövctően a városban vállal rnunkát,

A Úziorvosi rendelot kozponiósításával kápcsolatban példaként megemlíti, hogy Szombathelyen,

illetve főként rnegyeszékhelyeken központi rendelőkbe hclyezik el a háziorvosi kÖrzeteket, ÍgY

könnyítve a hely*ettesítések rnegoldását. véleményében kifejti, hogy pápán nincs_enek olyan

távolságok, ami miatt ne lehetne központosítani, vagy tömbösíteni a rendelők elhelyezését,

előtereitve ezzel az átláthatóságot. Hangsúlyozza, íbntosnak tartj a aZ egy orvoS egy rendelő elvet,

ezért a közeljövőben nyíló pá|yázati léhetőség igénybevételével szeretné, hogy a belvárosi 4

körzetet énniő 4 háziowo, kiilön rendelőbe törlérrő elhelyezése megvalósuljon. Kiemeli, hogY

támogatná az egylrapos 1akossági szúrővizsgálatokhoz szűróbuszok igónybevételét.

Dr. Áldozó Tamás polgármester

ffiót,hogyPápaVárosÖnkományzataKépvise1őtestületónek
Szervózeti és l,ttitooesl Szabályzatában foglaltak szerint válaszadásra 8 perc ál1 rendelkezósre,

ezóttkéi a szabályok fokozottabb betarlását.

Dr. Vaitsuk Máira önkonrrányzati képvisclő
err*.a:q rr"gy pápát nagyon vónzó városnak találja, azonban az elmúlt 10 évben nern tolongtak

u" o.uo.oi, tÁ atúsra 1-7 fo .ietentkezett, Álláspontja szerint nem az önkonn ányzathibája,hogy

a jelentkeiők nem telepedtek 1e pápan, hiszen anno sokuknak vonzóyá tette a feltételeket a

leielepcdéshez. Megemiíti, hogy a rerrdszeruáltást nregclőző 50 évben a szaknta lejáratási

kampánynak volt kiiéve mind Áorálisan, rnind anyagilag, és ennek a következménye a jelenlegi

hely)et. 
"Felidézi, 

hogy a'70_es'80_as években a felvételizők nern tolakodtak az orvostudománYi

"gy.t.. 
küszöbén tetintette1 arra, hogy anyagilag sem volt vonzó szakma. Elmondja, hogy a

rJndszerváltás óta a Fidesz-konnány kis lépésekbcn tett o1yan intézkedéseket, rnelyek scgíthetik a

szakma vonzóvá tételét. Példaként említi a bér,emelóst, ami által az orvosok meg lesznek becsÜlve,

és nem 1esz szükség hálapénzre. Megcgyzi, hogy az említett intózkedések következményét meg

kell vámi, hiszen 6 év az oruosi egyetem,4 év a további szakosodás,
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VéleménYe szerint Ujváry Hajnalka iníézményvezető által elmondott modellek egy megfelelő
rendszer kialakiíásához szükséges próbálkozások, amihez hozzáteszi, úgy gondolja, nem marad
beteg ellátatlanul Magyarországon.

Gróber Attila önkormányzati képviseiő
Megkérdezi dr. Áldozó Tamás polgármestert, hogy valamellk önko rmányzati szövetség tagjaként
van-e információja anól, Itogy az alapellátás állami irányítás alá kerül, mert véleménye szerint
abban az esetben ajelenlegi helyzet újragondolására lenne szükség.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
A Kisvárosi Önkotmányzatok Országos Szövetségének kezdeményezésére, mell,rrek városunk is
tagja, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében megyei közgl,til ési határozat született artól, hogy az
állam vegye át az alapellátások fenntartását, de legfőképpen az ügyeleti rendszer fenntartását. Ezt
a felvetést a tÖbbi önkormányzati szövetség is támogatta pártállásra való tekintet nélkül.
Hangsű|yozza, hogy az együttes egyeztetésen a 25 000 fo lakosságszámú, de nem megyei jogu
városok polgrirmesterei úgy nyilatkoztak, hogy nem tekintik az önkormányzati autonómia
csoíbításának az alape7látás állami átvételét, hiszen az jelenleg is a Nemzeti Egészségbiztosítási
A1 apkezel ő ftnanszir o zás áb an működik.

Süle Zsolt önkormányzati képviselő
Reméli, hogy párthovatartozás nélkül mindenki számára a magyar emberek, a pápai emberek
egészségénél nincs fontosabb. Úgy gondolja, hogy ez az alapja,mintlennek, a továúbi fejlodésnek
és a további létfenntartásnak. Megjegyzi, mivel Polgármester Úr 10 perccel korábban mondta el,
hogy az Önkormányzatnak jelentős tartalékai vannak, ezért véleménye szerint ebben a helyzetben
az egészség§gy rendszer helyi fejlesztésének nem lehet pénzügyi akadálya, Hangsúlyozza, hogy
az emberek egészsége a legfontosabb.

Dr. Áldozó Tamás poleármester
Megiegyzi, véleménye szerint nincs is akadálya. Megemlíti, nem tudja, hogy Ujváry Hajnalka
intézményvezető megerósítené vagy megcáfoln á, de a pápai praxis létesítése után érdeklődő
orvosok esetében egy alkalommal sem az volt a sikertelenség oka, hogy az őnkormányzat az
érdeklődő igényeit nem teljesítette volna. Elmondja, közismert mindenki szitmára, hogy amíg
Angliában és Norvégiában van üres háziorvosi körzet, valamint az igyeleti rendszerben
erőforráshiány lesz, addig Magyarországon is. Álláspontja szerint, hiába ígémá az Önkormányzat
a NEAK által biztosított támogatáson felül háziorvosi praxis betöltésére akár 20 millió forintot és
2 500 db kartyát, mely vonzóbb lehet, mint a kistelepülések praxisai ahol esetlegesen az útiköltség
és kártyaszám miatt nem lehet olyan jó jövedelmet remélni, a juttatások ellenére mégsem vonzó a
háziorvosi praxis létesítése sem Pápán, sern a megyében, de még országos szinten sem. Megiegyzi,
hogy a magyar háziorvosi kar átlag életkora 60 év ftjlött van, míg nemzetközi viszonylatban
tudomása szerint Németországban, abo| az anyagi elismerés nagyobb, ott sem vonzó a szakma,
hiszen az átlag életkor 10 éwel magasabb, mint Magyarországon. véleménye szerint, a szakmát
nem teszi vonzóvá, hogy az orvosi egyetemi képzés nem büfészak, nem 2-4 év egyetemlátogatás
után kap valamilyen végzettséget, mell,ről a munkaerőpiac m egállapítja, hogy semmire nem való,
Az otvosképzés háziorvosi szakvizsga esetén 6+6 év. Megkérdezi, hogy egy tehetséges fiatallal
olyan szerződést kötni, melyben úgy nyilatkozik, hogy az önkormányzal támogatásáért 12 év
képzés után 12 évigPápánhelyezkedik el, mennyi esély van. Megsegyzi, meg lehet próbálni egy
támogatási rendszer kialakítását, de emlékezteti képviselőtársait, hogy a Pápa Plusz program
keretében nyújtott 5+5 évi támogatásra, mar az önkormanyzatnál dolgozó kollógák sem mutatnak
érdeklődést. Elmondja, hogy szakrnai szempontból nem kíván állást foglalni, de szövetségi
előadásokon, szakmai forumokon többször felrnerült, hogy sokan az erőforrásokat pazarló
gazdálkodásnak tartják, lra körzetközponti településen, járási székhelyen, rnint Pápa,
párhuzanrosan 3 féle rendszer működik, tehát van kórház sürgősségi ellátó osztállyal, van
mentőszolgálat és van orvosi ügyelet is.
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Megjegyzi, hogy erőforráshiány van, ugyanakkor mégis harmas ellátási rendszer múködik a

városban. Megemlíti, hogy van olyan igény, ahol meghosszabbított rendelési idóként tekintenok
az ügyeleti ellátásra, és nem Grőber Attila önkormányzati képviselő példájára utalva, de a

családjábarr varr vidéki ügyeleten dolgozó személy, akinek tapasáalatai alapján elmondható, hogy
volt olyan beteg, akihez minden nap el kellett menni. Az említett esetben hangfelvételen
elhangzott, hogy a betegnek milyen panaszai vannak így az orvos nem vállalta azt a kockázatot,
hogy nem jelenik meg, hiszen annak bármilyen következménye lehet. Véleménye szerint, ha
diszpécser központosított telefon szolgálatot vezetnek be, és egy központi számról ítélik meg, hogy
kell-e menni, lehet a példaként említett probléma távolabb kerül az orvosoktól, így könnyebben
mondanak nemet egy-egy megkeresésre, azonban előfordulhat, hogy 48 indokolatlan esetből lesz
2 ahol indokolt lett volna az orvosi ellátás, mely a mentőszolgálat működése során is előfordulhat.
Megjegyzi, álláspontja szerint a polgárok együttműködése sokat segítene a probléma
megoldásában. Példaként említi, hogy a koronavírus jarvány idején tudomása szerint a vidéki
orvosi ügyelet esetében halottvizsgálatoka korlátozódott az igény, Elmondja, fontos lenne és

szakmai konszenzus is van arról, hogy a koronavírus járvany alatt kialakult rendszert fent kellene
tarlani, miszerint a páciensek idópontra érkeznek így tervezhetőbbé válik a munka, és

elkerülhetőek a rendelőben a tömeges jelenlétek, Vannak olyan feladatok melyekhezkormányzati
beavatkozás szükséges, de úgy gondolja, hogy nem tudnak olyan igényt megfogalmazni az
életiiket Pápán tervező háziorvosok, aminek a megoldásában az Önkormányzat ne működne közre.

Gróber Attila önkormánv zati képviselő
Elmondja, ne menjenek bele abba a vitába, hogy melyik kormány mennyit tett, illetve hogy a
rendszerváltás előtt mennyire becsülték meg az orvosokat, hiszen tudomása szerint a pápai
ht2iorvosok közül két fő nem a rendszerváltás előtt fejezte be tanulmányait. Ugy gondolja, a

háziorvosi körzetek betöltetlenségével kapcsolatban fennálló problémát mindenki látja, és

egyetérlenek abban, hogy a 12 háziotvosi körzetből 1-2 éven belül, nem a jelenlegi 8 lesz betöltött,
hánem 6. Állásponqa éerint, a helyzet megoldásában az Örlkormányzat kiszolgáltatott. Úgy
gondolja, hogy az orvosképzést is érdemes lenne átgondolni, hangsúlyozza, nem a számonkérés
szigorát tarlja problémásnak, hiszen a megfelelő tudás elengedhetetlen, de a kialakult zárt képzési
rendszer sem tes zi yonzóvá a szakmát.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, ha járási szinten nézik az adatokaí, még rosszabb a helyzet. A képzésekkel és a
háziorvosi kanal kapcsolatban megjegyzi, ha korábban Marosvásárhelyen nem lett volna
orvosképzés, az maPápán, illetve Magyarországon aháziowosi ellátásban komoly feszültségeket
jelentene.

Dr. Guias János Zsolt önkormányzati képviseló
Tájékoztatásul elmondja, hogy 2021-b9n várhatóan 4 fő ftatal pápai orvos érkezik a
be|győgyászatra, melyre 2003. óta nem volt példa. Véleménye szerint ez lehet a béremelés
következménye is, de az említett személyek mind pápai szátmazásúak. Lehetségesnek tartja, hogy
a humánerőforrás 1-2 éven belül az alapellátásban is hasonlóan alakul. Elmondja, hogy a
járványhelyzet következtében a kórház sürgősségi osztályén jelenleg 5 fó mentőtiszt dolgozik
szakorvosi felügyelet mellett, ami azt jelenti, hogy vizsgálóorvosi feladatokat látnak el és

tevékenységüket a műszakvezető szakorvos felügyeli. A fiatal mentőtisáek Veszprémből és

Székesfehérvárról j árnak Pápára.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Megkérdezi, hogy van-e a beszámolóval kapcsolatban további kérdés, |tozzászőlás.

Megállapítja, hogy a beszámolóval kapcsolatban további kérdés,hozzászólás nincs.
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Kéri a testület állásfoglalását a besámolóban foglaltakról.

A Képviselótestület l4 igen szav azattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadja a Pápa Varos Önkormányzatának Egészségügyi
Alapellátási Intézete tevékenységéről szóló beszámolót.

10. PáPa Város Önkorm ányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézete vezetőjének
megbízásáról szó|ó döntés
Elóadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

! napirend tárgyalásán jelen van Ujváry Hajnalka, a Pápa Város Ónkormányzatának
Egészségügi Alapellótási Intézete intézményvezetőj e.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, tekintettel ana, hogy nem pályázati eljárás keretében dönt a Képviselőtestület az
Egészségügyi Alapellátási lntézet yezetőiének megbízásáról, ujváry Hajnaká beszámolójanak
részeként írt arról, milyen keretek között képzeli el augusztus 1. után a munkát, u."*yib"n
megbizza a KéPviselőtestület. A beszámolóban foglaltak alapjan indítvány ozza lJjváty Hajnalka
me gbizatását az intézmény v ezetői ti sásé g betölté sére.

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

Megállapítja, hogy az elóterjesáéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs.

Javasolja, hogy_ a Képviselőtestület a következó haíározaíoí fogadja el:
,,PáPa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyaroiszág helyi önkormányzatairól
szóló 201 1. évi CLXXXIX. íötvény 42. § 2. pontjában biáosított jogkörében elj'árva, az
egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló i28l2020.
(XI.28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint - a munkáltató egyedi döntése alapján - Pápa
város onkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézeíe intézményvezetői 

- 
(*ugu.uüb

vezetői) beosztás ellátásával 202L auglsztus 1. napjától haíátozaílan időtartam;a Újváry
Hajnalkát bizza meg.

A KéPviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a magasabb vezetői megbízással kapcsolatban
a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.

Hatriridó: 2021. július 31,
Felelós: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Dr. Benkő Krisztina önkorm ányzati és szervezési osztályvezető''

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesaéssel kapcsolatban.

A képviselőtestület 14 igen szayazattal, ellenszavazat és tarlózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
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95/2021, (VI.30.) önkormányzati határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szőlő 2011. évi CLXXXX. törvény 42. §
2. pontjában biztosított jogkörében eljáwa, az egészségügyi
szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény Végrehajtásáíól
szőlő 52812020. (XI.28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint -
a munkáltató egyedi döntése alapján - Pápa Város
Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézete
iníézményvezeíői (magasabb vezetöi) beosztás e|látásával 2021.
augusáus 1, napjától határozatlan időtartamra Ujvary Hajnalkát
bizza meg

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestet, hogy a magasabb
vezetői megbizással kapcsolatban a szükséges munkáltatói
intézkedéseket tegye meg.

Hataridő: 2021.. július 31.
Felelős: Dr. Aldozó Tamás polgármester

Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési
oszlályvezető

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

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

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

A beszámolót a G azdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Dr. Áldozó Tamás polgaímester
Megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítése az elóterjesáéssel kapcsolatban.

Vörös Dániel vezériqazgató
Nincs szóbeli kiegészítése.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Megkérdezi, hogy van-e a beszámolóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás.

Süle Zsolt önkormányzati képviselő
Elmondja, hogy a 202L június 30-i Gazdasági Bizottság ülését követően végighaladt a Dőzsa
György utcán, a volt Kilián lakótelepen, a Wesselényi utcrin, a Klauzál utcán és a Képző utcán.
Megemlíti, hogy tavaly decemberben a helyi sajtóban a Y izmű beruházását végző cég vezeíője
úgy nyilatkozott, hogy a volt Kilián lakótelepen hosszan elhúzódó beruházás ez éy tayaszára
befejeződik. Ígérete szerint a lakók megszabadulnak a por és a rossz kátyús utak okozta
kellemetlenségtól, mivel ez éy tavaszán a projektet lezátják és az érintetí szakaszok teljesen új

burkolatot kapnak. Elmondja továbbá, szükségesnek tartja a berlházás végrehajtását és az évek
óta tartó projekt munkálatait, aínit a kömyéken lakók is nagy tiirelemmel viselnek. Véleménye
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szerinÍ ezzel a türelemmel nem illik visszaélni és időközönként megfeleló tájékoáatást kellene
adni a beruházás állapotaról. Megkérdezi vörös Dániel vezérigazgútól, hogy mikor záni le a
volt Kilian lakótelepen az említett projekt, és mikor kerülnek aiígert állapotbá az érintett utcák,

Gróber Attila önkormányzati képviselő
Gratulál Vörös D ániel vezéri,gazgató úr kinevezéséhez, ésjó munkát kiván. Véleménye szerint egy
jól működó céget vett át. kéri vörös Dániel vezériga zgatót, hogy ne vegye magárá, de szeretne
idémi Hajnal István történésztől, aki úgy fogalmazott, hogy XlV. tajű olyan-allamot csinillt,
melYet bármelY uralkodó képes iranyítani. Elmondja, nem emlékszik Ólyan Úeszámolóra, ahol a
PáPai YÍz- és Csatomamú Zrt. adózott eredménye negatív lett volna. A beszámolóban szereplő
különösen nagy számot a szennyvíz tevékenységgel kapcsolatos adat adja, ezért megkérdezi, hógy
ennek mi lehet az oka. Megkérdezi továbbá, hogy a 23 millió forint veszteséggJl zárt adózott
eredmény helyre billen-e, ha a pápaiak és a pápa környékiek vízfogyaszíása meg-úekedik.

vörös Dániel v ezérisazsatő
Elmondja, hogy a kivitelezóvel kötött szerződés a Klavál ltca, a Képző utca és a volt Kilian
lakótelep tekintetében 2021. július végén, míg a Dózsa György utca tekinte íében2021. augusaus
végénjár le. Mostanra megtörtént az alía|aj konszolidációja, elkészültek az alépitményl munkák,
és bizonyos szakaszokon az ideiglenes helyreállítások is, így csak a végleges helyréállítás van
hátra. KÖztudott, hogy a Pápai Víz- és CsatornaműZrt. ágazataiköztil korábbán is azivóviz ágazat
volt nyereséges, a szernyviz ágazat mindig is veszteséges volt.
A kéÍ ágazat Összsge hozza a Zfi. adózoít eredményét. A szennyvíz ágazat azért kóltséges, mert
sokkal nagyobb élőmunka ráfordítást igényel és nehezebb üzemeltetni, mint az ivóvízíálózatot.
HangsúlYozza, a COVID vírus miatt a tavalyi évben a szennyv izlláIózaton dolgozó emberek fól
kapacitással, két hetes váltásokban tudták ellátni feladataikat. A csökkintett munkaidő
kÖvetkeáében a szennyvizágazaton a 23 milliós vesáeségből 16 millió vesáeséget okozott, hiszen
a munkavállalók fizetésük 75 7o-át akkor is megkapták, mikor nem dolgoztak. Siintón veszteséget
okozott szennYviz ágazatban,hogy a szennyvizhálózaton szükséges napi karbantartási munkálatok
a munkavállalók egészsége védelmében elmaradtak, így több meghibásodás keletkezett.
Tájékoáatásul elmondja, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján körúlbelül 50 %_kal nőtt a
vizfogyasztás, de sajnos az egész évben kis ideig tartó 150 %-os vízfogyasáás nem biáos, hogy
kompenzálni fogia a vesáeséget. Hangsúlyo zza, megtették a gazdiságosság fenntartásához
szükséges intézkedéseket. Megemlíti, hogy a vesztesé g a zrt-nél pénzben, azai a társaság cash-
flow-jában nem jelenik meg, a likviditási mutató 3,6 fölött van.

Dr. Áldozó Tamás polqármester
Elmondja, hogy a vesá.eség részleges kompenzálására szolgál a 9 099 000 forint összgű ázsiós
tőkeemelés, amelyet az Önkormányzat atavályi év vógén egyiendkívüli kormánydöntés Üretében
kapott. Hangsúlyozza, a pápai yiz- és csatomamű zrt. a magyarországi vizművek között
kiemelkedő teljesítményt nyújt, hiszen a magyarországi vizszőlgáltatók 1úlnyomó többsége
masszÍVan és stabilan veszteséges, méghozzá oly anmértékben, hogy évente több milliárd forintnyi
kompenzációt igényelnek azéíí, hogy szolgáltatni tudjanak. kiemelkedő továbbá, hogy a pápai
VÍz- és CsatornamÚZrt, az emlitett adatokat úgy éri el, hogy az utolsó vízdíjemelés 2011-ben volt.
Megemlíti, hogy a társaságnak most volt először negatív eredménye, az is-egy rendkívüli járvány
sújtotta évben. Elmondja, ha a vízdíjemelés infláció követő lenne 15 %o]Ós emelésre kellene
szétrnítani, mely esetben még nagyobb biaonságban tudna működni a társaság. Megjegyzi, kérdés
lehetne a képviselőtestület ülósén, hogy élni kívámak-e a pápai, yiz- és cúÁamú zrt.
tekintetében a Magyar Áltamnak történő ingyenes vagyonátruházás lehetőségével, azonban erre
nem, készítettek indítványt tekintettel arra, hogy véleménye szerint a zrt,:1ó kezekben van a
kórÜlbelÜl 61 oÁ-os Pápa városi, a fennmaradó részben pedig környező kistelepülési tulajdonban.
Hangsí|yozza, optimistán nóznek a közeli és a közép-távolijövóbó a zrt. műkBdését illeiően.
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Megkérdezi, hogy van_e a beszámolóval kapcsolatban további kérdés, houászőlás.

Megállapítja, hogy a beszámolóval kapcsolatban további kérdés,hozzászólás nem hangzott el,

Kéri a testüiet állásfoglalását a beszámolóban foglaltakól.

*ffií,';"ffi,;]-,}i,.-,: j,"Jífi **'i,"WT,?;#iáliti,
működéséről és gazdálkodásráról szóló beszámolót elfogadja.

II. Pápai Termálvízhaszn ositó Zrt,
Előadó: Nagy Zsolt v ezéigazgatő

A napirend tárglalósőnál jelen van Nag,l Zsolt, a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. vezérigazgatója,

A beszámolót a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Dr. Áldozó Tamás polgarmester
Megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítése az előteíjesaéssel kapcsolatban.
Nagy Zsolt vezériqazgató
Nincs szóbeli kiegészítése.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Megkérdezi, hogy van-e a beszámolóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás.

Kovács József önkormányzati képviselő
Elmondja, kellöen részletesnek és megfelelő pénzügyi alapra helyezettnek tartja a beszámolót,
melyet elfogadásrajavasol. Mint az intézményt rendszeresen látogató vendég, végigkísórte a mini-
hotel építkezését, melyet jól ütemezettnek tart, hiszen az első ütemben 14 szoba közül 7 szoba
elkészült, melynek az átadása sajnálatos módon a vírus harmadik hullámára esett. Megkérdezi, a
korlátozások átmeneti megszüntetése és a beinduló foglalások követkeaében, Nagy Zsolt
vezérigazgató milyen jövőt lát a mini-hotelnek. Megkérdezi továbbá, hogy áll az lszoda és a
termál-részleg közé teryezett szálloda építése.

Grőber Attila önkormányzati képviselő
Örömmel látja, hogy Kovács József önkormányzati képviselőtársa ilyen optimista, ugyanakkor
megjegyzi, míg a Pápai Víz- és Csatomarnű Zrt. likviditási gyorsrátáj a 3,6 addig a Pápai
Termálvíáasznositó Zrt. esetében ez 0,44. Tudomása szerint, ha a likviditási gyorsráta 1 alatt van,
a tulajdonostól azonnali beavatkozás szükséges, HangsúLyozza, mindenki ismeri a körülményeket,
de a veszteség összege mégis száz millió forint nagyságrendű, ezér1 megk érdezi Y ezérigazgató Ur
milyen intézkedésekre gondolt annak érdekében, hogy ezek a mutatók javuljanak.

süle zsolt önkormán},zati képviselő
Információi szerint a közeli városokban komoly fürdőberuházások, illetve kapacitásnövelés
várhaíó, ezérí megkérdezi, hogy ez pápai viszonylatban ellensúlyozható-e, illetve l'arthatő-e a
furdő pozíciója. Megkérdezi továbbá, mik azok az intézkedések, amik ezeket biaosíthatják.
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Dr, Áldozó Tamás oo1gármester
A tavalYi adatok ismeretében elmondja, hogy a tulajdonos intézkedett, a tulajdonostárstól várt 50
millió forint megérkezéséig az Önkormányzat 60 millió forint tagi köícsönt ádott a szezonra vató
felkészÜlésre. Hozzáteszi, mikor a Képviselőtestület a 60 millió forint tagi kölcsön nyújtásaról
döntött, akkor csak remélték, hogy június 1. napjával meg tud nyitni a órdő, és tud vendéget
fogadni, hiszen,az akkori jarványadatok nem voltak bíztúak. Mis városok k'apacitásnövelését
illetóen elmondja, ha beruházásokkal kívánnak versenyezni az elsősorban tulájdonosi dontést
igénYel. VéleménYe szerint lesz esély ilyenre. Tudomásá szerint a környéken tortánő legnagyobb
beruhazás Gyórben várható, ahol a tervek szerint 21-28 milliard forintoi ttitten"t a t Jyi tii.ao.",
ugYanakkor a beruházásra szánt összeg jelentős része ahhoz szükséges, hogy a Duna áradásaitól
való védelemre szolgáló gátépítéssel a biáonságot garantálni tudjá[. Á palui ni.áo legnagyobb
versenyelőnye a nagy strandtelület, mely Győrhöz képest olyan elony, ami nem potolható', ugyanis
u :tP19 területét nem tudják növelni. Ugyanakkoi megemlíti a'győri ftriő 2022-2.023. évi
nyitásáig a győri közönség köreiben a pápai fiirdőnet a tinatataű, termokeiű olyan sikert
kellene elérni, hogy a győri fürdó nyitását követóen a lakosság továbbra is a pápai fiirdői válassza.
E]mondja, hogY a veszPrémi beruhazás elsósorban uszoda, strand szempontb'ól nem versenyképes.
véleménye szerint a pápai strandnak a veszprémi lakosság koréb8l jetlemzóen nem voltak
vendégei, hiszenjó idó esetén jellemzően csopákot, Alsóörsöt, Balatonfűredet és Balatonalmádit
tátogatjrik. Elmondja, 2015,2016 óta nem kéizült a ftirdő vendégkörével kapcsolato. Áme.er,
ezért lehet. indokolt lenne egy egyhónapos felmérést készíteni anól, hogy a ftiráő vendégei honnan
erkeznek. UgY gondolja. hogy,a 

,2021. évben gyűjtött adatok nem lehetnek releváns= adatok, a
vírushelyzet következtében sokkal óvatosabbak az emberek

Naq]r' Zsolt vezérigazgató
A mini-hotel kaPcsán elmondja, a sajtóban és más forumokon is igyekeztek közzétenni a mini-
hotel elkészült 7 szobájának tavalyi év október 23-i nyitását. A műi-hotel további 7 szobája az
idei év tavaszán készült el, azonban megjegyzi, hogy a beruházással kapcsolatban figyelembe
kellett venni azokat a határidőket és lehetőségeket is, melyeket a CoviD-hely;.i ÚZ).tt .to.példaként említi, hogy az október 23-i nyitást követően hamarosan be is keliett zární, így a
maradék'I szobának az elkószítése sajnálatos módon nem volt sürgős. Elmondja, a tervek szerint
a hotel kihasználtsága egy bevezeíő szakaszra tekint, azonban n"- tud;a megmondani, hogy ez a
bevezető szakasz menrryi idót jelent. Véleménye szerint ez a normál 1--2 éy;éI hosszailb iá3t fog
igénybe venni, hiszen az első év elment a CoVlD-helyzet miatt, így 3 év felfutási időszakkal
íervez. A beruházás nettó 100 millió_ forint volt, melyet a gazdisági társaság egy korábbi
Önkormanyzati telekvásárlás következtében öneróből valósított meg. a ferutas utá]ri ü-zleti tervet
tekintve álláspontja szerint a beruházás összege akár 3 éven belüimeg is térülhet,,n"ty eui:o
millió forintos árbevételt jelentene, ugyarrakkor az első évben ez az összega l0 millió foiint alatt
is_ lehet, mivel májusig nagyon minimális üzleti turizmus vehette igénybe a troteL szotgáitatasait.
JÚnius hónaPban 1-1,5 miltió forint körül volt a hotel bevétele,;utius es augusztus"hónapban
előreláthatólag bőven 50 % fölötti les" a kihasználtság. Úgy gond'olja, hogy ű érdeklődés jó, a
visszajelzések pedig kellően pozitivak. Példaként ..iiti, t ogy a foglalási'rendszert tekintve a
Booking szállásfoglaló webolda]lal is együttmúködnek, ahoiá vend?gek érlékelése 9 csillagot
meghaladÓ. HangsúlYozza, a vizionált tervek tarthatók, az adatokbiztatők A Gazdasági Bizottúg
Ülésére hivatkozva elmondja, hogy a 200 millió forintos elókészületi munkákra való kormányzati
tám_ogatás, a turisáikai Ügynökségen keresáül 2021. januárjában megérkezett, és megkezdődtek
a PálYázíaíások. Kiemeli a tetyezői pályáztatásí, hiszén az ÓsszeghatÁ nyílt uniós köibeszerzési
PálYázatot von maga utan. A pály ázaííételhatáridejelejárt, apályúatok mógérkeztek, a kiértékelés
pedig folyamatban van. Megjegyzi, a pályázó cégek nem könnyítették Ág a helizetet, hiszen
akadt olyan pályázó, aki jogorvoslattal élt, illetve volt olyan, aú referenciái bemuiatásával nem
segítetle az ügy gyorsaságrinak lefolyását. Reményei szerint egy-két héten belül ,.!tott .tlt u
tervezői szerződést, és ezt kóvetően a tervező 200 napos határidó alatt, 50 napon beltiikáncepció
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tervet készít, a koncepció terv elfogadását követően 75 napon belül engedélyes terveket készít, és

további 75 napon belül elkészíti a kiviteli tervdokumentációt. A kiviteli tervdokumentáció
elkészülését követően van lehetőség a kivitelezésre feltételes közbeszerzési pályéaatoílefolytatni,
ami alapján meg tudják becsülni a beruházás költségeit és megkezdődhet a beruházás fedezetének
biaosításara irányuló forráskeresés, mely a tervek szeriní 2022 elejére várható. Elmondja, hogy
egyet ért Grőber Attila önkormányzati képviselő felvetésével, mely szerint a tarsaság tavalyi évi
beszámolója alapj án számított likviditási mutatója rossz képet mutatott, azonban 202L évben
folyamatos egyeáetések töíténtek a tulajdonosokkal ,a társaság gazdasági he|yzetéről. Az
egyeztetéseknek köszönhetően, ahogyan Polgarmester Ur is említette, márciusban szükségessé
vált egy beavatkozás, és az 50 millió forintra irányuló kérelmet is benyújtottak, mely akár napokon
vagy heteken belül megérkezhet, Elmondja, ajelenlegi likviditási mutató a tervek szerint alakul, a
bankszámlán 30 millió forint összeg áll rendelkezésre, a vevői követelések összege körülbelül 20
millió forint, kifizetetlen szá|liíői taítozás nincs. Megjegyzi, a pillanatnyi adatok alapján a 80

millió forint folyószámlahitelt felhasználtak, a 60 millió forintból 30 millió forint áll
rendelkezésre, és további 20 millió forint beérkezését várják vevőiktől. Törekednek ana, hogy a
80 millió forint folyószámlahitelt a korábbi évekhez hasonlóan a nyári szezonban
visszagazdálkodják a bankszrirnlájuka. Vélemónye szerint Süle Zsolt önkormányzati képviseló
kérdésére Polgrármester Úr teljes mértékben válaszolt, azonban elmondja, ismert számára más

települések íiirdőfej lesáése, pontos információval azonban nem rendelkezik. Reméli, hogy a

társaság hasonló fonásokhoi juthat, hiszen a furdőben a Magyar Turisáikai Ügynökség
megbizaíásáből készültek felmérések az esetleges beruházási pállyázati lehetőségekre tekintettel,
Példaként említi, a reggeli hírekben szerepelt, hogy a tervek szerint gyógyíiirdők számfua |esz

fejlesztési lehetőség, mellyel kapcsolatban úgy gondolja, a Várkertftirdő jó eséllyel pályánhat.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondia, hogy a következő évi uniós költségvetési ciklusba a GINOP egyik prioritása a
magyarországi termálftirdők rekonstrukciója, fejlesztése \esz egy indikatív lista alapjan, így a
pályázat 30 fiirdő támogatására ad 1ehetőséget, köztük a Pápai Termálfiirdó fejlesztésére. Reméli,
hogy az Operatív Program előzetes egyeáetése, ami a brüsszeli döntéshozókkal való egyeztetést
jelenti, sikerrel fog járni, és az említett pályázati lehetőségek meg fognak nyílni. Megjegyzi, hogy
a jövőben szembenézhetnek egy olyan kihívással, hogy az Önkorm ányzat a ftirdő számrira, vagy
a ftirdő, tőkeemelés után ingatlant vásároljon, tekintettel arra, hogy a Íiirdővel közvetlenül
szomszédos terület tulajdonosa eladási szándékát fejezte ki az Önkormányz athoz érkezeít
ajánlatában, mely a későbbiekben az Önkormányzat övezeti besorolása szerint a termálÍiirdó
potenciális bővítésének céljait szolgálná.

Megkérdezi, hogy van-e a beszámolóval kapcsolatban további kérdés, hozzászólás.

Megállapítja, hogy a beszámolóval kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el,

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról.

A Képviselőtestület 14 igen szavazaítal, ellenszayazat és tartózkodás
nélkül a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. tevékenységéről,
múködéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja,

III. MÉKI-RKft.
Előadó: Egyed Tamás ügyvezető

A napirend tárgyalásánál jelen van Egled Tamás a MÉ,KI-R Kft. üglvezetője.

A beszámolót a G azdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.
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Dr. Áldozó Tamás polgarmester
Megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés az előterjesztéssel kapcsolatban.

Egyed Tamás ügwezetó
Nincs szóbeli kiegészítése.

Dr, Áldozó Tamás polgarmester
Megkérdezi, hogy van-e a beszámolóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás.

Megállapítja, hogy a beszámolóval kapcsolatban kérdés, hozzászólásnem hangzott el,

Kéri a testület állásfoglalását a beszrárnolóban foglaltakról.

A Képviselőtestület l4 igen szava zaítal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a MEKI-R Kft. tevékenységéról, múkódéséról és
gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

IY. KÖZSZOLG Nonprofit Kft.
Előadó: Bordás Ferenc ügyvezető

A napirend^tórglalásónál jelen van Bordás Ferenc, a KÖZSZ1LG Nonpro.fit l{ft. üg/vezetője, ésMészáros Csaba volt ügnezető, aki a társaság 2020. évi gazdálkodásaért jaaí.

A beszámolót a Gazdasági Bizottság 5 igen szavazaítal, el|enszavazal nélkül és 3 tartózkodás
mellett elfogadásra j avasolj a.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Megkérdezi, hogy van-e a besziimolóval kapcsolatban kérd és,hozzászőlás.

Süle Zsolt önkormán},zati képviselő
Elmondja, a beszím olő tartalmazza,hogy a nem veszélyes hulladéklerakó végleges rekultivációját
meg kellene oldani 2024 közepéig, azonban a beruh éaáához pénztigyi fonás n"emill renJelkezésre.
Megkérdezi, hogy a hiány befolyasol.ja-e a rrt. mtikode'sét, pinzügyi helyzetiét. ú"Ár.era.ri
l::1o"oí_!ry 

. berubázás elhalasztható-e, vagy annak ."g,,áoritaíáho, i"iá)étt'-."-ialvaruti
IoíTas beVonasa.

Grőber Attila önkormányzati képviselő
Elmondja, komoly fejtörést okozolt számáraaz Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium, azEszak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. és a társulás közötti kapcsolator. r"rt*aru. atarsulás elnökének év elejei beszrirnolója tartalmazta, hogy a pápai huliJéű*n.,., ukirályszentistviini telepre szállitják, ezért megkérdezi, 

'hogy'hová' 
éautiar,, J. 

- 

"" ;"t.nt-"többletköltséget a KÖZSZOLG Nonprofit Kft. s-zámára. MegÍeraezi továbba, hogy m it turtul^u.az emlékezete szerinti 79 millió forint összegú közreÁűkö_dési szolgái"iiJi 
- 

ár:, 
".-i, 

"KÖZSZOLG Nonprofit Kft, fizet, továbbá .it árt"rÁ"" a K)ZSZ)LG Nonprofit Kft. általkiszárnlázottközlemúködési díj. Elmondja, hogy Süle Zsolt önkormányzati képvisiio ariur ..ri,"ttrekultivációs folyamatot2024.1únius :0-ig keíjeziimi, melynek a t.".tirt tortiel" z+Ó-xo .irrioforint, azonban az erre elkülönített céltarta]ék <isszege ;elánleg 24 mitlió ro.inT v"gj;y"i, lruilYen ütemben halad a céltartalék-képzés 2024. júniutr:"o-ig to-zet rso Álriio i"ririffi t.." u
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folyamat befejezéséhez. Elmondja, a beszámoló 10. oldalán található egy 2014. júniusi dátum,

ezért megkórdezi, hogy az egy elírás vagy a rekultivációs folyamat I. ütemének idópontja.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, hogy az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilardhulladék Kezelési
Önkormányzati Társulást 158 település részvételével alapították. Minden településnek tartoznia
kell egy társuláshoz, melybe az Önkormányzat utólagosan lépett be, ezétl yan az, hogy a pápai
járás többi települése nem a pápai gyújtőkörzethez, hanem az ajkai, győri gyűjtőkörzetbe tartozik,
Pápa gyűjtókörzetéhez csak Bakonykoppány és Bakonyszücs települések talloznak, amelyek
előtte nem voltak tagok egyetlen társulásban sem, ezért egy kis területen belül 3 szolgáltató is
működik. Véleménye szerint ez önmagában ésszerűtlen, hiszen ha Pápán és Ajkán is található
válogató-átrakó állomás, érdemesebb lenne az adott településekhez legközelebb található
átrakóhoz allokálni a keletkező hulladékot, Álláspontja szerint értelmetlen például, ha Gecséről
Ajkára, Nemesszalókól pedig Győrbe szállíttaüák a hulladékot. A 158 település 6 gyújtőkörzetbez
tartozik, melyből lakosságarányosan a legnagyobb részt 33 Yo-kal a veszprémi gyújtőkörzet
képviseli, Pápa 11 %o-kal, a többit Ajka, Tapolca, Balatonfiired, Balatonalmádi képviseli.
Elmondja, ez volt az a társulás, mely ISPA pályázatot nyert. Az ISPA kömyezetvédelmi céloka
az Európai Unióhoz való elócsatlakozási a|ap vo|t 2003-2004-ben.
A Társulás ennek keretében próbált egy hulladékkezelő rendszert létrehozni, ezérl megvásíLrolta a
Csiga-hegyet, azonban a beruházás nem valósult meg. A hulladékkezeló rendszer új helyszíneként
a Királyszentistván külterületén található vegyipari tevékenység eredményeképp visszamaradt
zagytározó területét jelölték ki, ahol úgy túnt az említett területen hulladéklerakó létesítése
rekultivációnak felel meg, A műszaki átadás-átvétel során a lerakó leégett, és bizonytalan volt,
hogy ki viseli majd a helyreállítás költségeit. Elmondja, a társulás a hulladékkezelő működtetésére
közbeszerzéssel választott gazdasági társaságot, ez lett az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. A Kft-t lakosságarányosan a gyújtőkörzeteldtez tartozó 6 cég alapiíoíta, tehát a
pápai KÓZSZOLG Nonprofit Kft,, az Avar Ajka Nonprofit Kft, a tapolcai közszolg stb.

Hangsúlyozza, mikor Társulási Tanácsként az EBH-val szerzódést köt a viáros, akkor
tulajdonképpen a másik oldalról a saját tulajdonában lévő cég közvetett tulajdonában lévő céggel
köt szerzódést, így működtetve egy olyan rendszert, ahol a befizetett hulladékkezelési lakossági
dijak az egész rendszer múködtetési költségeit nem fedezi. A működtetési problémákon túl zavar1
okoz, hogy az amoftizációs költségekből nem keletkezik olyan alap, mely hozzájárul egy
önfenntartó hulladéklerakó rendszer kialakulásához, Királyszentistvánon a bűzhatás íniatt az
önkormányzati válasáások környékén tüntetések voltak, továbbá több tűzeset is történt, mely
miatt kritikus állapotok alakultak ki, ezér1 a hulladék egy részét Inotán rakják le. Nehezíti a
rendszer működtetését, hogy a szelektíven összegyújtött hulladékoknak nincsen másodlagos piaca.
Ugy gondolja, hogy a mai állapotban a jelenlegi rendszer hosszútávon nem tud fennmaradni. A
rendszerek vizsgá|ata során készített tervek szerint egy koncesszióba egy koncesszor fogja kézbe
venni az egész hulladék-szolgáltatást. A jelenleg működő rendszerek nem feltétlenül
kompatibilisek egymással, hiszen nem azonos logika alapján gyűjtenek, ártalmatlanítanak, és nem
azonos műszaki taftalmú létesítményeket használnak, Példaként említi a győri rendszer1, ahol
chippel ellátva a szemét tényleges súlya alapján számláznak, valamint a pápait, ahol egy
hozzávetőleges mennyiséget kell kifizetni. A hulladékgazdálkodási rendszer súlyosan
forráshiányos, álláspontja szerint 2024-re nem lesz az országban olyan település ahol a szükséges
összeg rendelkezésre fog állni. Véleményében hangsúlyozza, hogy a helyzeí megoldásához
kormányzati beavatkozás szükséges. Pápai viszonylatban a rezsicsökkentés miatt szerencsétlenül
alakultak az árak, hiszen a kormanydöntés értelmében egy meghatározott időpontban lévő ár 10
oÁ-áig leheíetí emelni, mely a KÖZSZOLG Nonprofit Kft, esetében nem az új rendszer
működtetésének magasabb költségei miatt végrehajtott emelés ara volt. Megemlíti, hogy sok
korábbi döntésból sok nehézség keletkezett, és a pályázati kötelezettségek miatt rossz módszenel
működtetett rendszerelemek sokasága okozza a jelenlegi helyzetet. A rossz módszer.el
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működtetett rendszerek közül példaként említi a pápai válogatót, mely nagyon magas költséggel
tud működni, Som településsel ellenben, ahol töredék áron múködő, teljesen automatiált válogátó
található.

Bordás Ferenc üqwezető
Y á|aszában elmondja, a céltartalék képzésével kapcsolatos 2014. júniusi dátum elírás, melyet
javítani fognak. A céltartalék ké pzést 2012-ben kezdték el, mely jelenleg a mérlegben 181 millió
forintot mutat, de tulajdonképpen az évente megképzett 24 mill\ó forint technikai összeg.
Megjegyzi, mivel a közremliködési díj a működési költségeket fedezi, és a rekultivációra külön
tartalékot nem tudnak képezni, pályázati fonásokat keresnek. Tájékoztatásul elmondja, hogy a
KÖZSZOLG Nonprofit Kft. az ÉBH Nonprofit Kft. közszolgáltató közreműkodőjekénivesz részt
aközszolgáltatásban, ezért közremúködói díjra jogosult. Az EBH Nonprofit Kft. pedig az NHKV
Zrt-től szolgáltatási díjra jogosult, mely az ÉBH Nonprofit Kft. műliödési ktiltségeit fedezi. A
közremúködő és a közszolgáltató között negyedéves elszámolás van, melyet nyomott áron, 2017-
es költségszinten állapítottak meg, ezért évente a közremiiködő ós a közszolgáltató korm.
rendeletben meghatíározottak szerint díjkülönbözeti kérelmet nyújthat be. A2019. éwe vonatkozó
elszámolás 2020. decemberéig tolódott, ezért szerepel a 80 millió forint díjkülönbözet a
beszámolóban.

Dr. Áldozó Tamás polqarmester
Elmondja, hogy a tarsaság nem a szabad piacon dolgozik, nonprofit gazdasági társaság, mely
ellátja azt a feladatot, amit a közreműködési szerződésében vállalt, amelyért díjazást kap. A
Képviselótestület arról tud véleményt mondani, hogy a társaság ügyvezetése és munkatársai ilyen
feltételek között hogyan végezték a munkájukat vagy sziikségesnek látják-e a beavatkozást.
AllásPontjában kifejti, hogy nem javasol beavatkozást, mert azonos helyzetben van valamennyi
szolgáltatÓ. Példaként említi, mikor tőkeemelésre jelentkezik az EgH Kft. az önkormányzatra esó
1I %,ot befizethetik, azonban nincs garantálva, hogy a további 5 önkormányzat is befizeti,
Elmondja, nem szeretnék a rekultivációt megakadályomi vagy bármilyen pá|yénaíot
ellehetetleníteni, de ebben az esetben a többi önkormányzat intézkedésére tekintettel kell eljárni.

Megkérdezi, hogy van-e a beszámolóval kapcsolatban további kérdés, hozzászólás,

MegállaPÍtja, hogy a beszámolóval kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakól.

A Képviselőtestület 14 igen szav azattal, e|lenszavazat és tartózkodás
nélkül a KOZSZOLG Nonprofit Kft. tevékenységéról, működéséról
és gazdálkodásáról szóló beszrámolót elfogadja.

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

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Megkérdezi, hogy van-e az elóterj esztéssel kapcsolatban k étdés, hozzászőlás.

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs.

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.
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b) Pápai Városi Óvodák Alapító okiratának módosítása

A napirend rórglalásánál jelen van Horvóthné Végh Judit a Pápai Városi Óvodák
i nt é zmé nlv e z e t ő -he ly e t t e s e é s Hoffmann Sz ilv ia mb. gazdas ági v e z e t ő.

A beszámolót a Humáneróforrás Bizottság egyhangulag elfogadásra javasolja.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban keúés,hozzászólás.

Megállapítja, hogy az előtSesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs.

Kéri a testiilet állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A Képviselőtestiilet 13 igen szavzattal, ellenszavaza| és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

hozza,,

1. Pápa Város Képvisclőtestiilete a Pápai
szátnú módosító okiratát,Városi Ovodák AO1l210-15l2021.

valamint A011210-1612021. számú módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát - melyek az elóterjesztés
mellékletét képezik - jőváhagyja.

A Képviselótestület döntése 2021, szepíember 1. napjától lép
hatályba,

A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a határozat
végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye
meg.

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a módosító
okirat aláírására.

Határidó: azonnal
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Dr. Nagy Krisztina jegyző
Dr. Benkó Krisztina önkormányzati és szervezési
oszlályvezeíő

2. A, Képviselótestiilet utasítja a Pápai Városi Óvodák
irttézményvezetőjét,hogy az alapitó okirat alapján a Szervezeti és

Müködési Szabályzat szükséges módosítását végezze eI, és az
egységes szerkezelű szabályzatot terjessze.. Pápa Város
Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi és

Összeférhetetlenségi Bizottsága elé jóváhagyásra.

Hatriridő: benyujtásra: 2021. szeptember 15.
jóváhagyásra: 2021. szeptember 30.

Felelós: Csákvári Judit intézményvezető
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestiiletének
Ügytendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága elnöke
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c) Táiékoztató a Pápa Plusz önkormányzati ősztönző rendszerről

Dr. Áldozó Tamás poleármester
Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés,hozzászőlás.

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs.

Kéri a tesület állásfoglalását a tájékoztatóban foglaltakról.

A Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszayazat nélkül és 4
tartózkodás mellett elfogadta a Pápa Plusz önkormányzati ösztönző
rendszerről szóló tájékoztatót.

d) Tájékoztató az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesitéséről

A beszámolót a Gazdasági Bizottság egyhangulag elfogadásra javasolja.

Dr. Áldozó Tamás poleármester
Felhívja a képviselők figyelmét, hogy az Önkormányzat nem csak értékesít, vásátol is,hozzáteszi
jelen pillanatban többért, mint amennyiért értékesített.

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban k érdés, hozzászőlás.

Megállapítja, hogy az elóterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs.

Kéri a testtilet állásfoglalását a tájékozíaíóban foglaltakról,

A Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszayazat nélkül és 4
tartózkodás mellett elfogadta az önkormányzati tulajdonú ingatlanok
értékesítéséról szóló tájókoztatót.

e) Tájékoztató a civil szeruezetek rószére szívessógi lakáshasználat jogcímén
átadott ingatlanok használatáról

A beszámolót a Gazdasági Bizottság egyhangulag elfogadásra javasolja.

Dr. Áldozó Tan0ás poleármester
Elmondja, az Orlkormányzat még nem kért ilyen jellegú átfogó tájékoztatőt az érintett civil
szervezetekől, de úgy gondolja illő elszámolni azzal, unit a köztől kapnak, és megköszöni a
tájékoztatást azoknak, akik gondosan, részletesen elvégezték a feladatot.

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban k,érdés,hozzászőlás.

Megállapítja, hogy az elóterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs.

Kéri a testület állásfoglalását a tájékoztatóban foglaltakfól.

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta a civil szervezetek részére szívességi lakáshasználat
jogcírnén átadott ingatlanok használatáról szó|ó tájékoztatőt,
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f) Polgármester szabadság-ütemezésének jóváhagyása

Dr. Áldozó Tamás poleármester

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

Megállapítja, hogy az elótedesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászőlás nincs.

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, el7enszavazal és tartózkodás nélkü1 az alábbi hatátozatot

hozza,.

98/2021. CVI,I0.) önkormányzati határozat
Pápa Város Önkormányzatanak Képviselőtestülete a közszolgálati
tisztüselőkről szólő 20II. évi CXCIX. röwény 225/C. § (2)

bekezdése alapján dr. Áldozó Tamás polgármester 2021. évi 62 nap
szabadságanak ütemezését a mellékletben foglaltak szerint
jóváhagyja.

A Képviselőtesület utasítja a polgármestert és a jegyzőt az ezzel
kapcsolatos sziikséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal, illetve folyamatos
Felelós: Dr, Áldozó Tamás polgármester

Dr. Nagy Krisztina jegyző

g) Tájékoztat ő az lltegtá|t Jogalkotási Rendszer bevezetéséről

Dr. Áldozó Tamás polgármester

Megkérdezi dr. Nagy Krisztina jegyzőt, kívánja-e röviden összefoglalni a tájékoztatóban
foglaltakat.

Dr. Naqy Krisztina ieevző
Nem kívanja összefoglalni, de a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Megkérdezi, hogy van-e az elóterjesztéssel kapcsolatban kérdés,hozzászóIás.

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs.

Kéri a testület állásfoglalását a tájékoztatóban foglaltakról.

A Képviselótestiilet 13 igen szavazaltal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta az Integrált Jogalkotási Rendszer bevezetéséről
szóló tájékoztatót.
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h) A helyi építési szabályzatról szóló rendelet módosításához szükséges előzetes
döntés

A beszámolót a Gazd,asági Bizottság egyhangulag elfogadásra javasolja.

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

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs.

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A Képviselótestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkü1 az alábbi határozatot
hozza:

99/2021. (VI.30.) íinkormánvzati határozat
1. Pápa Város Onkormányzatának Képviselőtestiilete támogatja

Pápa Helyi Epitési Szabá|yzatáról szóló 1412019. (IX.26.)
önkormányzati rendelet módosítását, kiegészítését a 1akás,

üdülő önálló rendeltetési egysége után meghatározott számú
személygépkocsi elhelyezésével összefiiggésben, fi gyelemmel
az országos településrendezési és építési követelményekől
szóló 25311997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTEK) a2. § (2a)
bekezdésével összhangban.

2. Pápa Város Önkormán yzatának Képviselőtestülete az egyes
tervek, illetve programok kömyezeti vizsgálaíítról szólő 212005.
(L 1 1.) Korm. rendelet szerinti kö myezeti vizsgálat lefollatását
és kömyezeti érlékelés készítését Pápa Helyi Építési
Szabályzatáről szóló I4l20I9. (IX.26.) önkorm ányzati rendelet
gépjármú elhelyezési kötelezettségre vonatkozó rendelkezéssel
történő kiegészítésével kapcsolatban nem tartja indokoltnak.

A Képviselőtestület utasítja a jagyzőt és a városi főépitészt a
határozat végrehajtásával kapcsolatban szükséges intézkedések
megtételére.

Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyző

Rádi Róbert városfejlesztési osztályv ezető
Mezei László városi főépítész
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A Képviselőtestület 14 igen szavazatíal, e||enszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

96/2021. (VI.30.) önkormánvzati határozat
Pápa Város Önkormanyzatának Képviselőtestülete a 3012021.
(II.18.) határozat, a 42l202l. QII.31.) hatarozat, a 6012021. (Y,10.)
haíározat és a 6112021. (V.13.) hatarozat végrehajtására adott
jelentést elfogadja.

Grőber Attila önkormányzati kepviselő a képviselőtestület üléséről távozott. Jelen van l3 fő.

b) Pápai Városi Óvodák Alapító okiratának módosítása

A napirend tárglalásánól jelen van Horváthné Végh Judit a Pápai Vórosi Óvodák
intézményvezető-helyettese és Hoffmann Szilvia mb. gazdasági vezető.

A beszámolót a Humáneróforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Megkórdezi, hogy van-e az elóterjesztéssel kapcsolatban k érdés, hozzászólás,

Megállapítja, hogy az előterjesáéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs.

Kéri a testület állásfoglalását az elóterjesáéssel kapcsolatban.

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszayazaí és tartózkodás nélkül az alábbi hatarozatot
hozza,.

9712021. (VI.30.) önkormányzati határozat
1 . Pápa Város Önkormanyzatának Képviselőtestülete a Pápai

Városi Ovodák A011210-1512021, számú módosító okiratát,
valamint A011210-1612021. számú módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát - melyek az előterjesaés
melIékletét képezik - jóváhagyja.

A Képviselőtestület döntése 2021r. szeptember 1. napjától lép
hatályba.

A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a hatérozaí
végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye
meg.

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a módosító
okirat aláírására.

Határidó: azonnal
Feielős: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Dr. Nagy Krisáina jegyző
Dr. Benkó Krisztina önkormányzati és szervezési
oszlályvezető
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2, A Képviselőtestület utasítja a Pápai Városi Óvodák
intézményvezetőjét,hogy az a|apitó okirat alapján a Szervezeti és
Működési Szabályzat sziikséges módosítását végezze el, és az
e,gységes szerkezetű szabályzatot terjessze Pápa Város
Önkormányzata Képviselőiestületének Űgyáai és
Osszeférhetetlenségi Bizottsága elé j óvahagyásra.

Határidő: benyújtásra: 2021. szeptember 15.
jóváhagyásra: 2021 . szeptember 30.

Felelős: Csákvári Juditintézményvezető
Pápa Város Önkotmányzata Képviselőtestületének
Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága elnöke

c) Tájékoztató a Pápa Plusz önkormányzati ösztönző rendszerről

Dr. Áldozó Tamás polgarmester
Megkérdezi, hogy van-e az előterjesáéssel kapcsolatban k érdés,hozzászőlás.

Megállapítja, hogy az elóterjesáéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs.

Kéri a testület állásfoglalását a tájékoztatóban foglaltakról.

A Képviseiőtestület 9 igen szavazaíta!, ellenszayazat nélkül és 4
tartózkodás mellett elfogadta a Pápa Plusz önkormányzati ösztönző
rendszenól szóló táj éko ztatót.

d) Tájékoztató az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről

A beszámolót a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Felhívja a kéPviselók figyelmét, hogy az Önkormányzat nem csak értékesít, vásárol is, hozzáteszi
jelen pillanatban többért, mint amennyiér1 értékesített.

Megkérdezi, hogy van-e az elóterj esztéssel kapcsolatban k érdés, hozzászőlás.

Megállapítja, hogy az előterjesáéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs.

Kéri a testület állásfoglalását a tájékoztatóbarr foglaltakról.

A KéPviselőtestület 9 igen szavazaítal, ellenszavazat nélkül és 4
tartózkodás mellett elfogadta az önkormányzati tulajdonú ingatlanok
értékesítésérő l szóló táj éko aatóí.

e) Tájékoztató a civil szervezetek részére szívességi lakáshasználat jogcímén
átadott ingatlanok haszná|atáról

A beszámolót a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra j avasolja.
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Dr. Áldozó Tamás polgármester

Elmondja, az Ötlkotmányzat még nem kért ilyen jellegű átfogó tájékozlatót az érintett civil
szervezetekről, de úgy gondolja illó elszámolni azzal, amií a köztől kapnak, és megköszöni a
tájékoztaíásí azoknak, akik gondosan, részletesen elvégezték a feladatot.

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

Megállapítja, hogy az előterjesáéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs.

Kéri a testület állásfoglalását a tájékoztatóban foglaltakól,

A Képviselótestület 1 3 igen szavazaílal, ellenszayazat és tartózkodás
nélkül elfogadta a civil szervezetek részére szívességi lakáshasználat
jogcímén átadott ingatlanok használataról szőló tájéko^atót,

í) Polgármesterszabadság-ütemezésénekjóváhagyása

Dr, Áldozó Tamás polgármester
Megkérdezi, hogy van-e az elóterjesztéssel kapcsolatban kérdés,hozzászőlás.

Megállapítja, hogy az előterjesáéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs,

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesáéssel kapcsolatban,

A Képviselőtestület 13 igen szavazaíía| ellenszayazat és tartózkodás nélkül az a|ábbibatfuozatot
hozza,,

98/2021, (VI.30,) önkormányzati határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közszolgálati
tisáviselőkől szoló 2011. évi CXCX. törvény 225lC, § (2)
bekezdése alapj án dr, Áldozó Tamás polgármester 2021. évi 62 nap
szabadságának ütemezését a mellékletben foglaltak szerint
j óvrihagyj a.

A Képviselőtestület utasítja a polgármestert és a jegyzőt az ezzel
kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azoma| illetve folyamatos
Felelós: Dr. Áldozó Tamás polgármester' Dr. Nagy Krisáina jegyző

g) Tájékoztatő az lntegrált Jogalkotási Rendszer bevezetéséről

Dr. Áldozó Tamás polgarmester
Megkérdezi dr. Nagy Krisztina jegyzőt, kívánja-e röviden összefo glalni a íájékoztatóban
foglaltakat.

Dr. Nagy Krisztina jegyző
Nem kívánja összefoglalni, de a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.



Dr, Áldozó Tamás polgrirmester
Megkérdezi, hogy van-e az előterjesáéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás,

Megállapítja, hogy az előterjesáéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs.

Kéri a testület állásfoglalását a tájékoáatóban foglaltakról.

A Képviselótestület i 3 igen szav azaítal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta az lntegtá|t Jogalkotási Rendszer bevezetéséről
szőlő tájékoztatőt.

h) A helYi éPÍtési szabályzatról szóló rendelet módosításához szükséges előzetes
döntés

A beszámolót a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra j avasolj a.

Dr. Áldozó Tamás polqáímester
Megkérdezi, hogy van-e az előteíjesztéssel kapcsolatban k érdés,hozzászőlás.

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs.

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesáéssel kapcsolatban.

A Képviselótestület 13 igen szavazattal, e|lenszayazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

Pápa Város tmányzatának Képviselőtestülete támogatja
Pápa Helyi Építési Szabályzatáről szóló 14l2O19. (IX26.)
önkormanyzati rendelet módosítását, kiegészítését a lakás,
üdülő önálló rendeltetési egysége után meghatáro zoíí számú
személygépkocsi elhelyezésével összefi,iggésben, fi gyelemmel
az országos településrendezési és építési követelményekől
szóló 253ll99"l. (XII. 20.) Korm. rendelet (oTÉK) 42, § (2a)
bekezdésével összhangban.

2. Pápa Város Önkormiinyzatának Képviselőtestülete az egyes
tervek, illetve programok környezeti vizsgálatriról szőló 212005 ,

(I. 1 1.) Korm. rendelet szerinti k ömyezeti vizsgálat lefolytatását
és környezeti értékelés készitését Pápa Helyi Építési
Szabályzatálról szóló 1 412019. (IX.26.) önkormrinyzati rendelet
gépjármű elhelyezósi kötelezettségre vonatkozó rendelkezéssel
történő kiegészítéséve1 kapcsolatban nem tartja indokoltnak.

A Képviselótestület utasíüa a jegyzőt és a városi főépítészt a
határozaí végrehajtásával kapcsolatban szükséges intézkedések
megtételére.

Hataridő: folyamatos
Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyző

Rádi Róbert városfejlesztósi osrtályv ezető
Mezel László városi főépítész
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i) Hozzájárulás a TOP -1.1.t-16-VE1-2017-00003 ós a TOP.3.1.1-16-YE1-2017-
00002 projektek eredményes lebonyolítása érdekében fás szárú növények
kivágásához

A beszámolót a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Dr. Áldozó Tamás polgármestcr
Elmondja, dr. Nagy Krisáina jegyző a Gazdasági Bizottság ülésén is eimondta, a hatáskör a
Képviselőtestületé, nem ruhááa át egyik szervére sem. A Szabó Dezső utca és a körforgalom
megépítésével, illetve a külsó-varkerti projekt végrehajtásával kapcsolatos beavatkozást jelent.

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

Megállapitja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászőlás nincs.

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesáéssel kapcsolatban.

A Képviselótestület 13 igen szavazaílal, ellenszavazat és tarlózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

100/202 1. (VI.30.) önkormánvzati határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közúti
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 42lA §. (1) bekezdés b)
pontja, valamint a 46. § (1) bekezdése alapján hozájarul a TOP-
1,1.1-16-VE1-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai
Felsővárosban és a TOP-3.1.1-16_VE1-2017-00002
Közlekedésfejlesáés Pápán az Igaltól a Felső-városig elnevezésű
projektek eredményes lebonyolítása érdekében a beavatkozási
helyszíneken 87 db fás szárú növény kivágásához.

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármesteft a szükséges
intézkedések, j ognyilatkozatok megtételére.

Hatriridő: folyamatos, a projekthez igazodóan
Felelős: Dr. Aldozó Tamás polgármester

Rádi Róber1 városfej lesztési osztályvezető

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Megköszöni képviselőtársai munkáját, és elmondja, hogy a következő képviselőtestületi ülés
tervezell időpontja 2021. augltsztus vége vagy szeptember eleje. Kellemes pihenést kíván
mindenkinek, az e|őválaszláshoz sok erőt.

Ezt követóen a Képviselótestület nyilvános ülését 17 óra 26 perckor bezárja.

.ífr5-
Dr. Aldozó [-amás
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