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Meghívó

Tisztelettel meghívom a Gazdasági Bizottság

2019, november 20- án 15 óra 00 perckor
a'Yárosháza I. emeleti nagy tárgyalótermében (8500 Pápa, Fő u. 5.) tartandó ülésére.

Napirendek:

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .,.l20I9. (...) önkormányzati
rendelet-tervezete Pápa Város Önkormanyzata2019, évi költségvetéséről szőtő 3l20I9.
(II. 1 4.) önkormányzati rendelet módosításaról

2. Pápa Varos Önkormányzata Képviselőtestületének ...12019. (...) önkormányzati
rendelet-tervezete a magánszemélyek kommunális adójáról szőIő 2812015. (XI.30.)
önkormanyzati rendelet módosításáról

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének ...l20l9. (...) önkormányzati
rendelet-tervezete a köztemetők használatáről és a temetkezés rendjéről szóló 2l20I4.
(II. 5) önko rmény zati rendelet módosításáról

4. Pápa Város ÖnkormányzataKépviselőtestületének ...12019. (.,.) önkormányzati
ren d e l et-te rv ezete a P áp a V áro s Ö nk orm án y zat saj át ha|ottjáv á ny i lvánítás
szabáIyozásárőI

5. Pápa Varos Önkormány zataKépviselőtestület ének .,.l20I9. (...) önkormányzati
rendelet-tervezete a köztisáviselőket megillető juttatásokról és támogatásolaól szóló
2I l 20 12. (X.2 5 .) önkormanyzati rendelet módo sításáról

6. Pápa Varos ÖnkormanyzataSzoIgáItatástewezési Koncepciójának felülvizsgálata

Vegyes ügyek:
- Erdősítés támogatására pály ázat benyújtása
- Pápa Város ÖnkormányzatánakVárosgondnoksága és Közterület-felügyelete, valamint

P ápai P ol gármesteri Hivatal alapító okiratának módo sítása
- Hozzájárulás a Pápai Várkertfiirdő gyógyhellyé minősítésének kezdeményezésébez
- Pápai 049512 hrsz-ú kivett arok megnevezésű ingatlan forgalomképes üzleti vagyonba

történő átsorolása
- Delegációsdöntés(Schwetzingen)
- P ápa Váro s Önkormany zata foly őszámlahitel felvétele a 2O2O - as évr e (zart)
- Pápai Termálhasznosító Zít, hitelszerződésével kapcsolatos önkormányzati

keze s sé gvál |alás (zárt)
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pÁpA vÁRos önronnaÁNyz.tra
KEPVIsElÓrBsrÜLETENEK
GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

Szám: E07l888-1512019

Jegyzőkönyv

KészÜlt: PáPa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Gazd,asági Bizottsága 2019,
november 20,án 15 Óra 00 perckor a Yárosháza épületének I. emeleti nagy
tár gy alótermében me gtartott ny i l váno s ülésérő l

Jelen vannak: Németh Zsoltbizottsági elnök,
Bakos LászlŐ, Dr. Vaitsuk Mária, Pintér Kálmán, Süle Zsolt, Zsegraics Gyula, Dinev
András, Domonkos LászIő, Zsédenyí Péter bizottsági tagok

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Unger Tamás alpolgárrnester
Dr, Nagy Krisztina jegyző
Dr. Verrasáó Norbert Károly aljegyző
Dr. Benkő Krisztina titkársági osztályvezető
Szalai Krisztina gazdasági osrtályv ezető
M o lnár I stván váro s fej l e s ztési o sztály v ezető
Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezeíő
Borisz T erézía költségvetési csoportvezető
Dr. orovi cs ors ika B arbara y agy ongazdálkodási c sopoft vezető
S ándor Zoltán adóbehaj tási csoportvezető
S zekere sné Marko lt Zita adőűgy i c sopo rlvezető

BakÓ.István intézménYvezető - Pápa Város ÖnkormányzatánakVárosgondrroksága
Szalainé TihanYi Andrea irrtézrnényvezeíő - Pápa Város önkormányzitának

Eg_yesített Szociális Intézménye
Orbán András gazdasági vezető , Pápa Város Önkormány zatánakEgyesítótt Szociális

Intézménye
Nagy zsolt vezérigazgató - pápai Termálvízhasznositő zrt.
Egyed Tamás ügyvezető igazgatő - MÉKI-R Kft.

Németh Zsolt bizottsági elnök
KÖszÖnti a megjelenteket. Meg állapítja, hogy a bizottság ülése határozatképes, jelen van 9 fő bizottságiíag.

Dr, NagY Krisztina je gyzőasszonvnak napirend előtti felszólalásához megadj a a szőt

Dr. Nagil Krisztina jeg},ző
Bemutatja a Gazdasági Biz91156g új taglai számára a hivatal jel.en lévő dolgozóit:
Dr, Verrasztó Norbert KárolY aljegyÁt.,Szalai Krisztina gaz.d,asági osztályvezeíőt, aki a GazdaságiBizottság titkáfi és ügyviteli feladataiért is felelős, sanoor zőltan adáuena;tasi csopottv ezetőt,Szekeresné Markolt Zita adőügyi csoportvezetőI, Borisz 'ferézia költségvetési csoportvezetőt, Dr,orovics orsika Barbara yagyongazdaltoaari csoportvezetőt, Dr. Binkő Krisáina titkáisági
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osztáIYvezeÍŐt, Benecz Rita etnberi erőforrás osztáIyvezetőt, Molnár István városfejlesztési
osztályvezetőt.
Elmondja a bízoítsági működés iegfbntosabb szabályait. A 9 fős bizotts ág haíározatképes, ha a
megválasztott tagok tÖbb, mint 1'ele, jelerr esetben 5 1ő jelen vatr. A bizottság kép-viselő o, n.*iepviselő
tagokból áll, akiknek a jogai és kötelezettségei azonosak. Elmondja, n"gy á bizottsági rilésrbl való
távolmaradást előzetesen szükséges jelezr-ri neki, A bizottsági riléséket íűsban, a javÁolt napirendi
Pontok előzetes kÖzlésével a bizottság elrröke lTívja össze. Arnennyiben az ülésen az elnök nem tud részt
venni, a btzoÍÍság valamelY tagát bizza meg antrak levezetésével, Elsőként rrregállapításra kerül a
bizottság határo'zatkéPessége, majd a rrapirencli por-rtok elfbgadása, melyhez leheúség van módosító
-javaslatot tenni, Az elfogadott napirerrcli pontokat a bizottság egyesévei megtárgyalja, A döntéseket
egYszerÚi tÖbbséggel hozza a bizottság. A képvisel(i testület hatásköréből önk-orrnányzati rendelettel abizottságra átruházotÍ feladatokbarr a bizotts ág hoz döntéseket, illetve javaslatot tesz a képviselő
testÜletnek az elŐtetjesztések megtárgyaiására, A szavazás kézfelemeléssel történik, az ülések
nYilvánosak, de elrendelhető zárt, illetve törvérry határozza meg a kötelezően zárt ülések taftásáí. AzÜiésekről jegYzőkÖnYv készül, melyet az eltrök ír alá és a bizottság 1 tagja. Korábbi döntés szerint ajegYzőkÖnYv-hitelesítő az,akiabizottságtag.jai közLil AI]Csorrenclben azelső,lraőr-rincsjelen,akkor
az őt ABC-ben követő tag. I(éri a bizottságot, lrogy errő] lloz,zon dör,rtést.
Elmondja, hogY a bizottság dörtéshozatalából kiiarható az, aktívagy akinek közeli hozzátaríozőját azÜgY érinti személYesen. Ezt a tényt az érintett bizottsági tag köteles bejelenteni, akizárásrot páig abizottság döntést hoz.

Németlr Zsolt bizottsági elnök
MegkÖszÖni JegYző Asszony tájékozíatását, ir-rclítványozza, hogy a bizottság hozzon döntést a
j egyzőkönyvek aláírására vonatkozóan,

Ezt követően a bizottság 9 igen szavazatíal, íartőzkodás és ellensz avazatnélkül a következ ő határozatot
hozza,.

l /20|9. (XI.20.\ GB határozat
Magyarország helyi önkormányzataíről szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 60. §-a alapjána Bizottság úgy dönt, hogy
az üléséről készült jegyzőkönyvet az elnók. valamint
jegyzőkönyv-hitelesítőként - a jelenlévő bizottsági tagok közül
az ABc sorrendben elsőként következő bizottsági tag írja alá,

Németh Zsolt bizottsági elnök
Miután egYéb javaslat nem érkezett, indítványozza,hogy a bizottság a meghívóban szereplő napirendipontokat fogadja el.

Ezt követően a bizottság 9 igen szavazattal,tartőzkodás és ellenszavazatnélkül a következ őhatátozatot
hozza:

2/2079. (X|.20J GB határozat
A Bizottság az ülés napirendjét az alábbiakszerint állapítja meg:

Napirendek:
1. pápa város Önkormányzata képviselőtestületének

.,.120\9.. (,,.) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa
város Önkormányzata 2olg, évi költségvetéséről szóló
3/2019. (IL 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2, pápa város Önkormányzata képviselőtestületének
. , .12019, ( . .) önkormányzati rendelet-tervezete a
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magánszemélyek kornmunális adójáról szőlő 2812015,
(XL30.) örrkormányzati rendelet módosításáról

Pápa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...12019, (. ) önkormányzati rendelet-tervezete a
köztemetők használatáró1 és a temetkezés rendjéről szóló
2 l 20 I 4. (II. 5 ) önko rmány zaíi rendelet módosításáról

Pápa Város Önkormár-ryzata Képviselőtestületének
...l20I9. (.. ) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa
Város Önkorrnárryzat saját halottjává nyilvánítás
szabályozásáről

5, Pápa Város Onkormárryzata
.,.12019. (. ) önkormányzati
köztisztviselőket megillető
támogatásokról szóló 2112012.
rendelet módosításáról

I(épviselőtestületének
rendelet-tervezete a

.juttatásokról és

(X,25.) önkormányzati

6, Pápa Város Önkormányzata Szolgáltatás-tervezési
Koncepci ój ának fe 1 ülv izs gálata

Vegyes ügyek:
- Erdősítés támogatására pály ázat benyújtása
- Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága és

közterület-felügyelete, valamint pápai polgármisteri
Hivatal alapííó okiratának módosítása

- Hozzájárulás a Pápai Várkertfürdő gyógyhellyé
minősítésének kezdem ény ezéséhez

- Pápai 049512 hrsz-ú kivett árok megnevezésű ingatlan
forgalomképes üzleti vagyonba történő átsorolása

- Delegációsdöntés(Schwetzingen)
- pápa város Önkormány zata fo|yőszámlahite| felvétele a

2020-as évre
- pápai Termálvízhasznosító zft httelszerződésével

kapcsoiatos önkormányzati kezességvállalás

1. napirend
PáPa Yáros ÖnkormánYzata Képviselőtestületének ..,.l20t9. (.,,) önkormányzati rendelet_
tervezete Pápa Város Önkormányzata 2019, évi költségvetéséről szóló 3l20lg.Ul.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Németh Zsolt bizottsági elnök
Megkérdezi, hogy van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban hivatali kiegészítés.

SzÓbeii kiegészítésében elmon dja az önkormárryzat likviditására vonatkoző 2019. novembe r 20. napján
aktuális adatokat. Az Önkormány,zal pónzíbrgalrli bankszámlájának egyenlege 778300 000,- F.t,
elkÜlÖrrítetterr 658 966 460,- I,-t a CIiI lr[J Central llr-rrope rcft, által -Jguá.á.olt telkek vételára állrendelkezésre. Az adószámlákon 42 405 000,- Irt van. Gépjárműaclóból 2 018 000,- Ft folyt be,
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amelynek 40oÁ-a iileti rneg az önkormánytalot. Az adófolyószárnlák egyenlegei a hónap utolsó rrapjánkerÜlnek átvezetésre a költségvetési elszánrolási számiára. A ÚŰi; .fiturt lncstárnál vezetettelkÜlÖnített számlákon 5 594 4g4 000,, Ft van. A ]'OP-os páIyázaíokt,,á, kup.rolódóan a kapott előlegmajdnem 100 %,a volt a teljes beruházási összegnek, a most rendelkezésre álló 5,5 milliárd Ft csakezekre aberuházásokra fordítható, Az önkormáiyzatÁak 2 beruházási hitelszerződése van.2018_ban1,1 milliárd forint Összegben kotottek szerződést,melyből 661 514 000,- Ft került lehívásra, a2019. évimegkÖtÖtt bítelszerződés 1,5 milliárclos hitelkeretc ieljes egészében rendelkezésre áil. A fejlesztésihitelszerződések megkötése a páIyá,zalokLroz kapcsotádo berunázás önrészének igazolásálro z voltszükséges.
Az eredeti kÖltségvetés 2019. f'ebruár;ában kertilt elfbgadásra. Jelenl eg a bizoítság ennek a 4.módosítását tárgYalja. Az elŐterje szíés készíLése során a'2Ol9, szeptemberi teljesítési adatok lettekfigyelembe véve, hiszen a Magyar Államkincstár f-elé költségvetési jelentést mindig tárgyhőtkövető20-ig kell teljesíteni, Az október havi aclatok a mai nuppul kerúnek véglegesítésre. A bevételielŐiránYzaÍ az intézményi többletbevételekkel egytitt 2g8 51 1 000,- Ft_tal erieikedett meg, melyet amár beÍblYt iParűzési adó Összegénck volumene határo zía tneg, hozzá kalkuiálva a helyi társasválialkozókat december 20-val terlrelő aclóelőleg icltöltési kötelezettségeket is, Az 1,7 milliárdoselőiránYzat l 625 000 000,- Ft-tal teljeslilt 2019. szeptember 3O-ig, így a teljesítési adatok biztosantúllépik az előirányzaíot, ezért szüks éges azemelés.
A helyi adók teijesrllései:

- telekadó 40 milliós előirányzat 36 016 000,- Ft-tal- kommunális adó 155 milliós előirányzat 150 nrillióval- idegenfbrgalrni adő 25 milliós el(iirűlyzaí l9 rnillióval- gépjárműadó 95. milliós előirányzat 92 692 000,- F.t-tal szeptember végéig,A bevételi elŐiránYzatba beépítésre i<erriltek a már'meglévő pályázaíí források, mint a JMSZKszínházéPLiletének felújítására kapott l39 millió; a ,,Szaúdság koncertek,, költségeinek fede zéséreszolgáló 10 milliós bevétele, valaÁint a rerrdkívüli szociális támogatás g 076000,_ Ft,os tétele.A kiadási oldalt szintén azintézmények áJtal benyújtott potetoirany zati igények módosították, valamintátcsoPortosításokra kerÜlt sor pl. teieptilésfejlesztésrőt'konkrét Őerut-rírarí projektekre. A bevétellelszemben kevesebb kiadás keletkezett szepteriber végéig, így 66millió forint került tartalékba.

Németh Zsolt bizottsági elnök
Megkérdezi, hogy van-e a rendelet-tervezettei

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban

kap cso l atban kérdés, hozzászőIás, é szrevétel.

kérdés, hozzászőlás és észrevétel nem hangzott el.

Ezt követően a bizottság 6 igen szavazatta],3 tartózkodás mellett ellenszavazat nólkül a következőhatározatoí hozza:

3/2019. (XI.20.\ GB határozat
A Bizottság Pápa Város Önkormányzata 2019. évi
költségvetéséről szóló 3l2)1g. (II. 14.) onkórmányzati rendelet
nródosításáról szőlő .,.12019. ( . ) önkormányzati ,..n,1.1"t-
tervezetet a képviselőtestület részére elfogadásra javasolja,

2. napirend
Pápa Város Önkormányzata
tervezete a magánszemélyek
rendelet módosításáról

Németh Zsolt bizottsági elnök

KépviselőtestüIetének
kommunális adójáról

...l20t9. (...) önkormányzati rendelet-
szőlő 2812015. (XI.30.) önkormányzati

Megkérdezi, hogY Van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban hivatali kiegészítés,
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Osszegezni kívánja az előterjesztés alapjául szolgáló információkat. A rendelet 2016,január elsejei
hatálYÚ bevezetésekor az elsődleges szempont az volt, hogy támogassák a jövedelem és egészségügyi
szemPontból hátránYos helYzetben lévő személyeket Űal, hogy számukra biztosítoit legy"en a
mentesség. FolYamatos feladat a rendelet hatályosulásának tigyelemmel kísérése , az ad,őíIanyok
teherbírási kéPességének felmérése, és a mentesültek körének feltilvizsgálata,2018, év január 1_től
bővültek a mentességi jogcímek, valamint a mentességi igényet< Uenliujtasi határideje tolódott ki
márcitts 31-re. A jelenlegi módosítási javaslatban az egyedLil éiő, ulacrány jovedelműek esetében azeddigi 85 500,-Ft-os jÖvedelemkorlát 114 000,tFt-ra emelkedik. Arnináenkori legkisebb öregségi
nYugdíj Összege nem változott, de a nyugdíjak tényleges emelkedése miatt többen n.* tudták igé-nybe
venni a mentességet. F.z.ert indokolt a jövedelernkorlát emelése. I1ozzáteszi. eddig a mentességi"kö.uőt
kiszorulók eseti, jegyzői engedéliyel kaphattak mentességet,

Németh Zsolt bizottsági elnök
Megkérdezi, hogy Van-e a rendelet-tervezettel kapcsoiatban kérdés, észrevétel.

MegállaPÍtja, hogY a naPirenddel kapcsolatban kérdés ,hozzászőIás és észrevétel nem hangzott e1.

Ezt követően a bizottság 9 igen szavazaítal,tartőzkodás és ellenszavazatnélkül a következ őhatározatot
hozza:

412019. (XI.20.\ GB határozat
A Bizottság a magánszemélyek kommunális adójáról szóló
28l20l5. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
.,.12019. (. . .) önkormányzati rendelet-te rvezetet a
Képviselőtestület részére elfogadásra j avasolj a,

3. napirend
PáPa Város Önkormányzata Képviselő-testületének ...l20lg. (...) önkormányzati rendelet_
tervezete a kÖztemetők használatárő|és a temetkezés rendjérőI szóió itzotl.(Il.5) ónkormányzati
rendelet módosításáról

Németh Zsolt bizottsági elnök
Megkérdezi, hogY van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban hivatali kiegészítés.

MegjegYzi, hogY a rendelet 2 fő pontban módosul, elsőként a díszsírhelyek megszüntetése,
másodsorban dí jtétel emelése, A városi köztemetőben létezik egy úgynev ezetí diszsirhelyeknek kijelolt
Parcella, melYnek kihasználtsága rerrrlkívül alacsony, ezt a 1e.riiótet egyéb sírhelyek kialakítására
lehetne használni, arrrivel kitolható azúj közlemető megnyitásának ideje.*Áz új köztemető létrehozása
a rendezési tervben már szerepel és a dróf út végérr r.u"pnut helyet. A iavalyi jvben már rnódosítottakdíjtételeket ezen rendelet kapcsán, melyben a ÚrrretőÜe n végzett szolgáIÍatások árait szabályozták.
Jelenleg a szolgáIÍatőval egyeztetve 1O%-kos emelést javasolúk figyelJmbe véve elsősorban a béreknÖvekedését és a személyszállítással kapcsolatos költségek emelkedéi ét. F,zenfelül kisebb módosításokszerePelnek a rendelet-tervezetben, melyek oka egyús zí a tűlszabályozottság, másrészt magasabbrendű jogszabály szabályozza az adoíI pontot.

Németh Zsolt bizottsági elnök
Megkérdezi, hogY Van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászőlás, észrevétel.

MegállaPÍtja, hogY a naPirenddel kapcsolatban kérclés ,hozzászőlás és észrevétel nem hangzott el,
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Ezt követően a bizottság 9 igen szavazatta|,taftőzkodás és ellensz avazatnélkül a következ őhatározatotInozza:

5 12019. (XI. 20J GB határozat
A Bizottság a közten-retők használatáról és a temetkezés rendjéről
sző|ő 212014, (II.5) ör-rkormányzati rendelet módosításáról szóló
. , .l20I9. ( ) örTkorrnányzati rerrdelet-ter vezeteí a
Képviselőtesttilet részére el íbgadásra j avasolj a.

4. napirend
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
tewezete a Pápa Város Önkormányzat saját halottjává

Németh Zsolt bizottsági elnök
Megkérdezi, hogY Van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban hivatali kiegészítés.

i::::::í1':::^l:1,:lT:r{jl,hosr a.rendelet-tervez_etben foglalt szabályozás egy hosszú ideje fennálló,_----J--) __"DJ * Lvr YvávLvvlr r\réra,(t JLaUaIyULd§ egy noSSZu l
kialakult gYakorlatnak ielel meg, jelenleg a szabálvok eg!ért elmű rögzítése történt me1

fl]:_,:, 
é;.k";r;";,#;i;;,;í;::i;ffifiíllá,i"[ni?l$fiili,i:f,il.r,".-:.l"Jjff?Ó;.T::i:l;Urr\Ur1llcllIyZatl tlsZLSegVlSeloK, KepvlSelÓtestÜlett tagok, a Pápai Polgármesteri

T]*i| ií_il]::lá:!,ru!Í..i"rízmérryek és önkonnányLati tula.jdorrban állő gazd,asági társaságoknáltársaságoknál

-DJ -
lehetőség nyílik az Önkormányzaí saját halottj áiányilvánításra.

Németh Zsolt bizottsági elnök
Megkérdezi, hogY Van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászőIás, észrevétel

MegállaPÍtja, hogY anaPirenddel kapcsolatban kérdés,hozzászóIás és észrevétel nem hangzott el,

Ezt követően a bizottság 9 igen szavazatíal,tartőzkodás és ellensz avazatnélkül a következ őhaíározatoí
hozza:

612019. (X|.20.) GB határozat
A -Bizottság a pápa város Önkormányzat saját halottjává
nyilvánítás szabályozásáról szóló ...l2O19 (. .) dnkormányzati
rendelet-tervezetet a I(épviselőtestület tés/ere elfogaáásra
javasolja,

5. napirend
PáPa Város ÖnkormánYzata KépviselőtestüIetének ...l20lg. (...) önkormányzati rendelet-tervezete a kÖztisztviselőket megillctő .iuttatásokróI és t:imogatásokról szőlő 2l/2012. (X.25.)önkormányzati rendelet módosításáróI

Németh Zsolt bizottsági elnök
Megkérdezi, hogY Van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban hivatali kiegészítés,

Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a rerrclelet-tervezetben nregállapított illetménykiegészítés ós az

ii"19l1_li"]]''j]:_'_:,l:',"l..?:'1._q: ,u:?.,,,o: 
a jelenlegivel,.vagyii u bol9. évre megállapítottal. A

...l20t9. (...) önkormányzati rendelet-
nyilvánítás szab ályo zásár ől

r v l riwóal l4Pr LU Llcll .kÖzszolgálati tisztviselŐkről szőlő törvény izerint az illetÁényalap összegét évente az állami



költségvetésről szóló törvény állapítja
illetményalap.
A Magyarország 2020. évi központi
3 8.650,-Ft-ban állapítja meg.
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meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi

költségvetéséről szóló törvény az illetményalapot 2020. évre

A. helYi ÖnkormánYzat képviselŐ-testülete rendeletében a meghatározottnál magasabb összegbenállaPithatja meg aZ illetményalapot, amit mindi g tárgyévre vonatkozőan ke1l megállapítani,

Németh Zsolt bizottsági elnök
Megkérdezi, hogY Van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászőlás és észrevétel.

MegállaPÍtja, hogY a napirenddel kapcsoltban kérdés,hozzászőIás és észrevétel nem hangzott el.

Ea követően abizottság 9 igen szayazattal, tartőzkodás és ellensz avazatnélkül a következ ő hatátozatot,
noZZa:

A Bizottság a köztisztviselőket megiilető juttatásokról és
tárnogatásokró1 szóló 21 12012, (X,25.) örrkormányzati rendelet
módosításáról szóló ..,12019. (,..) önkormányzaíi rendelet-
tervezetet a képviselőtestület Észére elfogadásra javasolja.

6. napirend
PáPa Város Önkorm ányzata Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

Németh Zsolt bizottsági elnök
Megkérdezi, hogY Van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban hivatali kiegészítés.

Megkérdezi, hogY van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászőlás és észrevétel.

MegállaPÍtja, hogY a naPirenddel kapcsolatban kérdés ,hozzászőlás, és észrevétel nem hangzott el.

Ezt követően a bizottság 9 igen szavazatíal, taríőzkod,ás és ellensz avazatnélkül a következ ő határozaíoíhozza:

8l20l9. (XI.20.\ GB határozat
1 Bizottság a Pápa Város Önkormányzata
s zol gáltatástervezés i koncepc i ój ának fel ül v izs gálatár őt szó l ó
napirendet a képviselőtestület részére elfogadáJra javasolja.

Vegyes ügyek:

- Erdősítés támogatására pályázat benyújtása

Németh zsolt bizottsáei elnök
Megkérdezi, hogY Van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban hivatali kiegészítés.

Elmondja, hogY az erdősítési támogatási progran szolgálja azt a céIkitűzést, hogy MagyarországontÖbb erdő lehessen, Ez kétfajta módon valOsulhat 
^.§. 

Égyrészt erdőtelepítés, másrészt ipari célúfasszárú növények telepítések ént. Azönkormány zat céIjáitaz erdőtelepítés szolgá lja. A pályázat szertntvannak konkrétan megnevezett fafajták, valarnint egyeú kernénylombú és egyéb 1ágylombú fa, az akác
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és a nemesnYár. Ezen csoportosítás más és más támogatási interrzitást jelent azok értéke alapján, A
járulékos tevékenYségek, mint a kerítés, a villanypászior létesítése is támogatott a páIyázaton-b.l,il,
valamint a mikorrhizált csemete telepítés, mcly a fa és gomb a szimbiőzrs létiehozását jelenti, igy teszi
lehetővé későbbiekben az erdőferrntartást. Ez utóbbi megoldás a későbbiekben ai onkorfiányzat
számárajelentős bevételt nyújthat annak bérbeadása révén, A pályázatL kiírás meghatározru u ,ióbujÖhető terÜleteket, ezeknek a felmérése és összegyűjtése van 1Ólenleg folyamatban. Ezt követi a
krilonboző szakvélernények és okiratok előállítása. Ámennyiberr minden rendllkezésre áll adható be a
páIyázati anyag.

Németh Zsolt bizottsági elnök
Megkérdezi, hogy van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászóIás és észrevétel.

MegállaPÍtja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérclés ,hozzászőlás és észrevétel nem hangzott el.

Ezt követően a bizottság 9 igen szavazaítal, íartőzkodás és ellensz ayazatnélkül a következ ő hatfuozatot
hozza:

9/2019 (XI.20.| GB határozat
A Bizottság az erdősítés támogatására pályázat benyújtásáról
szóló napirendet megtárgyalta és a képviselőtestület részére
elíbgadásra j avasolj a.

- PáPa Város Önkormányzatának Városgonclnoksága és Közterület - í'elügyelete, valamintpápai polgármesteri Hivatala aIapító okiratának módosítása

Németh Zsolt bizottsági elnök
Megkérdezi, hogY Van-e a rendelet-tervezette1 kapcsolatban hivatali kiegészítés.

Dr. Nag), Krisztina jeg}rző
Szóbelikiegészítésében elmondja, hogy a módosítás a jövőben egy hatékonyabb íeladatellátást szolgál,
hatékonYabb kintlévőség kezelés várható. A határidő iekintetébón a2. ponibun elírás történt, a heies
dátum 2020.január 3 l. és 2020. február 29,

Németh Zsolt bizottsági elnök
Megkérdezi, hogY Van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászőlás és észrevétel.

MegállaPÍtja, hogY a napirenddel kapcsolatban kérdés,hozzászőIás és észrevétel nem hangzott el,

Ezt követően a bizottság 9 igen szavazaítal, íaríőzkod,ás és ellensz avazaínélkül a következ ő határozatoíl
noZ7,a:

10/2019. (XI. 20.) GB határozat
A Bizottság pápa város Önkormány zatának
városgondnoksága és közterület - felügyelete, valamint pápai
polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosításárol szólo

:ffi;lÍÍ. jl,:*.íj:lr," 
és a KépviselőtestÜlet részére

- Hozzájárulás a PáPai Várkertfürdő gyógyhellyé minősítésének kezdemény ezéséhez

Németh Zsolt bizottsági elnök
Megkérdezi, hogY Van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban hivatali kiegészítés,
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Dr. Verrasztó Norbefi Károlv aljegyző
Elmondja, hogY a gYÓgyhellyé nyilvánítás egy Iratósági eljárási 1blyanlat, mely célja a helyi
gYŐgYturízmus fbllendítése. Az előterjesztésberr rr' cgjelölt jágszabály alapján, amennyiben a testület azelőterjesztést elfbgadja megindul egy előkészítő folyamat a 

'i.endeletben 
meghatározott

szakvéleménYek, okiratok beszerzésére, előállítására. Amennyiben valamennyi szükséges
dokumentum rendelkezésre áll akkor dönt majd a testület arról, irogy ezek valóbán benyújtásra
kerülnek-e majd az illetékes hatóság felé.

Németh Zsolt bizottsági elnök
Megkérdezi, hogY Van-e a rendelet-tcrvezettel kapcsolatban kórdés, hozzászőIás és észrevétel.

MegállaPÍtja, hogY a naPirenddel kapcsolatban kérdés ,hozzászőlás és észrevétel nem hangzott el,

Ezt követően a bizottság 9 igen szavazattal, taríőzkod,ás és ellensz avazaínélkül a következ ő határozatot
hozza:

|1!2019. (XI.20J GB határozat
A B izottsá g a p ápai várkertfí,irdő gyógyhellyé minősítésének
kezdeményezéséről szóló előterjesáést a képviselőtestület
részéte elfogadásra j avasolj a,

- PáPai 049512 hrsz-Ú kivett árok megnevezésű ingatlan forgalomképes üzleti vagyonba történő
átsorolása

Németh Zsolt bizottsági elnök
Megkérdezi, hogY Van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban hivatali kiegészítés.

Megkérdezi, hogY Van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel.

MegállaPÍtja, hogY a napirenddel kapcsolatban kérdés,hozzászőIás és észrevétel nem hangzott el.

Ezt követően a bizottság 9 igen szavazattal, tartőzkodás és ellensz ayazatnélkül a következ ő határozatot
hozza:

l2l2019. (XI.20.\ GB határozat
A Bizottság a pápai 049512 hrsz-ú kivett árok megnevezésű
ingatlan forgalomképes üzleti vagyonba történő átsorolásáról
szóló előterjesztést a képviselőtestület tészére elfogadásra
javasolja

- Delegációsdöntés (Schwetzingen)

Németh Zsolt bizottsági elnök
Megkérdezi, hogy van-e a rendelet-tervezettel

Megkérdezi, hogy van-e a rendelet-tervezettel

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban

kapcsolatban hivatali kiegészítés,

kapcsolatban kérdés, hozzászőlás és észrevétel.

kérdés, hozzászőIás és észrevétel nem hangzott el.
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Ezt követően a bizottság 9 igen szavazattaI, tartőzkodás és ellensz avazatnélkül a következ ő határozatoíl
noZZa:

A Bizottság a delegációs döntésről (schwetzingenben) szóló
előterj esztést a képvi selőtestület r észér e el fo gadásra j avasolj a

Németh Zsolt bizottsági elnök
InditvánYozta, hogY a Pápai Termálhasznosító Zt, és a pápa Város önkormán yzata folyőszámlahitel
szerződésével kapcsolatos kérdéseket a bizotts ág zárt ülésen tárgyalja meg.

Ea követően a bizottság 9 igen szavazattal,tartőzkod,ás és ellensz avazatnélkül a következ őhatározatotI
noZZa,-

74/2019. (XL 20 ) GB határozat
A Bizottság aMagyarország helyi önkormányzatokról szóló20ll. évi CLXXXX. törvény 46. § (2) bekezdése c)
p o ntj áb an fo g l al t ak al apj án a p áp ai T er málv ízhaszno sítő zrt.hitelszerződésével kapcsolatos önk otmányzati
kezességvállalás és a Pápa Város Önkormányzata
folyószámlahitel felvétele a 2O20-as évre napirendjáinek
tár gy alásár a zárt űIé st rend e l e l, m i ve l mind, azö nkormányzat,
mind pedig az előterjesztéssel érintett másik fél üzleti éráekét
v eszély eztetheti a döntés indokainak előzetes nyilvánosságra
kerülése.

A bizottság a nyilvános ülését l5 őra 38 perckor bezárja

bul.-_^* }----.{
Németh zsolt
bizottsági elnök

w&
Bakos Lászlő
bizottsági tag

#,ffi,b-§ffi, TJ

v§"y
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Németh zsolt
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