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Papa Város Önkormányzata Képviselőtesttiletének 2020. július 17-i nyilvános
ülésén, a Y árosháza épületének nagytermében.

Jelen vannak: Dr. Áldoző Tamás polgármester
Unger Tamás alpolgármester

Szabadkai Verita, Grőber Attila, Bakos Lász|ő, Venczel Csaba, dr. Vaitsuk Máia,
Németh Zsoll,Zsegraics Gyula, Kovács József, Németh Csaba, PintérKálmán, Süle
Zsolt képviselők, 13 ft'.

Dr. Nagy Krisztina jegyző,
Dr. Verrasztó Norbert Károly aljegyző,
Dr. B enkő Krisztina titkársági osztályv ezető,
Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető,
Szalai Krisztina gazdasági osztályv ezető,
meghívottak jelenléti ív szerint,
Városi TV munkatársai,
Papa-ma.hu internetes honlap munkatársa,
Takács Krisztina köztisztviselő,
Kun Attila köztisztviselő.

Dr. Töreki-Vörös lbolya és Dr. Guias János Zsolt önkormányzati képviselők távolmaradásukat
bejelentették.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Köszönti aYárosháza épületének nagytermében megjelenteket és az ülést az intemeten keresztül
követőket. A testület ülését 8.00 órakor megnyitja.

Megállapítja, hogy a Képviselőtestület ülése határozatképes, l3 ftí képviselő jelen van.

Indítványozzaameghivőbanjelzettnapirendekmegtárgyalásátazzal,hogy az 50. és 51. sorszámú
sürgősségi indítványt a napirendek közé fel kell venni.

Megkérdezi, hogy van-e más napirendi javaslat.

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban javaslat nincs.

Kéri a testület állásfoglalását a fenti napirendről.
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A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, el|enszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatothozza:

80 l 2020. (Y\!.17 .\ határ ozat
P áp a Váro s Ónkormán yzatának Képvi s el őtestül ete 2020 . j úlius 1 7 - i
ülésének napirendjét az alábbiak szerint hatétrozzameg;

1. Személyi ügy
Bizottsági tago,k megválasztása
Előadó: Dr. Aldozó Tamás polgármester

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestiiletének ....12020.
(.....) önkormányzati rendelet-tervezete a veszélyhelyzet
megszűnésével összefiiggő egyes önkormányzati rendeletek
módosításaról és hatályon kívül helyezéséről
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

3. Téqékoztatő aveszélyhe|yzet ideje alatt hozott rendeletekről
Előadó: Dr. Aldozó Tamás polgármester

4. T áj ékoztatő a veszélyhelyzet idej e alatt hozott hatérozatol<r őI

Előadó: Dr. Aldozó Tamás polgármester

5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének ....12020.
(.....) önkormányzati rendelet-tewezete a helyi építészetí-
műszaki tervtanácsról
Előadó: Pr. Áldozó Tamás polgármester

6. Pápa Varos Önkormányzata Képviselőtestiiletének ....12020.
(.....) önkormányzati rendelet-tervezete emlékmű, botlókő,
emléktábla és magyaráző tábla állítás rendjéről szőlő 27l201t,
(IX.29 .) önkorm ányz ati rendel ete mó do sítás áró1

Előadó: Or. Áldozó Tamás polgármester

7 . Tájékoztatő a veszélyhelyzet alatt az önkormányzati bevételek
és kiadások alakulásáról
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Szalai Krisztina gazdasági o sztáIyv ezető

8. Pápa Város Önkormányzata Gazdaságí Programjának
megalkotása
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Szalai Krisztina gazdasági o sztáIyv ezető

9. Papa Város Öttkormányzata Vagyonhasznosítási
Koncepciój ának megalkotása
Előadó: Dr. Aldozó Tamás polgármester

Szalai Krisztina gazdasági osztályv ezető

1 0. Javaslat önkormányz atí intézmények átszerv ezésér e
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester



Tájékoztatő a Veszprém Megyei Katasztrőfavédelmi
Igazgatőság P ápaí Katasztrófavédelmi Kirendeltsé ge 201,9. évi
tevékenységéről
Előadó: Kovács Ottó tű. alezredes, kirendeltség-vezető

Beszámoló a város közbiztonságának helyzeterőI, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azza|
kapcsolatos feladatokról
Előadó: Szappan Csaba r.alezredes, kapitányságsezető

B esz ámoló P áp a Váro s Önkormán yzatának T el epül ési Értertar
Bizotts ága tevékenys é géről
Előadó: Dr. Hermann István elnök

14. Vegyes ügyek

Ismerteti, hogy az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a32., a33., a34., a 35. és az 50.
sorszámú előterj esztéseket egyhan grlJae meg!.ír gyalásra j avasolj a.

Napirendek tárgy alása az írásban megküldött előterjesztések alapj án:

11. Tájékoztatő a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi lgazgatőság Pápai
Katasztrófavédelmi Kirendelts ége 2019, évi tevékenys égéről
Előadó: Kovács Ottó tű. alezredes, kirendeltség-vezető

A napirend tárglalásán jelen van Dányi Béla tű. dandártábornok, a Veszprém Meglei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, Kovács Ottó tű, alezredes, a Veszprém Megyei
Katasztrófavédelmi lgazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltségének vezetője, Horváth
Sándor tű, alezr e de s, a P ápai Hivatás o s Tűzoltó -parancsnoks ág tűzoltópar ancsnoka,

Ismerteti, hogy abeszámolót a Bűnmegelőzési ésKözbiztonsági Tanácsadó Testiilet egyhangulag
elfo gadásra j avasolj a.

Köszönti Dányi Béla tú. dandártábornokot, igazgatőt, Kovács Ottó tű. alezredest, kirendeltség-
vezetőt és Horváth Sándor tu. alezredest, hízoltóparancsnokot.
Megkérdezi Dányi Béla tű. dandártábornokot, igazgatőt, hogy van-e szóbeli kiegészítése a
napirendi ponttal kapcsolatosan.

Dányi Béla tű. dandártábomok. ieazgató
Megköszöni ahozzászőlási lehetőséget. Elmondja, hogy a Pápai Hivatásos Tílzoltő-patancsnokság
a megye egyik legstabilabban működő parancsnoksága, az állomány képzettsége, felkészültsége
kivételes értékelést kapott, a fluktuáciő a|egaIacsonyabb, ami a szakmai és vezetői munkának, a
társadalmi megbecsültségnek valamint a Kormány intézkedéseinek köszönhető, amelyekkel az
állomány erkölcsi és anyagi megbecsültségét kifejezte. Kifejti, a készenléti állományban egy fő
rajparancsnoki hiány van, amit megbízással old meg a parancsnokság.

11.

12.

13.
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A technikai eszközök átlagéletkora 10 év, sok új eszköz van, pl. gépjárműfecskendő és magasból
mentő szet, illetve 20l7-ben egy teljesen felújítoü gépjárműfecskendő került a pápai
parancsnokságra. A vonulások száma nem kiemelkedő, a megelőző munkának köszönhetően
tűzvédelmi szempontból felelős magatartás valósul meg a lakosság körében.
Az esetekhez gyorsan kivonulnak az egységek, és eddig minden alkalommal hatékonyan történtek
a beavatkozások a trlzoltőság és a katasztrófavédelem Észéről, ezért így látla, hogy Pápa és
környékének lakossága biztonságban van űz- éskatasztrőfavédelmi szempontból. Megköszőni a
támogatást a lakosságnak és az íntézményeknek, melyek a hatékony és színvonalas munkát
elősegítik, és kéri a további támogatást.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Megkérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzásző|ás.

kovács József önkormánvzati kéoviselő
Hozzászőlásában elmondja, hogy nagyon részletesnek találta a beszámolót. Kiemeli, hogy aPápai
Önkéntes Tűzoltóegyesület fiatal csapata 2020. március 16-átőI kezdődően aktívan résztvett a
koronavírus elleni védekezésbef\ az idősek támogatásával. Gratulál, és további jó munkát kíván
az egyesületnek.

Horváth sándor hí. alezredes. tiízoltóparancsnok
Megköszöni az Önkormányzatnakés a fenntartásábatartoző szervezeteknek a támogatást.igéi,
hogy a továbbiakban is hasonló színvonalon látják el feladataikat, és kéri ehhez az önkormányzat
jövőbeni segítségét is.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Megköszöni a kirendeltség 2019. évi együttműködését az önkormányzattal, melynek vannak
formális és nem formális elemei, hiszen több esetben előfordul, hogy jóindulattal, közösen meg
tudnak oldani olyan problémákat, amik más módon történő megoldása nehézségbe ütközne.
Véleménye szerint töretlen ez afajtaegyüttműködés 2010 -20ll őta,miőta aűzoItőság ismételten
állami fenntartásba kertilt. Jó tudni, hogy messze vannak azok az idők, amikor elmaradt
túlőrapénzet<ről és elavult eszközökről kellett beszélni. Jó tudni, hogy most a város biztonságát jől
felszerelt és jól kiképzeítáIlomány garantéúla,hiszen nem mindenhol része a városi létnek helyben
működő tílzoltő ság, kataszft őfavédelmi kirendelts é g.

Megkérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászőIás.

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászőIás nem hangzott el.

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról.

A Képviselőtesttilet 1 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkiil elfogadta a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatőság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2019. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatőt.
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12, Beszámoló a város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről és az azza| kapcsolatos feladatokról
Előadó: Szappan Csaba r. alezredeso kapitányságvezető

A napirend tárglalásánál jelen van dr. Fellegi Norbert r. ezredes, rendőrségi Jőtanácsos, meglei
rendőrfőkapitány és Szappan Csaba r. alezredes, rendőrségifcítanácsos, kapitányságvezető,

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Ismerteti, hogy a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Tanácsadó Testület a beszámolót egyhangúlag
elfogadásra j avasolj a.

Köszönti dr. Fellegi Norbert r. ezredest, megyei rendőrftíkapitánfi és Szappan Csaba r. alezredest,
rendőrkapitányt és megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítése a napirendi ponttal kapcsolatosan.

Szappan Csaba r. alezredes. kapitánysá gvezető
Köszönti a Polgármestert, az Alpolgármestert, a Képviselőtestiiletet, alegyző Asszonyt és a pápai
lakosokat. Elmondja, a beszámoló hosszú évekre visszatekintő adataiból, a bűnözési statisztikából
és a szabáIysértési statisztikából is kedvező tendencia áIlapítható meg: mintegy harmadára esett
vissza abűnözés Pápán. Különösen jónak tartja,hogy akis kárt okozó szabáIysffiések csökkentek,
hiszen az embereketnagyrészt a lopások, kisebb rongálások sújtották. Fontosnak tartja, hogy a
közterületi bűncselekmények is csökkentek, ebből is kitűnik, hogy Pápa élhető, biztonságos város,
ez abefektetők felé is pozitív üzenet. Bár csökkent a közlekedési balesetek száma, de a halálos
balesetek szétma a varos területén kettőről háromra emelkedett, jérási szinten pedig négyről
nyolcra, amit nagy ttagédíának tart. Komoly problémának tartja, hogy a város kinőtte azokat a
tereket, melyek közlekedésre alkalmasak, de erről a közlekedők nem akarnak tudomást venni, pl.
sokszor találkoznakforgalommal szemben,vagy járdánközlekedő kerékparossal, annak ellenére,
hogy a rendőrség sokkal jobban fokuszál e terület ellenőrzésére, mint a korábbi években. Az
országosan elrendelt fokozott ellenőrzési akciók mellett a megyei ftíkapitánysá$ól is kapnak
segítséget, jelentős rendőri erőket mozgatnak meg, mégsem sikerült eredményt elérniük. Úgy
gondolja, társadalmi összefogás kellene alÁoz, hogy a közlekedési morál jawljon. Kiemeli, hogy
a balesetet okozók |I oÁ-a fogyasztott alkoholt, és ez emelkedő tendenciát mutat, ez#. a
továbbiakban is nagy hangsúlyt fektetnek az ittas vezetők kiszűrésére is. Megköszöni a
Polgármester Úrnak és a Képviselőtesti,iletnek, hogy 1,5 millió Ft-tal támogatja a kapitányság
épülete nagytermének felújítását, ami néhány héten belül megvalósulhat. Köszöni tovabbá, hogy
jutalmat kapnak a komoly eredményt felmutató rendőrök, valamint a minden évben odaítélt év
rendőre díjat.

Dr. Fellegi Norbert r. ezredes. megyei rendőrftikapitány
Köszönti a Polgármestert, az Alpolgármestert, a Képviselőtesttiletet, alegyző Asszonyt és a pápai
lakosokat. Kifejti, a veszprémi után a pápai kapitányság rendelkezik a legnagyobb illetékességi
területtel, ezért a ftíkapitrányság fokozott figyelmet fordít a páryaí kapitányság tevékenységére.
Néhány sarokpontra szeretné felhívni a figyelmet. Véleménye szerint a bűncselekmények száma
a továbbiakban már jelentősen nem csökkenthető, ugyanakkor örömmel tölti el, hogy a közterületi
bűncselekmények száma jelentősen csökkent. Bűnügyi szakemberként elfogadhatónak, sőt jónak
tartla a nyomozási, illetve a feldedtési eredményességet, ami közel 60 %-os. Pozitívumnak|átja,
hogy a kidvóan súlyos megítélésű bűncselekmény rendkívül ritka.
Elmondja azt is, hogy nem volt minden tekintetben megelégedve a Pápai Rendőrkapitányság
munkájával, elsősorban a bűnügyi tevékenység vonatkozásában, mivel aránylag sok volt - több
mint a veszprémi kapitányságon - a nyomozők áItaI feldolgozandó, folyamatban lévő ügyek
száma. Megjegyzi, ezt mostanra sikerült megoldani.
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Voltak szakmai hianyosságok is a bűnügyi területen, amit intézkedési tervekkel és

rezsimintézkedésekkel megoldottak, és mostanra elindult felfelé az eredményesség. A közterületi
jelenlétet és a nagyszámú rendezvények biztosítását nagyon fontosnak tartja, véleménye szerint
ezt apápai kapitányság áI|ománya jól megoldotta.
Aggasztónaktarllaa közlekedésbiztonság helyzetét,nincs rend sem Magyarország, sem Veszprém
megye kőziltjaín, sem a Pápai Rendőrkapitányság illetékességi területén. Elfogadhatatlannak
hrtja, hogy a halálos balesetek szétma 100 %-kal emelkedett. Sajnos vannak olyan emberek, akik
minden szabáIytáthágva, ámokfutóként közlekednekazutakon. Úgy gondolja, hogy eztkizfuő|ag
rendőri eszközökkel visszafordítani nem lehet, ugyanakkor megígéri, hogy a továbbiakban is a
legnagyobb szigonal lépnek fel a közlekedési szabályok megsértőivel szemben. A
figyelmeztetések megszűntek, ezentúI komoly büntetéssel sújtják a szabáIyszegőket. Nem tartja
visszatartó büntetésnek, hogy pl. a200 km/lr sebességgel szágidozőkat 300 eFt pénzbüntetésre
és 8 büntetőpontrabírságolják, mivel ezekaz emberektörvények felett állóknakképzelikmagukat,
és ez nem fogja őket visszatartani a további szabályszegéstől, különös tekintettel arra, hogy milyen
gépkocsikkal követik azt el. Komoly váItoztatást hrt szükségesnek a szankcionálás terén,
kiilönben nem várhatnak jelentős javulást.
A bűn- és baleset-megelőzés teriiletén kiemelkedőnek tartja apáryai kapitányság munkáját, jelen
vannak a társadalom minden szegmensében. A polgárőrséggel való egyiittműködést is jónaklátja,
a közös jarőrözéseket támogatja, véleménye szerint a bűnmegelőzésben és a bűnfeldedtésben is
komoly szerepet tud játszani a polgárőrség.
Az igyészséggel folytatott megbeszélése alapján a pápat kapitányság együtműködését jónak
értékeli az igyészséggel.
Megköszöni a Képviselőtesttiletnek aPápat Rendőrkapitányságrészére tavaly nffitott támogatást,
és kéri, hogy a továbbiakban is támogassák a rendőrséget.
Összességében a Papai Rendőrkapitányságtava|yi évi tevékenységét ő jónak értékelte, és kéri a
Képviselőtesttiletet a b eszámoló elfo gadásara.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Megkérdezi, ho gy van-e napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászőIás.

Süle Zsolt önkormán}rzati képviselő
Gratulál az elért eredményekhez, és reméli, hogy ez a tendencia a jövőben is folytatódik. Jó erőt,
és minél kevesebb munkát kíván a rendőri állománynak.Úey gondolja, hogy a javuló bűnügyi
eredmények ellenére is alakulnak ki problémás helyi gócpontok. Ilyennek tartja a Korona és
Korvin utca sarkán lévő éjjel-nappali bolt környékét, ahol a megvásárolt italt azizlet előtt, vagy
a környező házak előtt fogyasztják el, hangoskodással zavaqák az ott lakókat, illemhelynek
tekintik azvtcát, és többször okoznak kisebb károkat gépkocsikban is. Tudja, hogy ez ügyben
történtek rendőri intézkedések, de megkérdezi,hogy nem lehetne-e fokozni a rendőri jelenlétet,
ktilönösen a problémás esti és éjszakai időszakban.
Elmondja továbbá, hogy tudomása szerint van 5-6 ember, akik folyamatosan és nagyon
agresszívan kéregetnek, idős embereket, jarókelőket zaklatnak Megkérdezí, hogy a rendőrség,
vagy a közterület-felügyelet milyen intézkedést tudna tenni, megelőzendő egy esetleges
komolyabb bűncselekményt is.
Megkérdezi még a rendőrkapitánytől, hogy a veszélyhelyzet idején követendő magatartást
szab áIy oző kormányrend el etet me gsze gők ell en fo l ytat tak- e elj ar ás okat.

S zappan Csaba r. alezredes. kapitánysá gvezető
A Korona és Korvin utcai sarok problémája ismert a rendőrség előtt, ott gyakran járőrőznek, de
nehéz megállapítaní a szabálysértők személyét. Kőztísztaságtr, szabálysértőkkel szemben indultak
eljarások, bár őket sem egyszerű rajtakapni a cselekményen. Civil ruhás rendőr is közreműködött
a feldedtésben.
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A hangoskodást azonban nehéz megállapítani, mert mikor a rendőrök megielennek, nem
tapasztalnakkidvó magatartást. Sajnos nem jó helyen vanaz említett dohánybolt,kőzelvannaka
lakóépületek, és a körforgalom is eléggé szíik, az is előfordul, hogy parkolás közben sértik meg
egymás autőját véletlenül a közlekedők. igéi, hogy tovább fokozzák a rendőri jelenlétet.
Elmondja, név szerint ismerik az erőszakos kéregetőket, hozzá is sok panasz érkezik emiatt.
Megjegyzi, ha a szereplők cserélődnek is, a probléma folyamatosan fennáll. A rendőrség sok
eljárást indított ez ügyben, jelenleg is folyik több szabálysértési és bűnügyi eljárás azok ellen a
személyek ellen, akikre Süle Zsolt képviselő úr gondolhatott. Az említett személyek voltak már
őizetben, de az ügyésznemítélte olyan súlyosnak ahelyzetet, hogy előzetes letartőztatást rendelt
volna el. Lakossági segítség is kellene az eljérások lefolflatásához,mivel általábannem találnak
tanúkat az eljárásoksorrán. Próbálkoztak életvitelszení közterület-használat miatt eljárást folytatni,
azonban ezek az emberek többnyire rendelkeznek bejelentett lakcímmel.
Elmondja, a jáwányhe|yzet idején szigoruan jártak el a szabáIyok betartása érdekében, sok
bírságot szabtak kí, szabálysértési eljárásokat is lefolytattak, bűncselekmény miatt azonban a
jélrványhelyzettel összefiiggésben nem kellett eljárást kezdeményezniük. Megköszöni a képviselők
segítségét abban, hogy a jarványügyi szabályok megszegőivel szemben több esetben intézkedni
tudtak. Véleménye szerint társadalmi szinten fegyelmezetlenség volt tapasztalható, a leirt
szabályokhoz képest. Megszegték aházíkaranténokat, illetve a veszélyhe|yzetvége felé a fiatalok
szegték meg jellemzően atávolságtartási szabályokat, ellenük kellett gyakran intézkedni.

Németh Zsolt önkormányzati képviselő
Megerősíti, hogy nagyon jó kapcsolat van a rendőrség és az intézmények között, sok olyan
programon vettek részt, amí a középiskolák és a rendőrség száméra is hasznos. Kiemeli a
közlekedésbíztonságí előadások, felvilágosító tevékenység fontosságátaközépiskolások körében,
akik jogosítványszerués előtt vagy közben vannak.
Tudomása szerint a középiskolások viszonylag könnyen tudnak kábítószerhez jutni. Megkérdezi,
van-e erről tudomása a rendőrségnek, illetve milyen eszközök vannak arra, hogy visszaszodtsák a
kábítő szer terj es ztést.

Süle Zsolt önkormányzati képviselő
Megköszöni a kapitányságvezető váIaszát, és megkérdezi, véleménye szeint, országos
tapasztalatok alapján, több közterületen elhelyezett kamera, yagy a köztéi alkoholfogyasztás
betiltása javíthatná-e jelentősen az áItala felvetett problémákat.

kovács József önkormán}zzati képviselő
Csatlakozik Süle Zsolt képviselő úr kérdéséhez a közterileti kamerákra vonatkozóan, illetve
megoldandónak tartja a 83-as út elkerülő szakaszán a hajnali órákban rendezett gyorsasági
versenyeket, egyrésztmert balesetveszélyes, másrészt pedig zavarjaa környéken lakók nyugalmát.
Kamerák elhelyezésével ezt is visszaszodthatónak látja.

S zappan Csab a r. alezredes. kapitánysáevezető
Németh Zsolt képviselő úr kérdésére elmondja, a tavaly évben 48 személyt állítottak elő, mert
valamilyen kábitőszergyanús anyagok találtak náluk, vagy viselkedésük alapján nem alkoholtól
származő szer hatása alatt áIltak. Ezen felül 30 nyomozás indult kábítőszer birtoklás miatt, mely
ügyekben általában több személy is érintett. Legtöbb esetben a szakértő azt igazolta vissza, hogy
nem listás szerekről van sző, hanem ún. biofiíről. Emiatt az a fe|nőtt személy büntethető, aki
fiatalkoru részéte ad át kóros bódulatkeltésre alkalmas szert. Az eljárások során azt taplasztalták,
hogy igyekeznek atfiesztőkmegoldani, hogy csak felnőtt koru személyeknek terjesszenek. Ahol
lehetett, ott eljrirtak. Azigyész általában- azij;gy felfiiggesztése mellett - ún. kábító szer megelőző
kezelést rendelt el, mivel az elterelést tartotta elsődleges célnak. Ezt áItalában vállalták az
érintettek, így 6 hónap után az eljárást megszüntették.
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YáIaszában kifejti, a közterületi kamerák áItaláhan segítik a bűnmegelőzést. A város által tervbe
vett, és a rendőrség szakmai hozzájárulásával megvalósítandó kamerafejlesztések fokozhatják a
közlekedésbiztonságot, és elősegíthetik a belváros területén a bűnmegeIőzést, illetve a
szabálysértések feldedtését. A közterületi alkoholfogyasztással kapcsolatban elmondj a, azt az
önkormányzat rendeletben tilthatná meg, mely szabályozás úgy is történhet, hogy a tilalom ne
vonatkozzon a közterületen tartott rendezvényekre, vagy pl. a Fő térre Szilveszterk or . Ez a rendelet
a korábbiakban említett erőszakos kéregetőkftel szemben is lehetővé tenné az ellátrást, mivel ők
köztudottan rendszeresen fogyasztanak alkoholt a közterületeken.
A kamerarendszer fejlesztése a Kovács József képviselő úr által említett gyorsulási versenyekre
vonatkozóan is segítené a rendőrség munkáját, mivel a rendszámokat uzaI be tudják azonosítani,
valamint a FőkapitanyÚr általemlített fokozott közúti ellenőrzések keretében rendszeresen mérik
a sebességet, az elkerülő utakon is.

Dr. Fellegi Norbert r. ezredes" meg]rei rendőrftíkapitán]r
A kábítószerrel kapcsolatos felvetésre elmondja, ő személy szerint grílöli a kábítószereket.
Hozzáfúzi, Magyarországon, és ennek keretében Pápa városban sem akkora probléma akábitőszer
fogyasztás, mint ahogy azt néhány médium hangsúlyozza. Keménydrog fogyasztás Budapest
kivételével nincs az országban, és ott is visszaszorulóban van. Tény, hogy jelen van akábítőszer,
de ez régen is így volt, csak akkor Technocol Rapidot szívtak zacskóból. Megiegyzi ) ez a
viselkedésforrnaaz ő fiatalkorában is megvolt, és meglesz a jövőben is. Problémánaktarlla,hogy
intemetről könnyen beszerezhetők a pszichoaktív szerek, ami ellen szélmalomharcot vívnak a
hatóságok, mivel folyamatosan váLtoztatják az összetevőket, igy általában nem büntethető a
birtoklásuk. Problémánaktafila azt a szabadelvűséget is, ahogy némelyek a gyermekeiket nevelik.
A családoknak és a társadalomnak óriási szerepe van a fiatalok kábitőszerekhez való viszonyának
alakulásában, a rendőrség mindent megtesz, amit tud a drogok visszaszodtása érdekében.

süle zsolt önkormánvzati képviselő
Hozzászőlásában kifejti, az elműIt időszakban, a közös biztonságunk érdekében új szabályokkal
kellett megismerkedni. A jarványhdyzettel kapcsolatban új jogszabályok, új rendeletek születtek,
amelyek szükségszeníségét politikai úton lehet vitatni, azorú,an betartásuk kötelező. Véleménye
szerint a város lakossága ebből a szempontból jól vizsgétzott. Zőmében elfogadták az emberek a
masz|<használ,atot, a kijarási korlátozásokat és a karanténba helyezettek a lakhely elhagyási
tilalmat is, ennek köszönhetően eredményes volt a játrvány elleni védekezés első szakasza.
Elítélendőnek tartja azonban, hogy voltak olyan személyek a városban, akik megszegték a
szabáIyokat.
Azt kiilönösen problematikusnak brtja, hogy olyan emberek nem követik a normákat, akiknek
példát kellene mutatniuk, példaként hozza fel, hogy volt közttik képviselő, intézményvezető,
nagyvállalkoző és élsportoló is. A jogszabályok betartását akkor is fontosnak tarlja,ha azokat jő
cél érdekében szegik meg.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Nem érti Süle Zsolt képviselő úr felvetését, de kéri, hogy akinek jogszabáIysértésről van tudomása,
azt azonnal jelentse. Konkrétumok nélkül az elmondottakat csak a szokásos hisztinek tudja
értékelni.
Emlékeztet, az Önkormányzat 2O2O. évi költségvetésében úgy határozott, hogy megkezdi a
közbiztonsági kamerarendszer kiépítését. A jáwányveszéIy miatt azonban M Önkormányzat
minden olyan beruházását elhalasztotta, amit önerőből valósított volna meg, így a kamerarendszer
kiépítésére előirányzott 47 milliő Ft-ot sem költötték eI, ez a későbbiekben, vagy a jövő évben
valósulhat meg. A kamerák működésétőI azonban nem várhat senki csodákat, a jogsértő
tevékenységek jelentős részét továbbra is el tudják olyan helyen követni, amit nem lát kamera.
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Felhívja a figyelmet ana is, hogy a kamerarendszer működése során tapasztalt közlekedési
szabálysértések esetén eljárási kötelezettség is keletkezik, pl. a behajtási tilalom megsértői
esetében is. Példaként említi a Böröczky domb és a Fő utca kereszteződését. Kívánatosnak1artla
a rendszeres sebességmérést, mivel pl. a Somlai úton 30 km/h megengedett sebesség helyett
gyakran 70-80 kmih sebességgel közlekednek kamionok és buszok is, amit szándékos
bűncselekmény kategónájába sorol - mint azt a megyei közgytílésen is kifejtette -, hiszen a
buszvezető a mögötte ülő utasok életét is veszélyezteti a sebességhatér szándékos és jelentős
tullépésével. Az qszakai sebesség túllépésekkel kapcsolatban elmondj a, az minden hosszabb
egyenes útszakaszon előfordul, a Tókertben a Gróf úton is, emellett felhívja a figyelmet arra, hogy
a most épülő Kopja utca is lehetséges célpont lesz, különösen kezdetben, míg éjszaka nem
bonyolódik ott nagy forgalom.
Megfontolandónak tartja a közterületi alkoholfogyasztás betiltását, előtte tapasztalatok
megismerését javasolja olyan városoktól, ahol azt már megtették, hogy a rendőrség számtára

milyen eredményt hozott, mennyire lehet számítani jogkövető magatartásra, hiszen a
jogszabálynak akkor van értelme, ha jogkövető magatartást tudnak vele elérni. Megjegyzi,
amennyiben D. Szilárd társaságáról van szó, tarttőle,hogy az újabb eIjárás csak a behajthatatlan
végrehajtási eljárások számát növeli, bár lehetségesnek tartja,hogy az eljárások száma eléri azt a
kritikus pontot, ahol komolyabb szankció is következhet. Kéri a rendőrség együtműködését
azoknak a helyeknek az ellenőrzésében is, ahol nehéz a szabálysértést vagy kisebb súlyu
bűncselekmény elkövetését megállapitani, pedig tudható hogy jogosak a lakosságipanaszok, pl. a
Korvin utca 13., ahol az önkormányzat lehetőségei már kimeriilnek. Továbbra is kéri a rendőrség
segítségét az illegális hulladéklerakás megakadélyozásában, bár tudja, hogy a bűncselekményt
nehéz megállapítaní, szabáIysértés esetén pedig a rendőrségnek is meg van kötve a keze.
Megjegyzi, mindenhova kamerát sem lehet telepíteni, mégis fontosnak 1artla az íIIegáIís
hulladéklerakás elleni fellépést, mert egyrészt költségvetési szempontból nagy teher a városnak a
felszámolásuk, másrészt a környezetben nagy kárt okoz ez a tevékenység, ami mindenképpen
közös fellépést tesz sürgőssé.
Elismerését fejezi ki a rendőrség munkájáétt, ami európai összehasonlításban az élbolyban
taláIhatő, Veszprém megye az országban, a Pápai Rendőrkapitányság pedig a megyében van
előkelő helyen a rangsorban, ennek köszönhető a városban tapasztalhatő jőkőzbiztonság.
Vannak, akik közelében olyan cselekmények történnek, amik a szubjektív biztonságérzetiiket
negatívan befolyásolják, az ő helyzetüket is meg kell érteni, segíteni keII, ezzel szemben vannak
olyan területek, ahol egyáltalán nem történnek biztonságérzetetveszéIyeztető cselekmények.
Megköszöni a rendőrkapitányság munkáját, és kéri a rendőrség további segítségét és
egytittműködését azokban az ügyekben, ahol az önkormányzat lehetőségei mar kimerültek, és
elthez a tevékenys é§tez további támogatásra tesz ígéretet.
Megkérdezi, hogy van-e napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászőlás.

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászóLás nem hangzott el.

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül az a|ábbihatározatot
hozza:

8l l 2020. NIL17.,\ határ ozat
Pápa Város Onkormányzatának Képviselőtestiilete a város
közbiztonságának beíyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról szőlő
b es z ámo 1ó t, az előteqesztésnek me gfel elő en el fo gadj a.
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5. Pápa Város Önkormányzata Képvisetőtestületének ,,,,12020. (.....) önkormányzati
rendelet-tenl ezete a helyi építészeti-műszaki tervtanácsról
Etőadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Mezei Lász|ő íőépítész

A rendelet-tervezetet aGazdaság Bizottság egyhangűlag elfogadásra javasolja.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítése a napirendi ponttal kapcsolatosan.

MezeiLászIő főépitész
Nincsen szóbeli kiegészítése.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Megkérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászőIás.

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászőIás nem hangzott el.

Kéri a testiilet állásfo glalását a rendelet-tervezettel kapcsol atb an.

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül megalkotja az alélobí
rendeletet:

1 9/2020. (VII. 1 7_.) önkormánvzati rendelet
Pápa Város Onkormányzatának Képviselőtestiilete a helyi
építészeti-műszaki tervtanácsról szőIő, fenti számú önkormányzati
rendel etét, az előterj esztésben fo glaltaknak megfelelően megalkotj a.

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

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyző

1. Személyi ügy
Bizottsági tagok megválasztása
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Megkérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzásző|ás.

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászőlás nem hangzott el.

Kéri a testíilet áIlásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.
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A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül az alábbihatározatot
hozza:

82 l 2020, (Y II.17 .\,!atár ozat
1. Pápa Város Ónkormányzatának Képviselőtesttilete Zsédeny

Pétert az Ügyrendi és Osszeférhetetlenségi Bizottság taganak
megváIasztja.

A Képviselőtestíilet utasítja a Polgármestert, hogy ahatélrozat
végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye
meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Nagy Kisztina jegyző

Dr. Benkő Krisztina titkársági osztáIyvezető

2. Pápa Város Önkormanyzatának Képviselőtestülete Grőber
AttilátaGazdaságiBizottságtagtránakmegválasztja.

A Képviselőtesttilet utasítja a Polgármestert, hogy ahatfuozat
végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye
me8.

Határidő: azonrtal
Felelős: Dr. Nagy l(risztina jegyző

Dr. Benkő Krisztina titkársági osztályvezető

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének ....t2020. (.....) önkormányzati
rendelet-tervezete a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő egye§ önkormányzati
rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Megkérdezi, van- e a napirenddel kap cso latb an kérdés, ho zzászólás.

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászőlás nem hangzott el.

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban.

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és hrtőzkodás nélkül megalkotja az alábbi
rendeletet:

2012020. (Vl,I.17.) önkormánvzati rendelet
P áp a Váro s Onkormán y zatának Képvi s el őtestül ete a v eszéIyhelyzet
megszűnésével összefiiggő egyes önkormányzati rendeletek
módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, fenti számú
önkormányzati rendeletét, az előterjesztésben foglaltaknak
megfelelően megalkotj a.
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Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről - a helyben
szokásos módon - gondoskodjon.

Határidő: azonna|
Felelős: Dr. Nagy l(risztina jegyző

Tájékoztató a veszélyhelyzet ideje alatt hozott rendeletekről
Előadó: Dr. Aldozó Tamás polgármester

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

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászőIás nem hangzott el. Megjegyzi,
az első három rendelet előterjesztését megkapták a képviselők a márciusi ülés előkészítéseként, az
ülést azonbanmár nem tudták megtartani.

Kéri a testület állásfoglalását ahatározatí javaslat 1. pontjával kapcsolatban.

A Képviselőtestiilet 8 igen szavazattal, ellenszavazat néIIo;I, 5 tartőzkodás mellett az alábbi
határozatothozza:

83 12020. (YIJ.\? .\ határ ozat
Pápa Város Onkormányzatának Képviselőtestiilete hatályában
fenntartja a katasztrőfavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításaról szóló 2011. évi CXXVIIL törvény 46. § (4)

bekezdése szerinti hatáskörben hozott Pápa Yáros Önkormányzata
Polgármesterének 8 l 2020. (III. 3 1 .) önkormányzati rendeletét P ápa
Város Onkormányzata 2020. évi költségvetóséről szőlő 212020.
(II. 1 4.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Kéri a testiilet állásfoglalását a határozati javas|at2. pontjával kapcsolatban.

A Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat néIlpal, 5 tartőzkodás mellett az alábbi
határozatothozza:

8 4 12020. (YII.\I .\ határ ozat
Pápa Város Onkormányzatának Képviselőtesttilete hatáIyéhan
fenntartja a katasztrőfavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése szerinti hatáskörben hozott Papa Város Önkormányzata
Pol gármesterének 9 l 2020. (III. 3 1 . ) önkormányzati rendelet ét a P ápa
városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,
azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő tédtési díjak
megállapításáről.
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Dr. Áldozó Tamás polgármester
Kéri a testület állásfoglalását a határozati javas|at 3. pontjával kapcsolatban.

A Képviselőtestiilet 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkijJ, 5 tartőzkodás mellett az alábbi
hatátrozatothozza:

85 12020. (YIJ,\7 .\ batár ozat
Pápa Város Onkormányzatának Képviselőtestülete hatályában
fenntartja a kataszttőfavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 20IL évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése szerinti hatáskörben hozott Pápa Város Önkormanyzata
Pol gármesterének l 0 l 2020 . (III. 3 1 . ) önkormán yzati rcndeletét egyes
helyi adó télrep önkormányzati rendeletek módosít ásáről.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Kéri a testület állásfoglalását ahatátozati javaslat 4. pontjával kapcsolatban.

A Képviselőtestiilet 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkil, 5 tartőzkodás mellett az alábbi
határozatothozza:

86 12020. N II.\7 .| határ ozat
Pápa Város Onkormányzatának Képviselőtesttilete hatá|yéhan
fenntartja a kataszttőfavédelemről és a bozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése szerinti hatáskörben hozott Pápa Város Önkormányzata
Polgármesterének 1 5 l 2020. (VI.2) önkormányzati rendeletét a P ápa
Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szőIő 212020.
(II. 1 4. ) önkormányzati rendel et módo sításáról.

Dr. Áldozó Tamás poleármester
Kéri a testület állásfoglalását ahatározati javaslat 5. pontjával kapcsolatban.

A Képviselőtesttilet 13 igen szavazatta|, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül az aléhbihatározatot
hozza;

87 l 2O20. (YIJ.1,7 .) határ ozat
Pápa Vráros Onkormányzatának Képviselőtestülete hatáIyában
fenntartja a katasztrőfavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvényekmódosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény46. § (4)
bekezdése szerinti hatáskörben hozott Pápa Város Önkormányzata
Polgármesterének 1, 6 l 2020. (VI. 2. ) önkormányzati rendelet ét a P érya

H elyi Epítési Szab ály zatár ől szőlő I 4 l 20 I 9 . (IX. 2 6. ) önkorm ány zati
rendelet módosításáról.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Kéri a testiilet állásfoglalását ahatfuozati javaslat 6. pontjával kapcsolatban.



A Képviselőtestület
hatérozatothozza:
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8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkil, 5 1artőzkodás mellett az aIéúobi

88 12020. N II.\7 .| határ ozat
Pápa Város Onkormányzatának Képviselőtestülete hatályában
fenntartja a katasztrőfavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvényekmódosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény46. § (4)
bekezdése szerinti hatáskörben hozott Pápa Város Onkormányzata
Polgármesterének 17 l 2020. (VI. 1 2.) önkormányzati rendelet ét P áp a

Város Önkormán yzata 20t9 . évi költségvetésének végrehaj tás áról.

Dr. Áldozó Tamás polqármester
Kéri a testület áIlásfogla|ását ahatározati javaslat7 . poftjával kapcsolatban.

A Képviselőtestiilet 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkil, 5 tartőzkodás mellett az alábbí
hatátrozatothozza:

89 12020. NII.\7 .\ határ ozat
Papa Város Onkormányzatának Képviselőtestiilete hatályában
fenntartja a kataszttőfavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 20ll. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése szerinti hatáskörben hozott P ápa Y áros Önkormán yzata
Polgármesterének I 8 l 2020. (VI. 1 7) önkormányzati rendelet ét a P áp a
Város Önkormrányzata 2020. évi költségvetéséről szőIő 212020.
(II. 1 4. ) önkormányzati rendelet módo sításaról.

4. Tájékoztató a veszélyhelyzet ideje alatt hozott határozatokról
Előadó: Dr. Aldozó Tamás polgármester

Az előtedesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag, a Gazdasági Bizottság 5 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkiil, 3 tartőzkodás mellett elfogadásra javasolja.

Dr. Áldozó Tamás poleármester
Megkérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászőlás.

Grőber Attila önkormanyzati képviselő
A 48. számú határozattal kapcsolatban megkérdezi, vo|t-e olyan sportegyesület, amelyiknek a
beszámolója nem volt elfogadható.
Az 5L szétműhatározattal kapcsolatban megkérdezi,kí kezdeményezte aváltoztatást, és milyen
előnyei lesznek aváItozásnak, hogyan kerül a Kisalftildi Agrárképző Centrumhoz azintézmény.
Az 55. számúhatátozattal kapcsolatban megkérdezi, mikori apályázat, érkezett-e vételi ajánlat.
Az 57. számű, a városi főépitész 4 éves összefoglaló beszámolőját tartalmaző határozattal
kapcsolatban megkérdezte volna afőepítésztől, hogy mire büszke az elmiútídőszaktevékenységei
közül, és miket tart elvégzendő feladatnak, de sajnos a Főépítész Úr eltávozott.
Az 58. számű határozattal kapcsolatban megkérdezí, a Pegazus Szíttházzal a szerződés
megszüntetése végleges, vagy csak a vészhelyzet idejére vonatkozott.
A 6 3 . számű határ o zattal kap cs o1 atb an me gkérd ezí, hol tart az i ngatl an érték es ílés e.

A 64. számű határozatta| kapcsolatban köszönetet mond a Családok Atmeneti Otthona
munkatárs ai nak az elv é gzett munkáj ukért.
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A 65. száLm,íhatétrozattal kapcsolatban megkérdezí,hogy hány betöltött ós betöltetlen háziorvosi
praxis van, hogy állnak a helyettesítések.
A 7I. számíhatélrozatta| kapcsolatban megkérdezi, mely intézményeknél történt ellenőrzés, és

mil yen tap asztalatok szűrhetők le az el 1 enőrz és ekb ől.
Megkérdezi még, hogy az állammal történt ingatlancsere milyen módon történt.

Szalai Kisztina gazdaságí o sztálw ezető
Yá|aszábanelmondja, a920ll-es ingatlannal kapcsolatospáIyázat esetében a kiírás megtörtént, de
nem volt pá|yáaő. APápa, Március 15. tér l. számalatti ingatlanraapáIyénatkiírása folyamatban
van. Az intézmények ellenőrzésével kapcsolatban összefoglalja, Borsodiné Kisfaludy Katalin az
intézményeknél végzettkönywizsgálői szabáIyszeníségi és pénzügyi ellenőrzést a Nátuskonyha,
az Óvodai konyha, a GAESZ és a Városi Óvodák tekintetében. Nem talált olyan hibát, ami
intézkedést tett volna szükségessé. A hatékonysági szempontból felmerült problémát pedig a
gyermekétkeztetésről szóló előterjesztésben j elezték.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Az éllam részére három loldterületet adtak át, arni a bázisrepülőtér bővitéséhez sziikséges. Nem
ennek ellentételezéseként, de mégis az átadással összefiiggésben kérik, hogy az egykori Aero
presszó épülete kerüljön önkormányzati tulajdonba.
A fenntartó, agrárpolitikáért felelős miniszter az éllarrl nevében kérte, hogy a Batthyány Lajos
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázíum, Szakközépiskola és Kollégium a jövőben a
létrehozandó Kisalfiildi Agrárképző Centrum keretében folytassa a működését. El,Í;rez kellett
véleményt nyilvánítani.
A Pegazus SzinházNonprofit Kft-vel a veszélyhelyzetre való tekintettel módosítottak szerződést,
az egyiittműködés folytatódik, az Esterhány kastélyban jelenleg is nffitják a szokásos
szolgáItatásukat.
A ftíépítész beszámolójával kapcsolatban elmondja, nehézröviden összefoglalni, szívesen kiküldi
a képviselőknek. A beszámoló nagy részében a polgármester álta|, a főépitész szakmai
álláspontjával alátétmasztva véleményezendő ingatlanokkal kapcsolatos tevékenységet foglalta
össze, ami a továbbiakban a teManács által, hangsúlyos ügyekben kimondott véleményekkel
bővül. Emellett a főépítészi tevékenység kiterjedt azoknak a településszerkezetí terveknek a
felülvizsgálatára, amelyek átfogó módon, vagy §zemélyek általkezdeményezett módosításhoz
voltak szükségesek. Megjegyzi, a főépítészt bevonják az űj projektek előkészítésébe és

végrehajtásába is.

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető
Elmondja, aháziorvosi praxisok valóban leterheltek, a felmondási idő alatt aszerződést felmondó
háziorvos köteles a helyettesítést megoldani, jelenleg helyettesítést végez dr. Horváth Ilona és dr.
Spreitzer Szabolcs, dr. Molnár Dániel helyettesítését dr. Gergely Sándor látja eL. Hat hónapot
követően pedig az önkormányzatnak kell gondoskodnia a helyettesítésről, valamint a praxis
betöltése érdekében a folyamatos páIyéntatásról. Házi gyermekorvosi praxisok közül kettő
betöltetlen, dr. Vaitsuk Mária és dr. Schweighoffer Zitavégzikahelyettesítést. Kifejti, a fogorvosi
praxisok tekintetében jobb a helyze! mert a piaci szolgáItatást végző fogorvosok vállalnak
helyettesítést, és volt arra is példa, hogy a helyettesítést követően vállalták a területi ellátási
kötelezettséget.

Venczel Csaba önkormányzati képviselő
Technikai jellegí javaslattal kíván élni, mivel tegnap három bizottsági ülésen is részt vett, és azt
tapasztalta, hogy azoíl a képviselők nem élnek a kérdezés és a hozzászólás lehetőségével.
Javasolja, hogy a bizottsági üléseken is használják ki ezeket a lehetőségeket, ami tegnap nem
történt meg.
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Grőber
Megköszöni a tanácsot. Ő tegnap és ma reggel az áItaIanem talált összes rendeletet éshatározatot
elolvasta, ezek vtán merültek fel kérdései, amit a felelős képviselői magatartáshoz tartozőan
sziikségesnek talált feltenni. Megköszöni a segítséget a döntések megtaláláséútoz dr. Nagy
Krisztina jegyző asszonyn*, dr. Benkő Krisztina osztályvezető asszonynak, és Takács Krisztina
köztisztviselőnek.

Dr. Áldozó Tamás polgármester

Megkérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászőIás.

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzásző|ás nem hangzott el.

Kéri a testület állásfoglalását a tájékoztatőban foglaltakról.

A Képviselőtestiilet 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkiil és 5
tartőzkodás mellett elfogadta a veszélyhelryzet ideje alatt hozott
hatélr ozato?,r ől szóló tájékoztatőt.

6. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének ,...12020. (.....) önkormányzati
rendelet_tewezete emlékmű, botlókőo emléktábla és magyaráző táb|a állítás rendjéről
szőlő 27 l 201 1. (IX.2 9.) ö nko rmá ny zati rendelete mó dosításáról
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Megkérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászőIás.

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés,hozzászőlás nem hangzott el.

Kéri a testület áIlásfo glalását a rendel et-tew ezeítel kapcsol atb an.

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal. ellenszavazal és tartőzkodás nélkiil megalkotja az a|ábbi
rendeletet:

Pápa Város Onkormányzatának Képviselőtestülete emlékmű,
botlókő, emléktábla és magyarázó táúlra á|Iítás rendjéről szóló
27l20I1. (IX.29.) önkormányzati rendeletet módosító, fenti számil
önkormányzati rendeletét, az előterjesztésben foglaltaknak
megfelelő en megalkotj a.

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

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Nagy Krtsztína jegyző
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7. Tájékoztatő a veszélyhelyzet alatt az önkormányzati bevételek és kiadások
alakulásáról
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Szalai Krisztina gazdasági osztályv ezető

Az előterjesztést a Humánerőfonás Bizottság és a Gazdasági Bizottság egyhan glllaeelfogadásra
javasolja.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Megkérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászőIás.

Grőber Attila önkormányzati képviselő
Megkérdezi, hogy a2020. jínius 1 6-ig be érkezettbevételek nagyságrendileg hogyan viszonyulnak
a korábbi évek bevételéhez. További kérdése, hogy milyen megoldási lehetőség látszik annak a

likviditási problómanak az áthidalására, hogy az íparűzési adó feltöltési kötelezettség kitolódik
decemberről májusra, és nyilván nem fognak sietni aváIlalkozók a teljesítéssel.

Dr. Áldozó Tamás poleármester
A bevételek alakulása során a helyi adók teljesülésének vizsgáIata a legfontosabb, ezek közu| az

íparuzésí adó tekintetében volt márciusi határnap, és elmondható, hogy március 1,9-íg a 7 46 míIIíő
Ft tulnyomő részét megfizették, ami a korábbi évekhez képest 10-15 %-kal magasabb, ennek
tiikrében a2 milliárd Ft ipanízési adóbevétel megalapozott volt. Ez avárható bevétel 30 oÁ-a. A
további teljesülés azonbanbizonytal,an, mivel atavalyí évi nagyon jó teljesítmény alapjánkellene
az adőtmegfizetni azídeí, sokkal visszafogottabb bevételekből. Ezvárhatőan több vállalkozónak
nehézséget jelent. Decemberben befizetés nem lesz, ami a korábbi években 200-230 millió Ft-ot
jelentett, erre most nem számíthatnak. A következő adőfizetési határidő márciusban jétrIe, az első
negyedéwe, mint elmaradt bevételre az év elején folyószámla hitelt lehet felvenni. Likviditási
probléma nem jövő év elején, hanem ennek az évnek a végén lehet. Az elmaradt bevételek
teljesüléséig eltelő időszak áthidalásara egyelőre nincs lehetőség hitel felvételére, ezért hoztak
szigoru takarókossági intézkedéseket, és az év végi kifizetések biztosítása érdekében az év
hátralévőrészébenszigorugazdálkodástkellfolytatniukazíntézményeknek.
Erzékeny bevétel-kiesés tovabbá a parkolási díjakból várt összeg elmaradása, illetve tédtési
díjakból is kieséssel kell számolni. Gépjármű adóbevételből körülbelül 100 millió Ft-ot kellett,
illetve kell befizetni a központi költségvetésbe. Az idegenforgalmi adó mintegy 50 millió Ft
temezettösszegéből 25-40 millió Ft-os elmaradással is számolni kell. Megjegyzi,ilyenhelyzetben
pápaí költségvetés még nem volt, bát ez elmondható a központi költségvetésre, és a többi
településre is.

Megkérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászőIás.

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászőlás nem hangzott el.

Kéri a testület állásfoglalását a tájékoztatőban foglaltakról.

A Képvi s el őtestül et 1 3 i gen szav azattal, e|Ienszav azat és tartó zko dás
nélkiil elfogadta a veszélyhelyzet alatt az önkormányzati bevételek
és kiadások alakulásáról szóló tájékoztatőt.
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8. Pápa Város ÖnkormányzataGazdasági Programjának megalkotása
Előadó: Dr. Aldozó Tamás polgármester

Szalai Krisztina gazdasági osztá|yvezető

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság 5 igen szavazattal. ellenszavazat nélkil és 1
tarlőzkodás mellett, aGazdasági Bizottság 5 igen szavazattal,, eIlenszavazat nélkül, 3 tartózkodás
mellett elfogadásra j avasolj a.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Megkérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászőIás.

Grőber Attila önkormányzati képviselő
Megkérdezi, milyen elképzelés, megoldási javaslat yan arra a programban szereplő törekvésre,
hogy a varos népessége növekedjen, a fiatalok arányaváltozzon, hiszen szükség yaí a fiatalokra,
emellett szeretnék aztís,ha az idősek minél tovabb élnének.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Yálaszában elmondja, a város nem szakíthatő e| az orczágbanzq|ő folyamatoktól, aztlátják,hogy
a termékenységi ráta emelkedése ellenére a halálozások száma még mindig meghaladja a
születések szátmát, az ország lakossága abszolút értékben csökken. Ez a tendencia a városok
lakosságszámában is mérhető, kivéve néhány települést, ahol a beköltözések növelik a lakosság
számát. Ez a csökkenés Pápán is megfigyelhető, amit a falusi CSOK bevezetése is befolyásol,
mivel akőmyező kistelepüléseken lévő ingatlanok iránt megnőtt a kereslet, és ezeket abázakat
zömében a városból kiköltöző családok vásárolják meg. Véleménye szerint Pápán a lakosságszám
csökkenés lassítása, majd a lakosságszám növelése csak azzalképzelhető el, ha el tudják mondani
az érintetteknek, hogy Pápán magas színvonalú szolgáltatásokat tudnak igénybe venni. Amikor
valaki a lakóhelyét megválasztja, akkor ez - más szempontok mellett - lényeges befolyásoló
tényező lehet. Példaként említi, hogy a PápárőI kiköltöző családok visszatérnek a szociális
szolgáltatások igénybevétele érdekében, amikor bölcsődébe szeretnék beíratni a gyermekiiket, és

nagyon meglepődnek, amikor azt aváIaszt kapják, hogy elsősorban a helyben lakó gyermekeket
veszik fel, és ha marad hely, akkor lehetséges a más településről érkezők felvétele. Az
önkormányzati szolgáltatások magas színvonalon történő biztosítását olyan elemnek tekinti, ami
a települések közötti versenyhelyzetben a pozíciójukat erősítheti. Ennek megfelelően
csoportosítják az erőforrásokat, hiszen a bölcsődékre eddig is sokat költöttek, a Fenyveserdő
Bölcsőde felújításának kapujában állnak, mivel az 549 millió Ftpá|yázati előleg megérkezett, így
a munkát meg tudjak kezdeni. Az ővodaí intézményrendszert is folyamatosan fejlesztik, fenntartói
szempontból diverzifikálták, az egészségügyi alapellátási intézményhálőzat és a szociális
intézményrendszer fejlesztésére is jelentős összegeket fordítanak európai uniós, és saját
fonásokból egyaránt Úgv látják, hogy a népesség megtartást és növelését szolgálhatják a
közelmúltban történt szerződésekéstranzakciók, amik keretében jelentős területeket értékesítettek
ipari-kereskedelmi beruházások, illetve lakóingatlanok kialakítása cé|jára. A beruházások
következtében már eddig is tapasztalható volt a lakosság viszonylagos növekedése, akár
véglegesen történő beköltözéssel, akár az ideiglenesen, az országhatáron tulról érkezett
vendégmunkásokkal, akik közül többen a járványhelyzet idején is itt maradtak, tehát tartósan
képzelik el avárosban az életíiket. A felsoroltintézkedésekkel igyekeznekbeállni abbaversenybe,
ami a munkaerőért, aftatal családokért, és a megszületni remélt gyerekekért folyik.
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Süle Zsolt önkormányzati képviselő
Vágyálomnak tartsa a Polgármester Úr álíal az előzőekben felvá,aoltt intézkedések
következményeként a népességszám növekedését, Mt szerinte nem támasztla alá az
intézményrendszer jelenlegi működése. Azt helyesnek tartja a gazdasági programban,hogy az
adópolitika kialakítása során törekedni kell arra, hogy az adóbevételek növelhetőek legyenek az
elkövetkező években. A gazdasághelyzetre és a jelenlegi gazdasági visszaesésre való tekintettel
megk&dezi, hogy eíTe van-e konkrét elképzelés.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Felhívja az intézményvezetők figyelmét arra, hogy Süle Zsolt szerint a jelenlegi tevékenységük
nem sokat ér, a jő önkormányz ati szolgáltatás csak vágyáIom, szedjék össze magukat, hogy Süle
Zsolt képviselő elvárásainak megfeleljenek. Kéri, ezt ismertessék a munkavállalói közösségekkel
is.

Elmondja, azadőbevételek emelkedése elsősorban agazdaságnövekedésétőlvárhatő, az elmúlt 5-
6 év gazdasági folyamataí ezt alátátmasztották, az önkormányzat helyi adóbevételei évről-évre
nőttek, amellett, hogy a lakosság adóterhei váItozatlanok maradtak. Azt nem tudja megígérni, hogy
a lakosságnak a későbbiekben nem kell helyi adót ftzetnie, és ingyen Lesz a strand, a sör és a virsli,
méltányosnak tutja a lakosság hozzájáruIását kérni a város költségeihez, kiilönösen abban az
évtizedben, amikor a jövedelmeket soha nem látott mértékben csökkentett személyi jövedelemadó
terheli, amiből tovabbi kedvezmények is igénybe vehetők.

Grőber Attila önkormányzati képviselő
Hozzászőlásában őszintén kivánja, hogy a Polgármester Úr által elmondottak megvalósuljanak.
Egyetért azzal, hogy ez nem helyi ügy, és a helyzet &ámaiságát jőI jelzi a Magyarorczágon
negyven éve folyamatosan csökkenő lakosságszám, Európában egyedül. Véleménye szerint a
gazdaságíprogIam olyan elemeket tartalmaz, amivel egyet lehet érteni és támogatni lehet, fontos
a likviditás megőrzése, aberuházások befejezése még akkor is, ha ezek költsége folyamatosan
emelkedik. Támogatandónak tarlla azúj fejlesztéseket is, bár közülük több a régiek újragondolása.
A megujuló energia használatának és a zöldfelületek fejlesztésének fontosságát vitán felül állónak
tartsa. Egyetlen mondat kivételével elfogadná az előterjesztést. Ez a mondat: ,,Ehhez az is
szükséges, hogy az önkormányzat jogalkotása során jelentős adóbevétel kiesést eredmónyező
döntéseket nehozzon." Nincs ingyen strand, ingyen sör és ingyen virsli. Nem tartja illőnek, sőt
kicsit cinikusnak tartja, hogy az önkormányzat felszólítj a magát arra, hogy ne csökkentsen adót
akkor, amikor a központi költségvetés 125 millió Ft adóbevételt vont el az önkormányzattőI, atní
a kommunális adó kb. 80 oÁ-ánakmegfelelő összeg.
Azt nem tudja elfogadni, hogy differenciálás nélkül fizessék az itt élők a jelentős adóterheket.
Már többször nyújtott be javaslatot annak érdekében, hogy pl. a Puskás Tivadar utcában lakó ne
ugyannyi kommunális adót fizessen, mint akisebb lakásban élők. Ennek vállalni tudná az erkölcsi
és anyagi terhét.
Hangsúlyozza, ha a kifogásolt egyetlen mondatot az előteqesztő visszavonja, megszavazza a
gazdaságiprogramot, de ez amondat onnan, ahonnan ő nézi a világot, nem támogathatő.Lehet azt
hangsúlyozni, hogy ki támogatja, és ki nem támogatja a város jövőjét, és ő természetesen a nem
támogatók között fog szerepelni, ennek ellenére javasolja, hogy ez a mondat ne szorepeljen a
programban.

Venczel Csaba önkormányzati képviselő
Megalapozottnak tafila a gazdaságí programot. Kiemeli az iflűság megtartó ereje érdekében is
fontos, a Schwenczel-réten és a Téglagyári úton megvalósuló barnamezősbervhínásokat, amik
bővítik a kulturált szórakozás lehetőségeit.



20

Úgy kell nevelni az ifiúságot, hogy igénye legyen a kulturált sporttevékenységre, és ez

összefiiggést mutat az egészségmegőrzéssel és az áíIagé|etkor emelkedésével is. Egyetért a
polgármesterrel abban, hogy a családoknak fontos a színvonalas intézményháIőzat.
Nyilvánvalónak tartja, hogy ezek acélok tulmutatnak a jelenleg elérhető páIyézatí lehetőségeken,
lehetnek olyan fejlesztések, artíIűez nem lehet a központi költségvetésből vagy az Eurőpai
Uniótól forrást szerezni, ezért fontosak a helyi adóbevételek, melyekből ezek a beruházások
megvalósíthatók.

Süle Zsolt önkormányzati képviselő
Egyetért azzal atörekvéssel, hogy az önkormányzat az adőbevételeit megtartsa. Megkérdezí,mit
tettek azért,hogy a központi költségvetés ne vonjon el több mint 100 millió Ft-otaz önkormányzat
helyi adóbevételéből.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Megjegyzi, az elvont gépjármű adó nem helyi adó, az átengedett központi bevétel volt. Az elmúlt
években különböző tészéttarthattamegaz önkormányzat abeszedett gépjármű adónak. Az egészet
akkor engedték át az önkormányzatnak, mikor a szocialistakormányzat 50 %-os béremelést hajtott
végre, eztkifizettette az önkormányzatokkal az adő átengedése mellett, ami a kiadások töredékét
fedezte. Ez az önkormanyzatok tönkretételének első lépését jelentette.
A lehetséges harom adőtárgy közül az áIlamjelenleg elsősorban afogyasztást adőztatja, és egyre
hézagmentesebbé teszí a kiskereskedelmet, az adő teljesebb köní beszedése érdekehen. Ezt tafila
alegigazságosabbnak, így aki sokat fogyaszt, az sok adót fizet. Többek között az is sokat adőzik,
aki részmunkaidős munkavégzéséből jelentős vagyont halmozott fel, mert ő is kénytelen
fogyasztani. A kommunális adót illetően kifejti, az éví 15 ezer Ft ingatlanonként 1250 Ft-ot jelent
havonta, ami a közös költségekhez képest is csekély. Úgy értette, hogy ennek kellene a
maximumnak lennie, ha ennél szofisztikáltabb helyi adórendszert tudnának kialakítani törvényi
támogatássa|. Azt támogathatónak tartaná, ha a vagyoni helyzet alapján kellene a helyi
kiadásokhozhozzájárulni, egyetért azzal, hogy nem 15 ezer Ft-nak kellene lennie a kommunális
adó maximális összegének. Sok ember van, aki nagyobb mértékben tudna és szeretne is
hozzájérulni a városa előrelépéséhez.
Hozzáfúzi, hogy a helyi adószabáIyok és a szociális rendszer ismeri az adőmentessóget, az
adórendszer vízsgálatátpedig folyamatosan aktuálisnak tartják. Ha más logika alapjánhatározzák
meg az adókat, vagy a helyi gazdaság adóerő képessége változík, az eredményezhet
adócsökkentést az adóbevétel csökkenése nélkiil. Megjegyzi, a vállalkozásokra kivetett
építményadő 2l3-a annak, amit egy Pápával hasonló nagyságú, szocialista vezetésű, környékbeli
városban évek óta fizetnek.
A város jövőjének támogatására adna Grőber Attila képviselőnek esélyt, tudja, hogy a helyi
adóbevételek terhére olyan nagy ívű fejlesztéseket fogalmazott meg, mint a Türr István
Gimnázium felújításának saját fonásból történő megvalósítása. Ha Grőber Attila látta a 4-5
milliárd Ft bevételt a következő 3-4 évre a helyi adóbevételek nélkiil, akkor effe a varénslatra
nagyon kíváncsi, reméli utólag, Z}24-benkaphat enől tájékoztatást. A gépjármű adőhozfiaződően
kifejti, hogy a központi költségvetésből kapnak is forrásokat, és be is fizetnek, ebből érdemes lenne
negyed vagy félévenként egyenleget vonni, mert azt sem tartja kizártnak, hogy a 100 millió Ft
elvonása mellett sem lesz annyira rossz a helyzet. Azt azonban jó intézkedésnek tartaná, ha a
gépjármű adó beszedésével kapcsolatos költségek nem az önkormányzatot terhelnék, hanem
átvenné aNAV.

Grőber Attila önkormányzati képviselő
Megjegyzi, hogy személyeskedhetnek, ő nem érti mi a baloldali város, de a Polgármester Úr által
említett városban nincs kommunális adó.
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Beszélhetnek arról, hogy ő néhány hónapja milyen fejlesztéseket javasolt, de ő sem hozta fel a
pisztrángos tavat, aHantaimalmot és a kétszintes parkolóhánat, mert neki többet er ez a gazdasági
program, mint a személyeskedő vita.
Hangsúlyozzu ahozzászőlása ana irányult, hogy miközben az önkormányzattól elvonnak I25
millió Ft-ot, ne hozzanak olyan döntést, hogy a jövőben nem történhet adóbevétel csökkenést
eredményező döntés. Véleménye szerint a kommunális adót lehetne úgy differenciálni, hogy ne
történjen j elentős adóbevétel kiesés.
Megjegyzi, megkérdezte akőzélet iránt érdeklődő középiskolás diákokat, hogy mely adófajtát
tartják igazságosnakvagy igazságlalanrtak, és a véleményiik szerint a személyi jövedelemadő a
Iegigazságlalanabb, a vagyon - vagy ingatlanadót pedig alegígazságosabbnak jelölték meg, mert
azalegkevésbé eltitkolható. Kiemelhetnek egy-egy elemet, reális képet azonban akkorkapnak, ha
az egész adópolitikát, adőftlozőftát egyben vizsgállák.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Megiegyzi, a kétszintes parkolóhén tervezése folyik, a Hantai malomra benyujtandő pályénat
előkészítés alatt áII, apisztrángos tóval kapcsolatban pedig a héten is volt tárgyalás.
A Grőber Attila képviselő által javasolt kommunális adó-átrendezés bizonyos esetekben
csökkentést, más esetben emelést jelent, hiszen akkor nem változik az adőbevétel összessége. A
vagyonadó eltitkolhatóságával kapcsolatban megjegyzi, a vagyonba a lakóingatlanon kívül
beletartozik a bankbetét, az értékpapit, az esetleges külföldi ingatlan és az otthon tartott készpérz
i s, mely vagyonel emeket el é g nehéz me gadőztatni.

Megkérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászőIás.

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászőIás nem hangzott el.

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A Képviselőtestüet 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkijl, 5 tartőzkodás mellett az aláhbi
hatátozatothozza;

90 12020. NII.I1 .\ határ ozat
P.ápa Yáros Onkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Varos
Onkormányzatának Gazdaság; Programját az előterjesztésben
foglaltaknak megfelelően megalkotj a.

14. Vegyes ügyek
b) Javaslat gyermekétkeztetés átszervezésére

A napirend tárgyalásán jelen van dr. Deli András a PPL Solutions Kft. ügvezetője.

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartőzkodás
melletf élfogadásra j avasolj a.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Megkérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászőlás.Hozzáfúzi, az átvíIágitást dr.
Deli András készítette , így a válaszadásban is ő fog segítséget nyújtani.
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Grőber Attila önkormánvzati képviselő
Megkérdezi, milyen eredményre jutott az átvilágltás, kéri az előterjesztésben az átviíágítás
tapasztalatai című rész első bekezdésének értelmezését.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
YáIaszában elmondja, a gyermekétkeztetés tekintetében az elműIt évtizedben megfigyelhető a

mennyiségi igények folyamatos csökkenése, emellett pedig a speciális diétát igénylő gyermekek
számának folyamatos emelkedése. A közelmúltban biztositott az önkormányzat forrást az ővodu
konyha mellett diétás konyha kialakítására is.
A humánerőforrásra a továbbfoglalkoztatási kötelezettség melletti kiszervezésre tesznek
javaslatot. Tisztaban vannak azzal, hogy az átszervezésekkel és bertházásokkal a jelenleginél
lényegesen kisebb létszámmal el lehet látni a szotgáltatást. Ez nem ellentmondás, mivel több
dolgozó közel van a nyugdíjkorhatárhoz, íEy a természetes munkaügyi folyamatok során
me go ldhat ő a létszám cs ökkentés e, nem kell elb o cs átásho z fo lyamo dni.

Dr. Deli András ügyvezető
ÜdvOzli a jelenlévőket, bemutatkozik. Elmondja, a gyermekétkeztetés megszervezése speciális
ismereteket igénylő feladat, tekintettel a folyamatosan változó élelmiszer-biztonsági előírásokra,
valamint a kíilönböző allergiában szenvedő gyermekek speciális diétás igényeinek kielégítésére
is. Emiatt az önkormányzatok körében növekvő tendenciát mutat e terület kiszervezése. Saját
tapasztalatából nem tud példát ata, hogy a kiszervezett szolgáItatást visszavette volna az
önkormányzat.
Grőber Attila képviselő kérdésére elmondja, az átvilágítás 2020. év elején készült dietetikus
bevonásávd,, hdyszíni bejárásokkal és megbeszélésekkel, illetve adatbekéréssel ktilönböző
területekre lebontva. A vizsgáIat azt az eredményt hozta, hogy egy vállalkozás hatékonyabban
tudná üzemeltetni a konyhát, nem veszélyeztetve az adott szerződés biztonságát, esetleg további
intézményeket és településeket is bevonhat az ellátásba, maximalizálva akonyha hatékonyságát.

Grőber Attila önkormányzati képviselő
A megkapott számok nem igazoljék azt, hogy a gyermekétkeztetést igénybe vevők száma
folyamatosan csökkent, mert 2014-ben2.070 adag étel készült, ami éwől évre növekedett, 2018-
ra2.142 adagra. Avizsgálat alapján lehetőség lenne 3500 adag étel elkészítésére is. Megkérdezi,
jól értelmezi-e, hogy ha növelni tudnák az elkészített étel mennyiségét, az növelné a konyha
hatékonyságát. További kérdése, hogy mit jelent, hogy ,,a fejlesztéseket is magában foglaló forrás
egy összegben történő biztosítására a költségvetésben jelenleg nincs lehetőség". A Nátus konyha
épülete nem régen került felújításra, így szerinte csak a belső térről lehet szó. Mit jelent az,hogy
a konyha hosszabb távon nem felel meg az előírásoknak, mennyibe kerülne a felújítás. További
kérdése, hogy az átvilágítás eredményét írásban megkaphatj ák-e a képviselők, abból talán
világosabb á v áIna számukra a helyzet.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Az iratot természetesen megkaphatják a képviselők. Elmonőja, a Nátus konyha esetében
energetikai beruházások történtek, a belső infrastruktura felújítására nem került sor. A
gyermekétkeztetés igényének csökkenését arta alapozta, hogy jelentősen csökkent az iskolás
gyermekek száma althoz képest, amikor a konyhák kialakításra kerültek. Trendfordulót jelenthet
az, hogy az ingyenes gyermekétkeztetés bevezetése következtében nőtt azok száma, akik most
étkeznek, korabban pedig nem vették igénybe ezt a szolgáItatást.
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Dr. Deli András ügyvezető
A konyha részleges felújítása valóban szükséges lenne, annakpontos összegéről akőzbeszerzési
eljárás előkészítése során tudnak dönteni, azt önkormányzatnak kell eldöntenie, hogy mit kíván
megvalósítani. Hogy elnyújtottan tud megvalósulni, azt jelenti, hogy az önkormányzat
meghatározza avállalkozőnak, hogy milyen műszaki, infrastrukturális eszköz beruházásokat kell
végrehajtania, és ezt a szerződés végéig kell ellátnia. Ezért nem kell, hogy egy összegben
rendelkezésre álljon ez afonás.

Süle Zsolt önkormányzati képviselő
ÚgyIátja, egyetlen számadattal sem tudjak alátámasztani azelőterjesztésben leírtakat.

Dr. Deli András ügyvezető
Azzal tldja alátámasztani, hogy tapasztalatai szerint a vállalkozók hatékonyabban tudják
működtetni a gyermekétkeztetést.

Grőber Attila önkormányzati képviselő
Megkérdezi, jól értette-e az eddig elhangzottakat, hogy annak a vállalkozőnak, akinek
kíszewezésre kerül a szolgáltatás, a konyha felűjítását nem kell egy ütemben elvégeznie, hanem
fokozatosan, az ígények szerint.

Dr. Deli András ügyvezető
Igen.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Megjegyzi, a be nem szedett adóból el tudják végezni azt arekonstrukciót, amit eddig a beszedett
adóból sem tudtak megvalósítani.

Grőber Attila önkormányzati képviselő
Ellentmondást lát abban, hogy az előterjesztés alapján az önkormányzatnak amennyiben saját
maga üzemelteti a konyhákat, egy ütemben kell végrehqtanta a rekonstrukciót, ha viszont
kiszervezik, a vállalkoző fokozatosan elosztva is elvégezheti a felújítást. Megkérdezi dr. Deli
Andrást, mely cégek azok, akik sikeresen üzemeltetnek a környéken kiszervezett
gyermekétkeztetést.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Megjegyzi, Pátpán is működik hosszú évek óta kiszervezett diékétkeztetés, a Hungaszt
cégcsoporthoz tartoző Bakony Gaszt Zrt. végzi a Türr István Gimnázium és Kollégium
kollégiumában, és az Acsádylgnác Technikum és Szakképző Iskolában a diákok étkeztetését.

Dr. Deli András ügyvezető
Azért mondja, hogy a vállalkozőnak fokozatosan kell elvégeznie a felújítást, mert hosszu távú
szerződést köt, é§ az önkormányzattal közösen meghatározhatják azt az időtávot, hogy mennyi
időn belül kell kivitelezni a felújítást. Ha az önkormányzat egy kivitelező céggel köt szerződést a
rekonstrukcíőra, akkor erre nincs lehetőség. Sikeresen üzemeltet diákétkeztetést többek között a
Nyugat MagyarországiZrt, a TS Gasztro, az FH Gasztro, aPizma Csoport.

Grőber Attila önkormányzati képviselő
További kérdése, hogy volt-e érdeklődő apápai gyermekétkeztetés üzemeltetésére, volt-e aki már
megnézte a konyhákat,vagy csak elvi szinten hoznakmost döntést.
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Dr. Áldozó Tamás polgármester

Elmondja, az elműIt években folyamatosan érdeklődtek a már gyermekétkeztetéssel foglalkozó
cégek, a legutóbbi időben a Nyugat MagyarországiZrt.től voltak itt képviselők, akik a konyhákat
is megtekintették. A Bakony Gaszt Ztt. azt jelezte, hogy fel kívánja mondani az Acsády
kollégiumában a szolgáItatást, mert nagyon lecsökkent az adagszánn, azonban ha a város a teljes
körű gyermekétkeztetésre íma ki kőzbeszerzésí páIyázatot, azon nagy valószínűséggel
elindulnának, mert azmár gazdaságos lenne számukra.

Megkérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászőIás.

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászőIás nem hangzott el.

Kéri a testiilet állásfoglalását az előtedesztéssel kapcsolatban.

A Képviselőtestület 9 igen szavazattal, I eílenszavazattal, 3 lartőzkodás mellett az alábbí
határozatothozza:

9 1 l 2020, (YIl*,17 .\ határ ozat
P ápa Y ér os Onkorman yzatának Képviselőtestiilete egyetért azzal,
hogy a gyermekétkeztetési kötelező feladatot 2021. január l-jével
kiilső szolgá|tatő bevonásával lássa el az Önkormányzat.

A Képviselőtestiilet utasítja a Polgármestert a közbeszerzési eljárás
megindításával és lebonyolításával kapcsolatban szükséges
intézkedések megtételére, ezzel egyidejűleg felhatalmazza a
szükséges j ognyilatko zatok megtételére, szerződések a|űr ásána.

Határidő: kőzbeszerués kiírásara: 2020. augusztus 31.
illetve: 2020, december 31.

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Dr. Nagy Krisznna jegyző
Szalai Krisztina gazőasági osztályv ezető

Dr. Áldozó Tamás polgármester
10.30 perckor szünetet rendel el, majd 10.55 perckor folytatódik a napirendek tárgyalása.

Pintér Kálmán önkormányzati képviselő a képviselőtestület üléséről távozott. Jelen van l2 fő.

9. Pápa Város ÖnkormányzataVagyonhasznosítási Koncepciójának megalkotása
Etőadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Szalai Krisztina gazdasági osztá|yv ezető

Az előtfiesztést a Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, elIenszavazattal nélkiil,3 tartőzkodás
mellett elfogadásra j avasolj a.

Dr. Áldozó Tamás poleármester
Megkérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászőIás.

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászőlás nem hangzott el.
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Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A Képviselőtestiilet 8 igen szavazatta|. ellenszavazat nélkiil, 4 tartőzkodás mellett az alábbi
hatátrozatothozza:

92 l 2020. (Y II.I7 .) határ ozat
Pápa Város Onkormányzatának Képviselőtestülete Papa Város
Onkormányzata vagyonhasznosítási koncepcióját az
előterj esztésben fo glaltaknak megfelelően megalkotj a.

1 0. Javaslat önkormány zati intézmények átszerv ezésére
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

A napirend tárgyalásán jelen vannak az önkormányzati intézmények vezetői.

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattaI és tartózkodás
nélkiil, aGazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal,tartőzkodás nélkiil elfogadásra
javasolja.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, az előterjesztésben foglaltak végrehajtása jó féléves munkát jeletrt.Hozzáfiízi, jelenleg
a kulturális, a közművelődési, közgffiteményi és kommunikációs terül et átszewezését tárgyallák,
de a közeljövőben a többi intézmény területén is szükséges lesz átszervezést végrehajtani.

Grőber Attila önkormányzati képviselő
Megkérdezi, mikor fordult elő, hogy nem tudta a fenntartó kikényszedteni a megrendelt
közszolgáltatást. Rendszeresen tárgyalták az intézmények működéséről szóló beszámolókat, és

eddig ilyen problémával nem találkozott. További kérdése, hogy hol tart az átvilágítás, ha véget
ért, milyen eredményekkel járt, valamint hogy kell érteni azt, hogy kevesebb működtetés, több
működés. Megkérdezi még a polgármestert arról, hol találhat ő az Állatrti Számvevőszék honlapján
olyan elemzés, amiből kihínik az előterjesztésben jelzett tendencia, mert ő tegnap hosszú időt
tökött el a kereséssel, de nem talált ilyen dokumentumot.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Hasonló integráció eredményeként létrejött nonprofit gazdaságí társaság működtetésére példaként
említi Mosonmagyarővárt és Gyulát, de több település is van, ahol hasonló nonprofit gazdasági
társaság látja el a kulturális feladatokat. A nonprofit gazdasági társaság keretében történő
feladatellátást az önkormányzati törvény is lehetővé teszi. Megerősíti, hogy az önkormányzatok
egyre nagyobb számbanválasztjáka nonprofit gazdasági társaságot a feladatok elIátására. A Pápai
Platán Nonprofit Kft. létre}tozását is az motiválta korábban, hogy a közalkalmazotti jogviszonyban
foglalkoztatott kollégák áItali működtetésnél előnyösebbnek tartották, ha a kastély
üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat munkaviszony keretében foglalkoztatott munkavállalók
látják el. A munkaerő létszámának csökkenését is kívánatos célnak tarIja, véleménye szerint a
jelenlegi átszervezéssel érintett létszám- a diákétkeztetés figyelembevételével is - mintegy 200 fő,
ehelyett véleménye szerint 120-130 ftí el tudja Látni ezeket a feladatokat.
Jelzi, hogy nem kívánnak elbocsátani senkit, hanem a természetes munkaügyi folyamatok
következtében csökken majd alétszám. Megiegyzi, össze lehetne hasonlítani alétszámokat más
városokkal, azonbana helyi sajátosságok annyira eltérőek turizmus és rendezvények tekintetében,
hogy abból nem kapnának objektív eredményeket.
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Elmondja még, több működés alatt azt érti, hogy nagyobb teret biztosítana a polgárok szabad

kezdeményezésénalapuló közösségépítésnek, amibe nem feltétlenül szükséges beavatkozniuk. A
helyi közösségek a valóságos igény, és a szabad polgári elhatározás eredményeképpen kell, hogy
kialakuljanak. Példaként említi aPápaí Fúvószenekart, mely esetében az önkormányzat annyiban
kapcsolódik a tevékenységükhöz, hogy próbahelyiséget biztosít, emellett év elején támogatás
formájában megrendeli az év folyamán teljesítendő közszerepléseket. A fuvószenekar
működésének nincs emberi erőforrás igénye. Ez más közösségekre ís igaz, bár kezdetben a Jókai
Mór Művelődési és Szabadidő Központ munkatársainak segítségét igénybe vették, de a működés
során elérték azt a szintet, ahol már teljesen önfenntartó csoportokkáváltak.
Véleménye szerint minden önkormányzati intézmény elkezd egy idő után az önálló
birodalomalkotás irányába elmozdulni, ezt nem kritikaként fogalmazza meg, és ígaznak taftla
minden, valamennyire bürokratikus szervezetre. Ennek következménye, hogy nincs
íntézményvezető, aki azt vállalná, hogy kevesebb emberrel és kevesebb fonásból biztositja
vgyanazta hatékonyságot, mint korábban. Ezeknek a folyamatoknak a kontrollálása felveti időről-
időre az átszewezés szükségességét. Szinte kötelezővé tenné, hogy minden szewezet struktúráját
bizonyos időszakonként fordítsák át, ésvizsgálják meg úgy is a működését.
A varos intézményei állandóan változő társadalmi környezetben működnek, és ugyan változő
fenntartóval és némileg váItoző feladatkörrel, de gyakorIatíIag évtizedek őtaváItozatlan módon
Iárják el a feladataikat. Példaként említi, hogy az emberek olvasási, televizíő nézési szokásai az
elmúlt évtizedekben jelentősen megváltoztak, ezeL<hez a változásotJloz az önkormányzatnak is
igazodnía kell. Régebben több fiókkönyvtár működött a város kiilönböző területein, amik mind
megszűntek, mert már nem volt rájuk igény. A könyvtar jelenleg jó környezetben működik, ennek
ellenére nem számíthat olyan érdeklődésre, mint az elmúIt évtizedekben. Számítógép vagy telefon
használatávalszintemindeninformációhozhozzálehet jutni.
Az átvilágitással kapcsolatban elmondja, folyamatosan számba veszik azokat a dokumentumokat

- beszámolókat és vezetői pályénatokat -, amik az elmúIt években keletkeztek, a rendelkezésre
álló rengeteg statisztikát, figyelemmel kísérik azintézménynélzajLő folyamatokat, és mellé teszik
a költségvetési adatokat, és ezek alapján folytatnak ktilön-kiilön, és együttesen is megbeszéléseket
azokkal az intézményvezetőkkel, akiket az átszewezés éint. A konzultációk jelenleg is folynak,
ha ma döntés születik, akkor ezhatározottabb mederben folyhat tovább, annak érdekében is, hogy
a közalkalmazotti létből a munkaviszonyba való átmenettel kapcsolatos problémákat próbálják
megoldani. Ismét kihangsúlyozza,hogy ellentétben a korábbi átszervezésekkel, amikpé|dául az
iskolák körében zajlottak, most nem elsődleges cél a munkavállalói létszám csökkentése. Olyan
pzlyát kívánnak felkínálni, ahol meggyőződhetnek artől a dolgozók, hogy a meglévő szakmai
kompetenciájukkal értékteremtő munkát tudnak végezni, emellett hosszabb távon a
többletj övedelem megszerzésének lehető ségét is bizto sítj ák számukra.

Grőber Attila önkormánvzati képviselő
Megkérdezi, miért előnyösebb a gazdasági társaság keretében történő feladatellátás, mintha egy
költségvetési intézménylhoznánaklétre, ugyanilyen szervezeti strukturával. Megkerdezitovábbá,
hogyhol tartaz előterjesztésben szereplő városi életpálya-modell kidolgozása,mikorra várhatő az
elkészülte, és milyen ösztönzőket fog tartalmazni, mivel tapasztalataszerint időnkéntmegjelennek
új fogalmak, amik roppant pozítív kicsengésűek, aztán elhalnak vagy értéküket vesztik.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, a városi életpálya-modell a köztisztviselők esetében már működik, és világos ajánlat
minden kolléga számára.
Az igar, hogy a korábban törvényben rőgzített életpálya-modell megszűnt, és csak a
kormánytisztviselők vonatkozásában maradt meg. Az új életpálya-modell keretében a
közalkalmazottakrészére most a jelenlegi illetményüket tudják munkabérként megígérni, viszont
néhány újszení és motiváló elemet tudnak beépíteni a rendszerbe.



27

A modell hosszú időn át tudja kiforrnímagát, azonban a közalkalmazottakkörében annyira eltérő

szabályok vonatkoznak az egyes területeke, hogy nem lesz egyszení olyan egységes ajánlatot

tenni, ami kompatibilis kellene, hogy legyen a szociális és az egészségügyi területtel is. Ez
pillanatnyilag nem is valósítható meg teljesköníen, mert vannak területek, melyeket a Kormány
preferált az elmúIt időszakban, és ők előbbre tartanak a többi teriiletnél. Olyan modellt fognak
ajánlaní,ami elismeri ajelenlegi tudás alkalmazásátadolgoző jelenlegi munkakörében, és szeretné

díjazrtt a többlettudásra való törekvést, a diploma megszerzését, OKJ-s képzésen további szal<na

megszeaését, és a belső képzéseket, amennyiben a megszerzett tudást munkája során alkalmazza
adolgoző.
Hozzáfúzt, a koronavírus járvány sok tekintetben rámutatott a sebezhetőségekre. Felvetette az
Egyesített Szociális Intézmény vezetőjének, hogy ki fogja az időseket ellátni az otthonban abban
az esetben, ha az Egyesített Szociális Intézmény személyzete megfertőződík a vírussal, vagy
karanténba kerül. Ekkor kérte, hogy dolgozzanak ki egy vészforgatókönyvet, alternatív vezetői
szintekkel, infrastruktúrával, tárgyt eszközökkel, és legyenek meg azok a beavatkozást végző
kollégái, akik azonnal be tudnak lépni szükség esetén. A kollégák körében végzettfelmérés alapján
megállapították, hogy a közalkalmazotti körben van annyi, megfelelő végzettségű dolgozó, akik
el tudnák látni az idősek gondozását, a veszélyhelyzet bekövetkeztekor. A szervezett felállítása
megtörtént, de szerencsére nem volt rá szükség. Hajlandó felajánlani, hogy ha egy önkormányzatí
intézménynél dolgozónak van egészségügyi végzettsége, lehetővé teszik számára, hogy a szakmai
tudás szinten tartásához szükséges gyakorlaton rendszeresen részt vegyen, ha igényli, és ezt az

aktivizáIható tudást a bérben el is ismernék.
Hozzéfúzi, több közalkalmazott volt, aki a jáwány idején váIlalta,hogy az Egyesített Szociális
|ntézményben tevékenykedjen, és voltak néhányan, akik a járványhelyzet megszűnését követően
kérték áthelyezésüket, és véglegesen azEgyesitett Szociális Intézményben maradtak.
Kifejti, a nonprofit kft-nek van egy ügyvezetője, és alatta dolgoznak a szalmai vezetők, a

szervezeti egységek éIén. Az igyvezető dolga, hogy az ijizlreti tervben az agyes izletágakat, és

magát a szal<rnai szervezetet a megrendelő igénye szerint állítsa össze, és annak végrehajtásáról
gondoskodjon a működés során. Így el van kiilönítve az a szaktudás, ami a szewezet
működtetéséhez szükséges, és ami az egyes szakterületek szakmai íranyttásához szükséges. Az
integráció lehetővé teszi egyes területek - pl. a műszaki karbantartás, takadtó szolgáIat,
informatika - koncentrél,ását, nem kell minden részlegben külön műszaki, takaútő stb.

szerlélyzetet foglalkoztatni, ezek közvetlenül azigyvezető alá rendelve működhetnek.

Grőber Attila önkormányzati képviselő
Megkérdezi, hogy ha megalakul a gazdasági társaság, az a jövő évi költségvetésből egy összegben
kapna-e támogatást,yagy az egyes szakterületek külön költségvetési soron szerepelnének. További
kérdése, hogy hogyan történne a továbbiakban a szakmaí vezetők kinevezése, lesznek-e
pályázatok, és ha ígen, azokat ki bírálja el. Kérdésként merült fel benne azis,mi történne abban
az esetben, ha egy szakmai vezető illetménye magasabb lenne az átaLallúás időpontjában, mint a
nonprofit kft . ügyvezetőjének jövedelme.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Yálaszában kifejti, tekintettel arra, hogy aPápal, Platán Nonprofit Kft. 100 %-os önkormányzatí
tulajdonban van, így az üzleti tervet, az egyes szakteriiletekre vonatkoző támogatásokat
tulajdonosi taggytílésként a Képviselőtestíilethatátozzameg, ezt követően Képviselőtestületként
elfogadják azokat atámogatási összegeket, üzleti tervet, amit taggyűlésként ésszenínek tartanak.
Elmondja, a jelenlegi illetményeket szetzett jogként kezelik, de a munkabéreket a
teljesítményekhez kell alakítani. Eldöntendő, mit tartanak elsődlegesnek, a szolgáIati időt, a
munkateljesítményt yagy a munkakört. Hajlik ana, hogy zért szálmű munkakört kellene
meghatározni, és az abban dolgozók munkabérét azonos mértékben megállapítani.
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A §zakmai vezetők kiválasztását továbbra is indokolt pályánat alapján megtenni, és a
Képviselőtestiilet, mínt taggyttlés részt vesz a kiválasztási folyamatban.
Az önkormányzat költségvetésében egy soron fog szerepelní az egész gazdasági társaság, ezen
belül az egyes területek témo gatásénak mértéké t a taggyűIés hatát ozza meg.

Grőber Attila önkormányzati képviselő
Megköszönné, ha a jelenlévő intézményvezetők elmondanák néhány mondatban a véleményiiket
a v árható átszerv ezéssel kapcsolatban.

Yarga András intézményvezető
Osszefoglalja, a városi televízíó munkatársai lojálisak a fenntartóval, úgy gondolják, hogy az
átszervezés megvalósítható, a megújulást szükségesnek tartják. A dolgozókat a várható
átalakitásrőltájékoztatták, a médiahatósággal a következő napokban folytatnak egyeztetést.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Kiegészíti az elhangzottakat, a Városi Televízióval kialakult konszenzust sok vita és egyeztetés
előzte meg. Véleménye szerint a Médiacentrum sokkal nagyobb szakmai lehetőséget kináI a
szalclában dolgozók részére, hiszen új megjelenési formákat szeretnének biztosítani. Példaként
említi az app|ikáción keresztiili hírszolgáltatást, az online rádiőzás feltételeinek megteremtését,
illetve a helyi televizíő olyan írányű átalal<ltását, mely elérhető napi folyamatos hírfrissítés mellett
kínálná szolgáItatásait a lakosságnak a teljes kabelrendszeren keresztiil. A kábelszolgáltatótól
fiiggetlenül szeretnének megielenni héntartásokban, mely beruházásokat is igényel, hiszen a
Médiacentrum kialakításához a rendelkezésre álló terekben egy egységes szerkesztőséget kell
létrehozni, arádíőzás feltételeinek megteremtéséhez a studió átalakitására is szükség van.

Szabadkai Verita intézményvezető. önkormányzati képviselő
Elmondja, a közművelődési szakmában dolgozók évek óta érzik, egy átszewezés szükségességét,
azonban nem minden felmeriilt elem tekintetében értenek teljes mértékben egyet. Megjegyzi
megkezdődtek a tárgyalások.

Dr. Hermann István ieazgató
Megemlíti, hogy a fiókkönfiarak rossz köriilmények között, alacsony bérezésű munkatársakkal
működtek, bérleményekben, és a bérleti dijakat egy idő után nem tudták ftzetni, ezért került sor a
megszüntetésükre.
Megjegyzi, a könyvtár időben megkezdte az informatikai fejlesztéseket, az érdeklődők sok
digitális tartalomhoz fémek hozzá, amit ki is használnak. Sok rendezvényük van, bizonyos
területeken civil szervezeteket pótolnak. Az integráció ellen nincs ellenvetésük, az egyeztetések
folyamatban vannak, élni szeretnének az átszewezés következtében megnyíló lehetőségekkel,
emellett reméli, hogy tiz év múlva is lesznek könyvek a könyvtárban, aíLagymértékű dígltalízáciő
ellenére is.

Dr. Áldozó Tamás poleármester
Hozzáfvzi, a könfiár nagymértékben tudja segíteni a legnagyobb közönségét, a 60 éven
felülieket, mert rendelkezik olyan oktatóteremmel, ahol az idősek digitális kompetenciáját
fejleszteni tudják. Az lehet, hogy a digítalízációval a látogatások száma csökken, és a könfiár
tudásbázisként, dokumentumtárként kínálja a szolgáltatásait.

Dr. Nagy-L. István ieazgató
Elmondja, a múzeummal történő egyeztetések még nem jutottak el a konszenzus állapotába,
komoly kérdéseik vannak a szewezeti struktura, a vezetési és működési struktura területén, és az
áúszerv ezés hatásával kapcsolatban.
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Bízíkabban, hogy megnyugtató jövőt előre vetítő válaszokat kapnak. A múzeumi terüetet többféle
jogszabáIy köti. Működési területiikön a különböző felelősségi szintek megosztása még nem
történt meg. Alapvető félelme az íntegrácíő hatásával kapcsolaban, hogy a kiilső források
igénybevételének lehetősége leszűkül. A múzeum munkatarsainak közössége érzi a változás
szükségességét, az integrációt a kor szelleme alapján szükségszenínek tartja. A munkatársak
félelme nagy ajövőt illetően, megfontolják, hogy az űj víszonyok között folytatni kívánják-e
munkájukat a múzeumban.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Megjegyzi, akőza\kalmazottaknak az augusztus 15-ig eljuttatandó ajánlat alapján dönteniük kell
arról, hogy folytatni kívánják a munkát, vagy avégkielégítéssel való távozástválasztják.

Grőber Attila önkormányzati képviselő
Felmerült benne, hogy a városi te\evízíő megszűnésének van-e jogkövetkezménye a fennálló
szerződéseikkel kapcsolatban, és ez lesz-e a médiahatósággal folytatandó megbeszélés témája.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Minden, az íntegrációval érintett intézménynek vannak hatályban lévő szerződései, amiknek
hatáIybantartását vizsgálni kell. A városi te|evíziő esetén elsősorban a frekvencíáravonatkoző
jogosultság, amit tiszté.zni kell. Nem tudja miért, de az önkormányzati törvény következtében, ha
egy önkormányzati intézmény gazdasági társasággá alakul, akkor az nem tekintendő jogutódnak,

hanem az önkormányzatlesz azintézményjogutódja. Azt kellene a varosi tv esetében megoldani
a médiahatósággal közösen, hogy bár nem jogutód, a frekvencia jogosultság mégis szálljon át az
új szervezetre. Megjegyzi, a kábelrendszeren kereszttil minden pápaíhéntartás számára elérhető a
városi televiziő műsora. Azt nern lehet megállapítani, hogy ki követi a műsorokat kábelen,
antennával yagy a közösségi médián keresztiil. Sajnos a megtekintések számáből az áIlapítható
meg, hogy nem a helyi közügyekkel foglalkozó hírek érdeklik a közönséget, hanem aszenzácíők,
mint például az,hogy migránsokat fogtak Tapolcafő határában.

Grőber Attila önkormányzati képviselő
HozzászőIásában elmondja, régen volt a Képviselőtesttiletnek ilyen hosszú ülése, és az is régen
fordult elő, hogy ilyen jelentős átalakulásról szóló döntés született, ezerttartja szükségesnek, hogy
jól körüljárj ák a határozathozatal előtt a problémakat. Az előterjesztés első bekezdésének
értelmezése után a bátor kifejezés jutott eszébe. A jelenlegi helyzet leírásával nagymértékben
egyet tud érteni, azzal ís, hogy a közművelődési területen jelentősen megváltoztak a szokások.
Gimnazista korában avilágegylk legszebb céljanak tartotta, hogy valaki könyvtáros lesz. Azzalis
egyet tud érteni, hogy a polgárok szabad kezdeményezéseinek teret kell adni, és azzal is, hogy
vannak eltávolodások, amiknek szociológiai és tarsadalompszichológiai okai is vannak. Azzal is
egyetért, hogy vannak intézmények, amelyek átszervezésének gyorsan mog kell történnie. A
Városgondnokság átszewezését mindenképpen tátmogatja, a GAESZ megszüntetését ugyancsak.
Nem á11 távol a véleményiik az iflűsági és sporttevékenységek gazdasági társaság keretében
történő működtetéséről sem.
Megköszöni azintézményvezetőknek a nagyon diplomatikus, de őszinte megnyilvánulást.
Az aggályait szeretné felsorolni, amelyek közel állnak a Nagy-L. István igazgatő áItaI

elmondottakhoz. Aztlátja,hogy aköz szolgálaténak ethosza absztrakttá vált, szerinte azt kellene
célul kitűzni, hogy ezt az ethoszt helyreállítsák, hogy aközt szolgálni újra dicsőség legyen. A
varos közösségét szolgálni épp olyan dicsőség, mint az ország teljes közösségét. Aggálya, hogy
ettől az átszervezéstől aköz szolgáLatának ethosza nem á11 helyre.
Véleménye szerint aköz szolgu anyag; és erkölcsi megbecsülésének helyreállításának nem ez az
elsődleges útja. Második aggáIya, nem látja, hogy ezzel az átszervezéssel közelebb kerülnének az
emberekhe z az intézmények.
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Azért sem, mert jó néhany íntézmény van, amely jó mutatókkal rendelkezik arról, hogy
megmozgatott polgárokat. Ma 100-150, esetleg 1000 embert megmozgatni óriási eredmény.

Harmadik aggáIya, hogy vajon a szakmai önállóság az intézmények egészét tekintve növekedni
fog-e, vagy pénziJ;gy gazdasági szempontok válnak dominánssá. Ha valamelyik intézmény
dolgozőjánakhelyébe képzelímagát,nincs arról meggyőzőőve, hogy aszaknaiönállóságot növeli
ez az átszervezés. A kiilső források bevonásának lehetőségét is kérdésesnek 1'artja.

Összefoglalja, hogy miközben egyet tud érteni az értékelések sok elemével, az éltsze,rvezésekkel,

úgy gondolja, a közszolgálat ethosza helyreá|litásának, valamint a dolgozók anyagi és erkölcsi
megbecsülése javításának ő nem ezt az űtját váIasztaná. Véleménye szerint nem ez a megoldás
felel meg a legjobban, hanem növelni kellene az intézmények szakmai önállóságát, ezért az
előterjesztést ebben a formában nem tudja támogatni.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Nem gondolja, hogy növelni kellene az intézmények szakmai önállóságát. Nem gondolja, hogy
önmegvalósító intézményeknek, és önmegvalósító intézményvezetőknek kellene lenniük, akik a
szakmai fiiggetlenségre hivatkozva saját karriert építenek, ya1y a fenntartótól jól
megktilönböztethető páIyát akarnak befutni az intézménnyel. Ugy gondolja, hogy az
önkormányzat által létrehozott intézménynek, vagy intézmény szervezeti egységének azt az
önkormányzati megrendelést kell teljesítenie, amit a Képviselőtestület meghaíároz neki. Aki nem
tudja elfogadni, hogy a szakmai kompetenciája eddig terjeszkedik, M ta|ál magának olyan
területet, ahol jobban megvalósíthatja önmagát. Ezt akár a tanért páIyával is össze tudja
hasonlítani, hiszen ott is meg vannak a keretek, amin belül teljesítenie kell a pedagógusnak a
feladatait,aszalwtaifelkészültségefelhasznél,ásával
A szeruezeti átalakítás egylk célja pontosaíl az) hogy ezeknek az elvárásoknak a teljesítésében
határozzékmeg a feladatot, és ez legyen kötelezően elvárandó az egyes közösségektől. Nem látja
veszélyben a kiilső forrásokat, a szewezetek összehasonlítása során nem láttak ktilönbséget. A
gazdaságí társaságok ugyanazokkal a forrásokkal rendelkeznek, mint az intézményi formában
működők. Egyedül talénaz érdekeltségnövelő támogatásra nem lennének jogosultak, ami néhány
százezer forint, vagyis nem olyan jelentős támogatás. A köz szolgálatátvalóban helyre kell állítani,
azonbanmegállapítja, hogy a,,köz" jelzőtőI nem ők fosztják meg a kollégákat, hanem a törvény
erejénél fogua átalakul munkaviszonnyá a foglalkoztatásllk, tehát a nevét is elveszti ez a
foglalkoztatási jogviszony. Ezért javasolja, hogy nevezzék ezt a fajta jogviszonyt a ,város
szolgáIatának, ami a munkaviszony fogalmánál többlet üzenetet foglal magában. Erti a
dilemmákat, elfogadja, ha valakinek más a véleménye, azotban a felelősségeket csak úgy tudja
megbatározni, ahogy a törvény szelleméből, erejéből és a felhatalmazásbőI rá nézve következik,
és ezt tudja tovább delegálni.
Gondolatébresztőként felveti, a Városgondnokság esetében egy több évtized alatt, spontán
kialakult szewezetmenedzselését folytatják. Ahogykeletkeztekúj feladatok, aztmindigmegkapta
a Városgondnokság, megjegyzi a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központnak is volt hasonló
időszaka. A Városgondnokságnál a klasszikus városüzemeltetési feladatok keverednek bevétel
orientált tevékenységekkel, és kőzszolgálati feladatuk is van. Ezeket szerinte érdemes
szétválasztani.
Megjegyzi, a városüzemeltetési feladatok ellátásához nem szinníthatnak több elkötelezett
dolgozőra, mert a fonások kimerültek, így a minél nagyobb gépesítésre kell törekedniük.
Megemlíti, hogy a leinefeldei városüzemeltetési feladatokat 12-13 fő Látja el, azonban minden
tökéletesen gépesítve van. Ettől a város pillanatnyilag nagyon távol ál1, de törekedni kell a
proglamozott, hatékony feladatell átásra.
A profitorientált területek rendbetételét is fontosnak tartja, azért is, mert a bevételt termelő
tevékenység, a forprofit módon iizemeltetett vagyon forrása kell, hogy legyen. További
beruházásként, ebbe a körbe sorolja a parkolási rendszer üzemeltetését.
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A három önálló bölcsőde üzemeltetését túlzásnak 1.artja,most az összes önkormányzatiintézmény
negyede bölcsőde, ezt a strukturát mindenképpen meg kell vá|toztatni.
A szabadidős és sportlétesítmények tekintetében is van az idők folyamán kialakult változatosság
a fettrúartás módját illetően. A város vagyonelemeinek nagy része ebbe a körbe sorolható, a

sportcsarnok, az atlétikai központ, a kültéri sportpályák, futópályák és egyéb sportlétesítmények.
Ezeket illene egy logika alapján, egy szakértelemmel fenntartani. Logikusnaktartla,hogy ezt a
területet is nonprofit gazdasági társaság keretében működtess&, M enől szóló előte{esztést
várhatőan az ősszel terjeszti a Képviselőtesttilet elé.

Megkérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászőIás.

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászőlás nem hangzott el.

Kéri a testiilet állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A Képviselőtestület 8 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal,brtőzkodás nélktil az aléhbihatározatot
hozza:

93 12020, NII.17 .| határ ozat
Pápa Vráros Onkormányzatának Képviselőtestiilete tudomásul veszi
az előteqesztésben foglalt átszervezési javaslatokat azza|, hogy
felkéri a Polgármestert, hogy a konkrét képviselőtestiileti döntést
igénylő előterjesztéseket (intézmény megszüntetése, alapítő
okirat(ok) módosítása, üzemeltetési, feladat-ellátási szerződések
megkötése) terj essze a képviselőtestiilet elé.

Hatáidő: a képviselőtestiilet soron következő ülése,
illetve folyamatos

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Dr. Nagy l(isztína jegyző

13. Beszámoló Pápa Város Önkormányzatának Települési Ertéktár Bizottsága
tevékenységérő|
Előadó: Dr. Hermann István elnök

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bízottságegyhangúlag elfogadásra javasolja.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Köszönti dr. Hermann István elnököt és megkérdezí,hogy van-e szóbeli kiegészítése.

Dr. Hermann István elnök
Nincs szóbeli kiegészítése.

Dr. Áldozó Tamás polgármester )

Kéri, hogy árassza el mindenki javaslatoL<kal az értéktáff bizottságot. Hozzáfúzi, Petrik Iván
bizottsági tag lemondott, ezért a közeljövőben gondoskodni kell új tag választásárőI, vfuja a
képviselők j avaslatát ezzel kapcsolatb an.
Megkérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászőlás.
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Grőber Attila önkormányzati képviselő
Megkérdezi, érdemes-e gondolkodni anól, hogy az értéktárba felvett értékek között történjen
valamilyen súlyozás, mivel az értékek súlya között lényeges kiilönbség van.

Dr. Hermann István elnök
Elmondja, abizottságis tisztában vanazzal,hogykülönböző súlyu értékei vannak avárosnak,ezt
azzaltudjákkifejezni, hogy a nagyobb, esetleg a város hatétraínis túlmutató értékeket javasolják a
megyei értéktárba történő felvételre. Eddigi javaslataikat minden esetben elfogadta a megyei
értéktár bizottság. A többi érték között nehéz ktilönbséget tenni, a lakosság azzal tudla az &ék
fontosságát hangsúlyozni, ha sokan javaso\jákaz ertéktérbavaló felvételt. Példaként említi a hetes

huszárokat, akiket többek közőlt a jáwányhelyzet miatt otthon töltött időszak alatt ajánlottak az
értéktárbavaló felvételre. Javasolja a képviselőknek, hogy ők is tegyenek javaslatokat.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Megemlíti, az értékekmeghatározásánáI elsősorban a helyi kötődést határozzál<meg, egyes kisebb
települések esetében akár megmosolyogtató értékek is szerepelhetnek a helyi értéktárban. A
megyei értéktétrba már komolyabb, a hungarikumok közé pedig csak nagy jelentőségrí értékek
kerülhetnek. Megköszöni a bizottság munkáj át.

Megkérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászőIás.

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászőIás nem hangzottel.

Kéri a testiilet állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról.

AKépviselőtestiilet12igenszavazattal,tartőzkodásésellenszavazat
nélkiil elfogadta a P ápa Város Önkormán yzata T e\epülési Ertéktár
Bizottságának 2020. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolój át.

13. Vegyes ügyek
a) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

Dr. Áldozó Tamás poleármester
Megkérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászőIás.

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászőlás nem hangzott el.

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A Képviselőtestület 12 ígen szavazattal, ellenszavazat és l'artőzkodás nélkül az aláIlbihatározatot
hozza;

9 4 12020, (YII,rl7 .\ határ ozat
Pápa Város Onkormányzatának Képviselőtestülete a 20; 24; 25;
2712020. (II.14.) hatérozatok; az 5I|2020.(IV.6.) határozat; az
5612020. (IV.28.) határozat; az 58/2020.(IV.30.) határozat; a
6512020. (VI.2.) határozat; 6712020. (VI.10.) határozat és 7412020.
(VI. 1 2. ) határ ozat vé greh aj tás ár a adott j el entést el fo gadj a.
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c) Kőzoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete alapító
okiratának módosítása

Az előterj esztést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra j avasolj a.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Megkérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászőIás.

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászőlás nem hangzott eI.

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A Képviselőtestiilet 72 ígen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül az alábbihatározatot
hozza;

9 5 l 2020. (YII.17 
r! határ ozat

1. Pápa Város Onkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város
Onkormányzata Közoktatási és Közművelődési Intézmények
Gazdaságs Ellátó Szervezete A01, l 436-212020. számű módosító
okiratát, valamint A011436-312020. számú módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapitő okiratát - melyek az
előted esztés mellékletét képezik - jőv áhagyja.

A Képviselőtesttilet döntése a törzskönyvi nyilvántartásba
történő bej egyzés napj áv al lép hatályb a.

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

A Képviselőtesttilet felhatalmazza a polgármestert a módosító
okirat aláirására.

Határidő: azomaI
Felelős: Or. Áldozó Tamás polgármester

Dr. Nagy Kisztina jegyző
Dr. Benkő Krisztina titkársági osztályvezető

2. A Képviselőtestület utasítja Pápa Város Önkormányzata
Közoktatási és Közművelődési Intézmény ek G azdasági Ellátó
S zew ezete v ezetőj ét, ho gy az alapítő okirat a|apj án a S zew ezeti
és Működési Szabályzat szükséges módosítását végezze eI, és

T egységes szerkezetű szabályzatot terjessze Pápa Város
Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi és

Összeférhetetlenségi Bizottsága elé j óváhagyásra.

Hatád.dő benyújtásra: 2020. augusztus 1 0.
jőv áhagyásra: 2020. augusztus 3 1 .

Felelős: Takács János intézményvezető
Pápa Város .Onkorm ányzata Képviselőtestíiletének
Úgyrendi és Osszeférhetetlenségi Bizottsága elnöke



34

d) Közművelődési intézmények alapító okiratainak módosítása (Jókai Mór
Művelődési és Szabadidő Központ, Gróf Esterháry Károly Múzeumn Jókai Mór
Városi Könyvtár)

Az előterjesztést a Humánerőfonás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Megkérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászőIás.

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászőIás nem hangzott el.

Kéri a testület állásfoglalását az előtet'esztéssel kapcsolatban.

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és Ártőzkodás nélkül az alábbihatározatot
hozza:

9 6 l 2020. (YII.17 .\ határ ozat
Ill.
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtesttilete a Jókai Mór
Művelődési és Szabadidő Központ A01/187-512020. számtl
módosító okiratát,valamint A0l l l87 -612020. szétmímódosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapitő okiratát - melyek az
előterj esztés mellékletét képezik - j óváhagyj a.

A Képviselőtestület döntése a törzskönyvi nyilvántartásba történő
b ej egyzés napjáv aI lép hatályb a.

A Képviselőtestiilet utasítja a jegyzőt, hogy a határozat
végrehaj tás ával kap csolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.

AKépviselőtestiiletf elhatalmazzaapoIgármestertamódosítóokirat
aláirására, illetve a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapitő okirat ismételt módosítása esetén a szükséges intézkedések
megtételére.

Határidő: azotrtal
Felelős: Pr. Áldozó Tamás polgármester

Dr. Nagy Krisztina jegyző
Dr. Benkő Krisztina titkársági osztályvezető

I/2.
A Képviselőtestület utasítja a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő
Központ intézményvezetőjét, hogy az alapitő okirat alapjén a
Szeruezeti és Működésí SzabáIyzat szükséges módosítását végezze

9l, é, az egységes szerkezetú szabáIyzatot terje,s,sze Pápa Város
Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi és

Összeférhetetlenségi Bizottsága elé j óváhagyásra.

Hatáidő: benyújtásra: 2020. augusztus 3 1.

jóváhagyásra: 2020. szeptember 3 0.
Felelős: Szabadkai Verita intézményvezető

|.ápu Város.. Önkormányzata Képviselőtestiiletének
Ugyrendi és Osszeférhetetlenségi Bizottsága elnöke
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If.ll.
Párya Yáros Önkormányzatának Képviselőtestiilete a Jókai Mór
Városi Könyr,tár A0l l 449 12020. számí módosító okiratát, valamint
A0ll449-2l2020. szátmű módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapitő okiratát - melyek az előterjesztés mellékletét képezik
- jőváhagyja.

A Képviselőtesttilet döntése a törzskönyvi nyilvántartásba történő
bej egyzés napj áv al lép hatályb a.

A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a határozat
végrehaj tás ával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.

A Képvi s el őtestiil et felhatalmazza a p olgátmestert a mó do sító okirat
aIáírásélra, illetve a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapítő okirat ismételt módosítása esetén a szükséges intézkedések
megtételére.

Hatáljdő azotvta|
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Dr. Nagy Kisztina jegyző
Dr. Benkő Krisztina titkársági osztályvezető

IIl2.
A Képviselőtestiilet utasítja a Jókai Mór Városi Könyvtár
iníézményvezetőjét, hogy az alapitő okirat alapján a Szervezeti és
Működési Szabályzat szükséges módosítását végezze eI, és az
e.gységes szerkezebí szabályzatot terjessze.. Pápa Város
Onkormányzata Képviselőtestületének Ugyrendi és

Osszeférhetetlenségi Bizottsága elé j óváhagyásra.

Határidő: benffitásra: 2020. augusztus 31.
jóváhagyásru: 2020. szeptember 3 0.

Felelős: Dr. Hermann Istvan intézményvezető
P..ápa Város.. Ötlkormányzata Képviselőtesttiletének
Ugyrendi és Osszeférhetetlenségi Bizottsága elnöke

ilVl.
Pápa Város Önkormán yzatánakKépviselőtestülete a Gróf Este rháay
Károly Múzeum A0ll448l2020. számű módosító okiratát, valamint
A011448-212020. számú módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapítő okiratát - melyek az előterjesztés mellékletét képezik
- jóváhagyja.

A Képviselőtestiilet döntése a törzskönyvi nyilvántartásba történő
bejegyzés napjával lép hatályba.

A Képviselőtesttilet utasítja a jegyzőt, hogy a határozat
végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.
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A Képvi s elő testiil et felhatalmazza a p ol gármestert a mó do s ító okirat
aláirására, illetve a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
a|apítő okirat ismételt módosítása esetén a szükséges intézkedések
megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Dr. Nagy Krisztína jegyző
Dr. Benkő Krisztina titkársági osztáIyvezető

III12.
A Képviselőtestiilet utasítja a Gróf Esterhény Károly Múzeum
intézményvezetőjét,hogy az alapitő okirat alapján a Szervezeti és

Működési SzabáIyzat szükséges módosítását végezze eI, és az
egységes szerkezeű szabályzatot terjessze Pápa Város
Önkormányzata Képviselőtesttiletének Ügyrendi és

Összeferhetetlenségi Bízottsága elé j óvahagyásra.

Határidő: benyújtásra: 2020. augusztus 31.
jőv áhagy ásra: 2020. szeptember 3 0.

Felelős: Dr. Nagy-L. István intézményvezető
P..ápa Város.. Önkormányzata Képviselőtestületének
Ügyrendi és Osszeférhetetlenségi Bizottsága elnöke

e) F'ogorvosi praxis helyettesítéssel történő működtetése (III. számú körzet)

Az előte{esztést a Humánerőfonás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.

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

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászőlás nem hangzott el.

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélküI az aláúobihatározatot
hozza:

97 12020. (Y 11.17 .l batár ozat
1. Pápa Yáros Onkormányzatának Képviselőtestülete tudomásul

veszi, hogy a ,,Dens 32" Fogszakorvosi Szolgáltató és

Kereskedelmi Betéti Társasaság képviseletében dr. Böröczky
Zoltán önálló orvosi tevékenységet személyesen folytató
fogorvossal - az egészségügyi alapellátási kötelezettségbe
1artoző feladatok ellátására - 2012. december 19-én kötött
feladat-ellátási szerződés 2020. augusztus 31. napjával
megszűnik.
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2. Pápa Yáros Önkormányzatának Képviselőtestiilete utasitja az

EgészségügyiAlapellátásíIntézetigazgatő ját,mintszolgáltatőt,
hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal Pátpai Járási Hivatal
Népegészségugyi Osztályához nyújtson be kérelmet az Intézet
működési engedélyének 2020. szeptember I. napjával történő
módosítására, a területi ellátási kötelezettség alapján ellátott 3.

fo gorvosi körzet helyettesítés sel való működtetésére.

Hatáidő: azonna|
Felelős: Ujvary Hajnalka, Egészségügyi Alapellátási Intézet

igazgatőja

f) Tájékoztatás a 2020.június 30-ig történt ingatlanok értékesítéséről

Az előterjesztést aGazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, 3 ellenszavazattaléshrtőzkodás nélkül
elfogadásra j avasolj a.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Kiegészíti az előterjes ztést azzal,hogy négy ingatlant is vásárolt a város az elmúlt fel évben, illetve
a közelmúltban tettek qénlatot a Bakonyerdő Zrt. egy területének megvásérláséra. A Bakonyerdő
Zrt. nettő 92 millió Ft-ért kívánja értékesíteni a területet, ennek első ütemében nettó 26 millió Ft
értékben történő vásárlásra fognak indítványt tenni.

Megkérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászőIás.

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászőlás nem hangzott el.

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélrk,jl és 4 tartőzkodás mellett az alábbi
határozatothozza:

98 12020. (YII,rL7 .\ határ ozat
Pápa Yáros Onkormányzatának Képviselőtestülete a Pérya Város
Önkormán yzatának tul aj donáb an 1 évő in gatl an ok 2020 . j únius 3 0-i g
történt értékesítéséről szóló tájékoztatást tudomásul vette.

g) Tájékoztatás a Veszprémi út-Külső-Veszprémi út páratlan oldalának (1986/3,

192313,1920136 hrsz.) járdafelújításával kapcsolatban benyújtottpályázatrő|

Az előterj esztést a G azdasági Bizottság egyhangúl ag elfo gadásra j avasolj a.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Megkérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászőIás.

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászőIás nem hangzott el.

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.
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A Képviselőtestület 12 ígen szavazattal, ellenszavazat éstartőzkodás nélkül az aIabbihatfuozatot
hozza:

99 12020. (YIl.! .\ határ ozat
Pápa Város Onkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a
Magyarország2020. évi központi költségvetéséről szőIő 2019. évi
LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pont c) pontja szerinti
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésre a Pápa,
Veszprémi út - Külső-Veszprémí űt páratlan oldali járdűnak
felúj ítás a címen b enyúj tand ő p áIy énattal.

A Képviselőtesttilet.a páIyéaathoz szükséges 20.322.062,- Ft saját
forrást Pápa Város Onkormányzata 2020. évi költségvetésében a 9.

sz. melléklet l4.3. sor általános tartalék terhére felmerülésekor
biztosítja.

A Képviselőtesttilet utasítja a Polgármestert a pályéaattal
kapcsolatos további szükséges intézkedések és jognyilatkozatok
megtételére.

Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Szalai Krisztina gazdaságí osztályv ezető
Molnár István váro s fej 1 es ztési o sztályv ezető

Dr. Áldozó Tamás polgármestgr
Bejelenti, hogy Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestiilete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 20í1,. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak
a|ap1 án a 49 . sor számi el őte{ eszté s tér gy alásár a zért ül ést tart.

A polgármester a képviselőtestület nyilvános alését 12,30 perckor ismételten megnyitja.

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

Megköszöni képviselőtársai munkáját, és elmondja, hogy a következő képviselőtestületi ülés
tew ezett időpontj a 2020. augusztus 2 8.

Grőber Attila önkormányzati képviselő
Napirend utani felszólalásában elmondja, hogy a héten elhunyt Gyekiczki András. Tudja, hogy az
elhunyttal az Önkormányzatnakjogi vitája volt, mely néha egyik féIrészéről sem volt szép. Ugy
gondolja, hogy Gyekiczki András az elm,6lt időszak talán egyik legsikeresebb kiállításanak a
rendezésébenjátszott szerepet. Megkérdezi, hogyilyen esetben az Önkormányzatnem-e foga|maz
meg részvétnyíIvánítő levelet, hiszen mígaviszony nem romlott meg, addig a város nevét ismertté
tette. Véleménye szerint az errtber egy tevékenységének nem feltétlenül szükséges átímia vagy
befolyásolnía az egész életét.
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Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, Gyekiczki András a városnak olyan munkát végzettel, melyrrek ertékét200 000 Ft-ra
becsülte, hiszen Simon Zsoltta| ebben az értékben kívánta volna azt elvégeztetni, aki így nem
vá|lalta. Ezek után Gyekiczki András a feladat elvégzéséhez 15 000 000 Ft-ot vett fel, majd egy
férc munkát adott át a városnak, melyre a jogi eljárás már nem terjedt ki. HangsúIyozza, Gyekiczki
András és támogató csapata a közösségi médiában nyilvánosság előtt halott édesanyja emlékét
gyalázta így bármilyen pozícióban is hunyt el, saját magának ellentmondva nem kíván részvétet
nyilvanítani. Megjegyzi, halottról vagy jőt, vagy §emmít, ezért nem kíván nyilatkozni, de
fenntartja a jogot, hogy távollétében a Képviselőtestüet másként döntsön.

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 12.40 perckor bezérja.

JtD--
Dr. Aldozó Tamás

polgármester

h-l'"-h
Dr. Nagy §fisztina

j"eWő

ffiffi%
* furrird/gP,ú

§gorr{9
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9, Dr. Guias János Zsolt

10. Unger Tamás

11. Zsegraics Gyula

12, Kovács József

13. Németh Csaba

14. Pintér Kálmán

15. Süle Zsolt
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