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KészÜlt: PáPa Varos Önkormanyzata Képviselőtestület ének 2020. augusáus 28-i nyilvános
ülésén, a Városháza épületének nagytermében.

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Unger Tamás alpolgármester

Szabadkai Vedta, dr. Töreki-Vörös lbolya, dr. Guias János Zsolt, Grőber Attila,
Bakos László, Venczel Csaba, dr. Vaitsuk Maria, Zsegraics Gyula, Kovács József,
Németh Csaba, Pintér Kálmán, Süle Zsolt képviselők , 14 fő.

Dr. Nagy Krisaina jegyző,
Dr. Verrasztó Norbert Károly aljegyző,
Dr. Benkó Krisáina titkárs ági osztályvezető,
Benecz Rita emberi erőforrás osztáIyvezető,
Szalai Krisáina gazdasági osúá|yvezető,
meghívottak jelenléti ív szerint,
Vátosi TV munkatársai,
Papa-ma.hu intemetes honlap munkatársa,
Bedecs Andrea köáisáviselő,
I(un Attila köáisáviselő.

Távolmaradását bej elentette Németh Zsolt képviselő.

Dr. Áldozó Tamás polgármester

§9szÖnti a Varosháza éPÜletének nagytermében megjelenteket és az ülést az intemeten keresáül
követóket. A testület ülését 8.00 órakór megnyitja.

Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, 14 fő képviselő jelen van.

Tájékoáatja a jelenlévőket, hogy 2020. augusztus 15-én elhunyt Makkai Miklós, aki 1996-ban
Pápa Vrirosért Érdemérem kitüntetésben Ázesült, 2020.április 28. napján 

"tt 
unyt á.. vona,Dániel, aki részére ebben az évben adományoáa Pápa Város oiszoklevÓlét a Kép;is;iótestület,

azorrban kitÜntetését sajnos augusáus 20-án mar nem tudta átvenni. Kéri, 1 perces ni-u i"utta..ut
emlékezzenek meg az eltávozottakról,

Tájékoáatásut elmondja tovribbá, hogy a 189. számú Magyar Közlönyben megjelent a Terület- ésTelePÜlésfej lesáési OPeratív Prograrn keretében finansZirozott egyes projektek támogatásánaknöveléséről szólő 1529/2020. (VnL14,) Korm.határozat, melynJk ertetáeun u roil.any *ÖnkormánYzat bamamezős beruir azasat Í.z|l .id} Ás,- eittiutl"na.ogatásban részesítette, melyösszeget a következő módosítás során építik be a költségvetésbe.
Beszámol anól, hogy a kampeni polgármester megkereste a testvérvárosi kapcsolat jövőjének
tervezésével, mivel olyan megszorítáiokra kényszeitil a kampeni képviselótestület, hogy jövőévre már nem lesz fonásuk a testvérvárosi kápcsolatok ápoHsara, ez eaaigi egvtittmtittiaes
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eredményeit összegeáék, és abban egyeaek meg, hogy mostantól másfajta, kevésbé szoros
egYÜttmúkÖdés következik. A változásokat az is okoáa,iogy a, arelkötelezótt városvezetói kör,akik szívesen és lelkesen vettek részt a közös progiamokban, és motorjai voltak az
együttműködésnek, meghaltak, vagy életkorukból következően kivonultak a kozélettől. Ajelenlegi varosvezetés nem ennyire elkötelezett. Ki kellene mondani, hogy ahogy egy testvérvárosi
kaPcsolatnak van kezdete, úgy lehet vége is. Példaként említi Casaleccű di nJáo iáiosát, atirua
a gyakorlati kapcsolat már évekkel ezelótt megszakadt.
Bejelenti, hogy a legyző asszony.döntése alapjan, amivel ő egyetért,2020. szeptember 1. napjától
a Városfejlesáési Osáály vezetője Rádi Róbert lesz.
Tájékoztaíja a jelenlévőket, hogy 2020, szeptember 3-án 11 órakor bokréta ünnepet taftanak a
Té_elagyáíi úti beruházás legmagasabb pontjának elérése alkalmából, mely 

".".iny egyben a
pályázaí kötelezóen megtartandó eleme is.
Meqemlíti, a koronavírus-járvány pápai adatait tartalmazó statisáikát a képviselók az ülés előtt
megkaPták. Amikor vége lesz a j árványnak, jónak tartaná, ha összesítenék annak következményét
a város életére és gazdaságára.

Inditványozza a meghívóban jelzett napirendek megtárgyalását.
Megkérdezi, hogy van-e más napirendi javaslat.

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban javaslat nincs.

Kéri a testület állásfoglalását a meghívóban szereplő napirendekről.

A KéPviselőtestÜlet 14 igen szayazaítal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következó
haíározaíoí hozza

I02 l 2020, (Y IIL28,\ határ ozat
Pápa Város Önkormányzatanak Képviselőtestülete 2020. augusztus
28-i ülésének napirendjét az alábbiak szetint határozza meg..

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének ....12020.
(,....) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város
Onkormányzata 2020. évi költségvetéséről szőló 2l202O. (IL
l4.) önkormrfuryzati rendelet módositásáról
Előadó: Dr. Aldozó Tamás polgármester

Szalai Krisáina g azdasági osztályvezelő

2, Beszámoló az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról
EIőadó: Dr. Aldozó Tamás polgármester

Szalai Krisztina g azdasági osztályvezető

3. Pápa Vráros Önkormányzata Képviselótestületének ....12020.
(.....) önkormányzati rendelet-teíyezete az építményadóról
szóló 28/20l0.(XII. l6.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Aldozó Tamás polgifumester

Szalai Krisztina g azdasági osztályvezető

4, Döntés a Pápa Varosi Televízió megszüntetéséről
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgarmester
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Beszámoló Pápa Város Önkormányzatának Varosgondnoksága
és. Köáerület-felügyelete elmúlt 5 évben végzetitevékenysé_
géről
Előadó: Bakó István intézményvezető

Vegyes ügyek6,

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Ismerteti, hog,y az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsá g az 52., az 54. és az 58. sorszámú
előterjesztéseket, egYhangúlag megtárgyalásra javasolja. Az é-rintettek kérésére u +. nupi."rraa"r
kezdik a tfugyalást.

Napirendek tórgyalása az írásban negküldött előterjesztések alapján:

4. Döntés a Pápa, Városi Televízió megszüntetéséről
Elóadó: Dr. Aldozó Tamás polgarmester

A_napirend tórglalásán jeten 
1a.n loros Katalin, a Pápai Platán NonproJit Kft. ügnezetője, és

Varga András a Pápa Városi Televízió vezetője.

Az elóterjesáést a Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal,2 ellenszavazattal, a Humiánerőfonás
Bizottság 5 igen szavazaíta|,3 e|lenszavazittal, tartőzkodás nélkül elfogada..á ; uuu.o| u.

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

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kétdés, hozzászőlás nincs,

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban,

A KépviselőtestÜlet 9 igen szavazatta|,5 ellenszav azattal, taító?kodás nélkül az alábbihatározatot
hozza:

103/2020. (VIII.28.) határozat
1. 

|í.pu .Vjros Önkormányzatának Képviselótestülete a Pápa
Városi Televízió A01l49l /2020. számú megsziintető okiratát -
amely az elóterjesáés mellékletét képe zi - jóvahagyja.

A Képviselőtestület döntése 2020. szeptember 30. napjával lép
hatályba.

A Képviselótestület utasítja a jegyzőt, hogy a hatfuozat
végrehajtásával kapcsolatban a sztikséges intézkedéseket tegye
meg.
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A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a
megszüntetó okirat aláírására, illetve hianypótlás esetén a
megsziintető okirat ismételt benyíljtásahoz szükséges
intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr, Áldozó Tamás polgármester

Dr. Nagy Krisztina jegyző
Dr. Benkó Krisztina titkárs ági osztályvezető

Pápa Város Önkormányzatának Képviselótestülete a Pápa
Varosi Televízió önkormányzati költségvetési szerv útján
elléttoít, az alapító okiratában szereplő kőzfeladatait 2020.
októbeí 1. napj ától a Pápai Platán Nonprofit Kft. részére adja át
közfeladat-ellátási, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXII. íöívény 25l A. § (7) bekezdése szerinti
továbbfoglalkoáatási kötelezettséggel.

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közfeladat
ellátásához szükséges feltételeket a Pápai Platán Nonprofit Kft-
vel kötendő közfeladat ellátási/szolgáltatási szerződésben
foglaltak szerint biáosítja, a feladat ellátásahoz szükséges ingó
és ingatlan vagyont a Kft. rendelkezésére bocsátja.

A Képviselótestület utasítja a Polgármestert, hogy a közfeladat
ellátása érdekében a Pápai Platán Nonprofit Kft-vel, 2020.
október 1-jei hatályba lépéssel kössön közfeladar
ellátási/szolgáltatási szerződést, valamint a feladat ellátásához
szükséges ingó és ingatlan vagyon használatara ingyenes
használati szer ződésí.

Hatri.Lridő: 2020.. szeptember 30.
Felelős: Dr, Aldozó Tamás polgármester

Dr. Benkó Krisxina titkárs ági osztályvezető
Szalai Krisztina g azdasági osztályvezető
Boros Katalin ügyvezető

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja a
Pápai Platán Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy kezdeményezze
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál a Pápa Városi
Televízió 47 43-412013. számú, Hatósági szerződés ftjldfelszíni
digitális televízió-műsorszórő adó üzemeltetési jogosultság
gyakorlására szóló 2032. szeptember 6. napjáig érvényes
engedély módosítását, illetve felhatalmazza a Nemzeti Média-
és Hírközlési Hatóság előtti - a médiaszolgáltatási tevékenység
végzéséhez kapcsolódó - valamennyi eljárásra.

Határidő: azonnal
Felelós: Boros Katalin ügyvezető
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4. Pápa Vriros Önkormanyzatának Képviselőtestülete utasítja Pápa
Város Önkormányzata Közoktatási és Közművelődési
Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete vezetőjét, hogy az
előterjesáésben foglaltak figyelembe vételével a §zervezeti és
Működési Szabá|yzat szükséges módosítását végezze el, és az
egységes szerkezetü szabályzaíot terjessze Pápa Város
Önkormrfuyzata Képviselöiestületénei Ügyrá;i és
Osszeíérhetellenségi Bizonsága elé jóváhagyásra.

Hataridő a benyújtásra: 2020, szeptember 15.
Felelős: Takács János intézményvezető

Hataridő ajóváhagyásra: 2020, szeptember 30.
Felelős: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága elnöke

1. Pápa Város. Önkormányzata Képviselőtestületének ..,,12020. (.....)
önkormányzati rendelet-tervezete pápa város Önkorm ányzata 2020. évi
kÖltségvetéséről szőlő 212020. QI. 14.) önkormányzati rendelei módosításáról
Elóadó: Dr. Áldozó Tamás polgármesíer

Szalai Krisáina gazdasági oszlályv ezető

A naPirend tárglalásán jelen vannak az önkormányzaíi intézmények vezetői, ajelenléti ív szerint.

A rendelet-tervezeteí a Gazdasági Bizottság 5 iger szavazatíal, elienszavazat nélkül, 2 tartózkodás
mellett elfogadásra j avasolj a.

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

Süle Zsolt képviseló
véleménye szerint ez egy óvaíos költségvetési javaslat. Megérti, hogy a jelen helyzetben nehézjavaslatot tenni a második felév költségvetésére, mivel a GDp nigy áertott.n csökken, az
állarnhází'aítás hiánya hatalmas méreteket ölt, így a város vesáeségei meg sem tudják becsülni.
Megkérdezi a polgármestert, honnan kívanják pótolni a kb. 1oo múiós uáaeseget, ami a ua.os
költségvetését éri.

Dr. Áldozó Tamás poleármester
Elismeri, hogY csÖkkennek az önkormányzat bevételei. Kormányzati döntés következménye a
géPjárműadó elvonása, és az idegenforgalmi adót érintő változás, ernellett a gazdaságifolyamatok
is lényegesen.befolyásolják az önkormányzat forrásait. Amikoí nem te|esuinet< a, o'*á.-a"y-t
tervezett bevételei, akkor két eszközt vesmek igénybe a hiány pótlásárá, egyrésztigén}üe veszik
a tartalékokat, amik a korábbi gondos gazdálkodás ktivetkeztében ,.ndjkJ"e.." álinak, másrésztcsökkentik a kiadásokat, E?k, az eszközök egyelőre elegendő -o"ga.to"t l"Gnt"nek aköltségvelés egyensúlyához, Felhívja a figyelmet,-á 100 %-os-tinkormanüutitoi"jáortan lévőgazdasági társaságok beszámolóit a kövitkező ülésen fogják tárgyalni ut oi r?tt uto r"." ugazdálkodásuk eredményessége, és a gazdasági társaságok zo9. ev|'gazaÁlkodásábóLtÁbb mints,áz.millió Ft 

_eredményt fognak ácsoportosiiani a koúégvetésbe, aÁi az év elejJn nem ismert
tÖbblerbevételt jelent. Ennek, valamini a barnamezős beóházás tobbletkoltsegei ffiuaa.anut
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kÖvetkeáében kÖrülbelül 1 milliárd 550 millió Ft-tal nő a költségvetés bevételi oldala, emellett aTop keretében 650 millió Ft tötbletigényt nyújtottak be, amii még nem tirattat et, jletve ajelenleg folYamatban lévő közbeszerzesek sórán felmerilő tobbtJtktlttsegek Áegtjrítését is
1génrelni fogjak, a jelenlegi eljárásrend keretei között. Hozzáteszii a le§jelentósebb
Íi$o'mánYilli .b 

evétel, az iparúzési adó mértéke a szeptember 15-i adófizetési határidó leteltét
kővetően válik ismertté,

süle zsolt képviselő
Megkérdezi a polgármestert, hogy a reklámtáblák bevétel kieséséből nincs vesáesóge az
önkormányzatnak, vagy csak kimaradt a felsorolásból.

Dr. Áldozó Tamás polqáímester
Válaszában elmondja, valóban ki fog esni 7 millió Ft. Az építményadó változása következtében
változnak az aűtfugyak, a kivetett építményadó évről-évre vattozii. Amikor volt lehetóség ana,
hogy a reklámhordozókat megadóáassák, akkor megtették, amikor azt a jogszabály roariu.,
tudomásul veszik. Bejelenti,hogy azönkormányzat 18 milliárd forintos koltségietéséhez képest,
7 millió Ft nem fog befolyni ajövőben.

Megállapída, hogy a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nincs.

Kéri a testület állásfogialását a rendelet-tervezettel kapcsolatban.

A KéPviselőtestÜlet 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 5 tartózkodás mellett megalkotja az
alábbi rendeletet:

2212020. (VIII,28.) önkormánvzati rendelet
Pápa Város Önkormányzatan* repulselo,t"stülete Pápa Varos
Onkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóIó 212020, (IL14,)
önkormiányzati rendeletét módosító, fenti számú önkormányzati
rendeletét, az elóterjesáésben foglaltaknak megfelelően megalkotja.

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

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Nagy Krisáina jegyző

2. Beszámoló az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról
Előadó; Dr. ÁldozO Tamái polgármestei

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

A naPirend tárgYalásán jelen vannak az önkormányzati intézmények vezetői, a jelenléti ív szerint.

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Humánerőfonás Bizottság, valamint a négy
településrészi önkormányzat egyhangúlag elfogadásra javasolja.



Dr. Áldozó Tamás polgármester
MegkÖszÖni munkatrirsainak a költségvetés I. félévi végrehajtása során végzett munkáját, minden
közalkalmazottnak és köztisztviselónek akit érint,- hogy eifogadta'iltetmenyeneÉ koztis
megegYezéssel tÖrténó csökkentését_, valamint a képviseloknek, hógy elfogadtak tisáeletdíjuk
kifizetésének felfiiggesáését. Reméli, hogy hamaroian mindent vissza lehJt téríteni a korábbi
mértékre, beleértve az intézrnényi átszervezésekkel érintettek fizetését is.

Megkérdezi, hogy van-e napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás.
Megállapítja, hogy az előterjeszéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs,
Kéri a testület állásfoglalását az előterjesáéssel kapcsolatban,

A KéPviselőtestÜlet 14 igen szavazaílal, e|lenszavazatés tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

l 0,1/2020. (YllI.28.) határozal
Pápa Város OnkorInányzatának Képviselőtesti,ilete az önkormarryzat
2020. I. félévigazdálkodásáról szóió beszámolót elfogadja,

3. Pápa Város. Önkor mányzata Képviselőtestületének ....12020. (.....)
önkormányzati rendelet-tervezete az építményadóról szótó 281201O.(Ki.16.i
önkormónyzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgarmester

Szalai Krisáina gazdasági osáályvezető

A rendel et-terve zetet a Gazdasági Bizottság 7 ige n szavazatíal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadásra j avasolj a.

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

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs.

Kéri a testület állásfoglalását a fendelet-tervezettel kapcsolatban.

A KépviselőtestÜlet 14 igen szavazatíal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotj aaz alább]
rendeletet:

2312020. (VIII.28.) linkormányzati rende|et
Pápa Varos Önkormanyzatának Képviselőtestiilete az
építményadóról szőlő 28/2010.(X[.16.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló, fenti számú önkormány zati rcndeletét, az
elóterjesztésben foglaltaknak megfelelően megákotja.

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

Hataridő: azonnal
Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyző



4. Beszámoló pápa város Önkormányzatának városgondnoksága és közterület-
felügyelete elmúlt 5 évben végzett tevékenységéről
Előadó: Bakó István intézménvvezető

A napirend tárglalásán jelen van Bakó IsNán, a Városgondnolaág vezetője.

Az előterjesáést a Gazdasági Bizottság 5 iger. szavazattal, 2 ellelszavazattal, tartózkodás nélkül
elfogadásra j avasolj a.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Megkérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatbarr kérdés, hozzászólás.

süle zsolt képviseló
Megkérdezi, lenne-e arra lehetőség, hogy városszerle legalább 30 db közterületi hulladékgyüjtőt
helyezzenek ki többletként, ebből szerinte 10- 15 darabnak a Várkertbe kellene kerülnie, mivel ott
sok pad van, sokan sétálnak, futnak, szabadidejüket töltik, és tudomása szerint csak 5-6
szemétgyújtő van az egész területen. Azt nem tudj a garantálni, hogy a lakosság használni is fogja
a_gyújlőedényeket, de a képviselótestület feladatának érzi, hogy a ühetoségetLegteremtsék.
Kifejti, a lakosság hozzá eliltíaíott vélemónye szerint késve végzik el a sztikiéges k_-arbantartásokat
a városgondnokság dolgozói, amikor már túl nagy a gaz, a scivény ránő a klerékpárútra, vagy a
köaerületi szemétgyűjtőknek a kömyéke is tele van hulládékkal. kérdtse, hogy az
intézményvezető szerint elegendó-e a humánerőfonás és az anyagi fonás ezen feladatok
ellátásához, milyen módon lehetne a feladatellátás színvonalát javítani.
Az illegális hulladéklerakás felszámolását fontosnak tartja, az Óllenzéki képviselőke is szrámíthat

1_ u_.o, ebben. Megjegyzi, hogy a Közterület-felügyelet Városgóndnoksághoz töíténó
áthelyezésekor egyik indok volt, hogy így hatékonyabban iudnak fellépni az illegális szemetelők
ellen. Megkérdezi, hogy a köáerület felügyelőknek sikerült-e mar iuegalis hulláéklerakóhelyet
felszámolni, esetleg történt-e tettenérés, feljelentés ilyen ügyben,

pintér kálman képviselő
Három kérést fogalmaz meg a volt Kilian lakótelep kömyékére vonatkozóan. A Klauzál Gábor
utca 2. sámú éPület környékén, mint azt korábban kérte, két fa kivágása lenne szükséges. Kérése
továbbá, hogY a VÍzmű utcai játszótér homokozójának töredezett szőgélye helyett köriyezetbarát
megoldást találjanak, illetve az egész területen kéri ajárdák akadálymerrtesítését, mert pl. a Tisza
Kálmtín utcán vagy a Vásár téren a buszhoz közlekeddket akadályo Lza a20 cm_es szintkültinbség.

Bakó István intézményvezető
Válaszában elmondja, hozzávetőleg 300 közterületi hulladékgyújtő van jelenleg a varosban, amit
folYamatosan cserélnek az e|Itaszná|ődás ütemében, évente 1oitllbeltit"zo-:oiu-ot, vatamint a
lakossá€i igények alapján igyekeznek új szemétgyűjtőket kihelyezni, megjegyzi, a kázeimúltban
az autóbusz-megállókban helyeztek ki új gyújtóket, A Várkefi t;lj., ."toiltők"Ío;ara készülnek,
e?ert ott ténylegesen csak ajelenlegi szintet tartják addig. Megiegyzi, egy ember egy gépkocsival
lolrymlt9sa1 tiríti a szemétgyüjtőket, a város egész teriiietet bij Űu.' ''
A fiínYÍrással 2,5 * 3 hetente érnek körbe a várós területén, aménnyiben csapadékos az idő, lehet
hogy gyakoribb fűnyírás lenne szükséges. A munka segítése érdetében jelenleg olyan innyírók
beszerzése van folyamatban, amelyek össze is gyújtik a Tevágott ílivet.
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AmennYiben a Várkert területét igényesebben kívánják művelni, az három embernek korszerű
eszközökkel lolyamatos munkát jelent, A megnövekedett feladatok miatt minimális
létszámnÖvekedósre lesz szükség az eszközbeszerzés Áellett, vagy pedig vállalkozót kell bevorrrri
a feladatok ellátásába.
A sövényeket évente háronr alkalommal nyírják: május, július és október hónapban, ez
elégségesnek Íaftja, hozzá panasz emiatt még nem érkezett. A korábban magasra növcsaett
sövényeket folyamatosan vágj ák vissza alacsonyabbra.
Kifejti, a KÖzterület-felügyeletet te_ljesen újjá kellett építeni. A tavalyi évben október 18_ig csak
figyelmeztetések kihelyezésére volt jogosítványa a siemélyi állománynak, a sziikséges vizsga
|iu:l]P- .FolYamatosan igyekeznek a jogszabályoknali megfelel3 mágatartás Eetartatása
érdekében kapcsolatot kialakíta_ni a lakossággal. Lejárt okmányokkal kóaerületen parkoló
géPkocsit eddig tíz darabot szállítottak el. Az illegálisan lerakoti hulladékot minden esetben
átvizsgálják a köáerület felügyelők, és amennyiben beazonosítható a hulladék tulajdonosa, úgy
eljárást indítanak. Ez gyakran megtörlénik,
A fak karbantafiását alpinista favágó turlással is rendelkező erdészíechnikus végzi, ami meglátása
szerint minőségi javulást jelent a faápolási feladatok ellátásában. Folyamatásan vágák ki az,
elszáradt fákat, valamint alakítiák a lombkoronákat. A lolyamatos munka ellenére is növekszik a
lista, amin az elvégzendő feladatok vannak felsorolva. Nagyobb kapacitást a fűnyírási munka
belejeáével tudnak fordítani a íákivágásokra, akkor hárorn csapat 1bg-fakivágási ésiomb nyesési
munkát végezni.
Tájókoztada a kéPviselőket, hogy a közelmúltban kapta kézhez a játszóterek felmérésének
eredménYét, ami alapján a kéttornyúlaki játszótér nern felel n.g u, 

"lőírároknak, 
ott játékok

áthelYezésóre kell sort keríteni. A Vajda lakótelepi játszótéren a Úalesetveszélyes ; átékokat kell
eltávolítani, amit nem pótolnak, mivel a futókörlröz kapcsolódóan a közelben kerul kialakitasra ri.j
j átszótér. A volt Kilián 1akótelepi j átszótéren valóban nem túl jó megoldás a b"tonrr.gJl!, a.onban
az kíviil van az esési téren, Így balesetveszélyt nem jelent. Az elkövetkező időszakban valamikor
foglalkozni kell a problémával, ez a nem sürgősen eivégzendő feladataik kozott szerefel,
Elmondja, a j árdák akadálymentesítése folyamatosan iorténik a városban, ahol új járda készül,
vagY karbantarlási, felújítási feladatokat végeznek, ott akadálymentes jardák késztiirrek, Elismeri,
hogy móg sok leladat van e tóren.

Grőber Attila kéDviSelő
Megkérdezi, hogY milYen százalékos arányt képviselnek a pápai vállalkozók a Városgondnokság
által megrendelt munkálatoknál.
További kérdése, hol tar1 a Városgondnokság átvilágítása, ami az előző ülés anyagában szerepelt,
és ami alapjánjavaslat készülhet az átszerv ezésre.
Jónak tartja a,,Fogadj örökbe" programot, megkérdezi, hogy az 50 személy 50 területet jelent-e,
nert aájó eredménYnek tartaná, ha 50 körforgalmat vagy Úikereszteződési tlrokbe fogadnának a
lakók. Tudni szerctné, mit ke1l érteni u p.,rgruÁ megrefo-rmálásán.

Bakó Islván intézménvvezető
Válaszában elmondja, minden esetben több árajánlatot kérnek a vállalkozóktól, pápaiaktól és más
településen múködőktől is, és sainálatos an a,zi tapaszla7ja, hogy a papai vallaikoiJt'aeg -ugu.áron.dolgoznak. Ó az ajánlatok közül mindig a'legolcsobbai v aásitia. a ,r.rr,oai.táte, 

"tottPróbál egYeztetni a PáPai vállalkozókkal, hogy cscikkentsenek az áraikon, ami néha sikercs, agépkocsik felmatricázását például már pápai vá,llalkozó fogja vógezni.
Beszámol aról, hogy az intézmény átvilágítását a belső Jlenőr'végzi, és valószínűsíti, hogy ezalapjánapolgármesteriHivatalbankészüljivaslatavárosgondnokúgátszervezésére,'
Kifejti, a,,Fogadj örökbe" program keretében a lakók neri körforgai-mat, útkeresáeződést vagy
|'io']Y9'Útszakaszt fogadnak.örökbe, hanem a saját házuk előtti klzterüietet, iut átÜ.r"ten uházuk kömyékét csinosítják ki. A program tovább-fej lesztését úgy képzeli 

"l 
pildául,hJgy n"- u
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virágokról kiállított számlakat térítenék meg, hanem mindenkinek egységesen biáosítanának
virágokat,.amihez a Városgondnokság nagy télelben olcsóbban jut t o"rí, 

^iii, 
utuitt.gy"*ent.

MegjegYzi, mindemellett, ez a városkép egységesítését is szolgáiná bizonyos mértett"". Ö.".rari.
változtatásía nem gondolt. Szeretné a programot népszenísíteni, és kiszélesíteni a résztvevók
körét.

Németh csaba képviseló
Részletszegénynek tartja a beszlmolót, amiben az szerepel, hogy évente 20-30 millió Ft összegű
kátYÚzással észrevehetó mértékben javult az ltakállapoia, amiiő a Belvárosban, ahol iukik, n.,n
11Pasáal. Akkora gödör is van, amit a lakók téglával tolttittek ki, a balesetek elkeitllése érdekében.
Hiányolja, hogy a jövóbeli kátyuzásra szánt összeg, és beavatkozási teív nem szerepel a
beszámolóban.
A Szent László utca burkolatának rossz_állapotával kapcsolatban megkérdezi, hogy lesz-e végleges
megoldás, vagy továbbra is csak ,,tűzoltás'' történik,
A téli síkosságmentesítéssel kapcsolatban kérdése, hogy a fel nem használt só mennyiségről van-
e elszámolás, és amennyiben megtakarítás keletkezik, áert a 200 tonnát nem hasz nalják Íet, azt az
összeget mire lehet fordítani.

Bakó István intézménvvezetó
Azért if.a a beszámolóban, hogy javult az ltak állapota, mivel a bejelentett kátyúkárok
folYamatosan csökkerLnek. Az öt éves idószak elején 20 millió Ft_ot, az utóbti években 3b millió
Frot kÖltÖttek évente kátyúzásra. A Városfejlesztő Kft. bonyolítja a közbeszerzési elj árást, és
annak lezárását követően derül ki, hogy a 30 millió Ft-ból mii tudnak megvalósítani. Évente két
alkalommal végemek meleg aszfaltos kátyúzást, tavasz közepén, és ősz végén. Az árak eddig
folyamatosan nőttek, az idei évben történt visszaesés, körülbelül a három éweiezelőtti szintre, Az
év tÖbbi részében hideg aszfaltozással javítjak a keletkezó gödröket. A javítandó területeket a
forgalom és a keietkezett hibák fiiggvényében jelölik ki. A murvás utak javítását folyamatosan
végzik,_ ami esős időben lényegesen nagyobb terhelés. Az erre szolgáló géptik folyamatosan
dolgozik.
A_síkossagmentesítéssel kapcsolatban elmondja, kizérólag saját gépekkel sózzák az utakat, a
felhasznált sómennyiséget elóre nem tudjak, ezért keretszeizödést köinek a beszállí tóva| azza| a
feltétellel, hogy amikor szükséges, állandóan feltölti a tarolókat. Megjegyzi, az elmúlt években
folyamatosan sikerült csökkentenie a vásárolt só rárát,26.000 r,t/tonnáúl íl,s00 Ft/tonnára.

unger Tamás alooleármester
Lényegre törőnek, jónak tartja a városgondnokság beszámolóját. Elmondja, amikor öt éve
kineveáék Bakó Istvánt a Városgondnokság vezetőjének, két féle elvárás t fogalÁaztakmeg felé,
egYíészt a hatékonyabb, fenntartható viárosüzemeltetés kialakítását, másréú olyan szervezeti
átalakítást, ami a megnövekedó városüzemeltetési feladatok ellátására alkalmas.
Elvárás volt, hogy olyan fejlesáések történjenek a köáerületeken, amik takarékosan
üzemeltethetők, például ne egynyári növényeket telepítsenek, hanem évelóket, amelyek
gondozása olcsóbban megoldhat Ő, Ez az elvfuás nagyrészt teljesült. Szervezeti átalakítás is történt
az elmúlt években, az adminisztratív létszám csökkent, a tenyleges városüzemeltetési munkát
végzők tánYa nőtt, és speciális, egyes területeket ellátó munkácsóportok alakultak ki. A vezetőjól megoldotta ezeket a feladatokat, pedig nincs könrryú helyzetben a városgondnot.ag, ."rt u
megnÖvekedett feladatokat a munkaeróhiany leküzdésével keil elvégeáetnie, ikcizfoghfoztatotti
létszám jelentős csökkenését is figyelembe véve.
A 

.felvetett 
problémákkal kapcsolatban kifejti, sokszor ahelyett, hogy telefonon vagy levélben

bejelentenének például egy k;á!y!t a Várósgondnokságnat, ati Íit 
"ugyoi.tiui-i iao urutt

helYrehozhatná, a közösségi médiába tesznek fél látványoi posztokat, ami kómment cunamit indít
el, egy hetes komment háború alakul ki, ami bizonyos ó.opo.tok érdeke lehet csak.
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A Városgondnokság a humánerőforrás hiányát eszközbeszerzéssel igyekszik pótolni, legutóbbi
dÖntés szerint eZ jelenleg meghaladja a 100 nrillió Ft-ot, és a t".ver'ett átalaútás, vágy inkább
fejlesáés is aá logja szolgálni, hogy olyan szervezet kerüljön kialakításra, es ol|an.rit o"ott 

"trendelkezzen a városgondtrokság, ami a még jobb feladateilátást szolgálja.

Grőber Attila képviselő
A Városgondnokság vezetését nehéz leladatnak tartj a, mivel a városnak sokba kerülnek az
irrtézrnénY feladatkörébe tafiozó tevékenységek, és a iakosság mindig elégedet|en. Hozzáíűzi, ő
bármilYen kéréssel kereste meg Bakó Istváni, mindent teljesített, szinte azórrnal, Sok mindenben
egYetélt Unger Tamás alPolgármester által elnrondottakkal. Azzal is egyetér1, hogy az intézmény
míikÖdését át kell alakitani, azorrban azt akkor tarlj a megvalósíthatóűk, nu'a riipuir"iote.ttit"t
olyan fonásokat biztosít hozzá, ami a hatékonyabb munkavégzést garantálja.'Megjegyzi, a
költsóghatékonyság, sokba kerül, A jelenlegi műLodést - unyag1 forrás hiányában -i-,",-,' tatlu
nagYon hatékonYnak. Kéri, hogy a beszerzések tekintetében a pápai vállalkozóLkal igyekezzenek
megállapodni az árban, mer1 őt azzal keresik többször, úogy máshonnan árez be a
városgondnokság olyan eszközöket, anyagokat, amikct a pápaiak ugyanolyan áron tudtak volna
biztosítani, Igazságot ebben a kérdésben nem tud, és nein 

-is 
akaiienni." A ,,Fogadj örökbe''

program továbbfej lesztóse egy formájának javasolja, hogy keressenek Áeg'kózoktatási
intézmónYeket a csatlakozás érdekében, a gyermekek nevelósót-is szolgálná, ha réJt vennének a
környezet szépítésében, Abban kételkedik, hogy az egynyári virágok teiepítÁe gazdaságlalanabb,
mivel ugYan meg kel1 vásárolni évente, de a gondozáű oicsóbb, Áint az évelőkél Azt a kiépviselők
feladatának és felelősségének tafija, hogy a lakossági panaszokat és kéréseket eljuttassák az
önkormányzati intézményekhez, Me€iegyzi, azt támogátná, 1rogy a közösségi médiából eltűnjenek
az egymást gyalázó kijelentések, amikől könyvet tudna ími.
osszefoglalásként elmondja, a.városgondnokságnak pénzre van szüksége, amiből egy hatékonyan
múkÖdő SzerveZetet lelretne kialakítani. Addig is mindcn segítséget mégköszön, uilit u lukorrag
részére nyújtanak.

süle zsolt képviselő
Tapasztalata szerint is vannak eredmények a városgondnokság működésében. és vannak
hiánYosságok is. Zavarja őt, hogy a beszámolóból os a vitábol ,.i tatlu a továbÚ]épl; konkrét
formáját, hogY lehet rövidíteni a beavatkozási időt, ami a lakosság részéről fonios elvárás.
VéleménYe szerint netn bírálni kellene, hogy jószándékú emberek felhíiják a figyelmet a hibákra,
akár a közösségi rnédiában is, hanem meg kellene köszörrni. Úgy gonaotjá, hogy mivel a
Városgondnokság egy 800 milliós szervezet, a munkatársainak ke'Íien"e feltámi és?ogziteni a
hibáka1 és hiányosságokat, és azokat rövid időn belül megoldani. Hangsúlyozza, hogy uii 

"bb.nsegítséget nyújt, azt nem kritizálni kell,

Pr. Áldozó Tamás nolqárn]cster
Ugy gondolja, Unger Tamás alpolgármester nregjegyzése nem a jobbító szándékú bejelentéseke
vonatkozott, hanem a tartalom nélküli uszítáiia. Póldaként említi, hogy felhőszákadás után
kataszJrófaturistaként járják egyesek a várost, és feltöltik a közösségi me"áiát a ren!r.J|"1.1."r, ojobb hangulat kedvéért. Ezt nem tudja a jószándéknak tulajdo;ítani, A segiio izandetri
be.jelentéseket kÖszönettel veszik, van zöld szám, e-mail cím, amin közvetlenül az intézményhezlehet fordulni a problémákkal. Nincs arra az iníézménynek kapacitása, hogy .*kuta.rui
lolYamatosan járják a várost, megoldarrdó feladatokat keresve. Ezér1 iontosaí azoi a be.lelentes"t,
amik kÖzvetlenül felhívják a vezetők figyelmét a problémáka. A közösségi .áiát"i r.orret"tt,
hangulatkeltő posztok témái gyakran_nem is a Várósgondnokság feladatkcirEbe tartoznuk, netniu.laa figYelmet ana, hogY a Városgondnokság iizenreitetési feladatokat lát el, beruházásokat nemvégez, Pl. Útépíté§t nem lehet számonkémi Bakó István intézmenyvezetőn, pi. áir."t i]rao **ÚjjáéPÍtését is a KéPviselőtestületnek kel1 eldöntenie, és a'megfeleid fonást biaosítania,



12

HozzáfŰ.zi, az Önkormlnyzaíi utak felújitása folyamaíosan fonáshiányos terület. Ana csak a helyi
adóbevételekből tud fordítani az Önkományzai, t<lbbletfonást e célra sehonnan nem lehet kapni.
Ha sokkal tÖbbet akamak útépítésre költeni, akkor sok adót kell beszedni. a j"leni"gi io.arot
figyelembevételével készült az önkormányzatnak egy ütemterve az utak felúj ítás ára, ez a|aplán
Tir uur.-1k is eredmények pl. a Jókai utca és a Koűn utca, de ha a tempón iyo.rit*i utu.nut,
akkor a helyi adóterheket is növelni kell.
kifejti,.a városgondnokság átszervezésére a közmúvelődési és közgyújteményi intézmények
átalakítását követően került sor, oly módon, hogy a városüzemeltetés rná.ua;on uiő f"ludutu, é. upiaci, p^rofitorientált tevékenysógeket elhagyják. Egyetért Gróber Attita kepviseloveiuüiun, r.,ogy
ehhez fonásokat kell biztosítani, elsósorban megáelő telephelyet, amely érdekében Á61 t.n"t
léPéseket. Amennyiben a tárgyalások eredményeiek lesznek a Képviselótástület elé terjeszri.
A_fakivágást érzékeny témanak tartja, mivel - iőként az érintett területtől távol étők, szakortotont
- kömyezetpusáításként értékelnek minden fakivágást. Elmondja, hogy fakoppos virsgahtnak
vetették alá a valószínűsíthetően beteg fákaí, az Esterházy út fai koztii'sokat Len nvagni, mert
balesetveszélyesnek bizonyultak. Az enő1 szóió szakértói ianulmányt áprilisban közzét.iiok pápu
varos honlapján, a}rhoz eddig nem érkezett vélemény, megjegyzés, azorrban biztosra veszi, hogy
amikor .elkezdődik a vegetációs idószakot követően ;-fák kivágása, óriási tiltakozái,
hangulatkeltés lesz .a közösségi médiában, és kömyezetpusáítással fogják vádolni a
Varosgondnokságot. Így nagyon nehéz dolgomi, hiszen Li varrnak szolgáltaÜ u .rJi.oreg".
véleményeknek.

Dr, Vaitsuk Mária képviselő
A Csutorás utca és a Fazekas utca között az EoN megszi,inteti a magasfeszültségú oszlopokat, és
a ftild alá viszik a vezetékeket. A két utca között van egy terület, amit az EON Áunkateriiletként
kíván használni, és felszólították a kömyékbeli háza{ tulajdonosait a terület megtisáítására.
Megkérdezi, ki annak a ft)ldrészletnek a tulajdonosa, kii terhel a teíület gonj'ozásának a
kötelezettsége.

Dr. Áldozó Tamás ooleármester
Elmondja, hogy a területet érintő problémák összetettek, onnan kezdve, hogy néhány
telektulajdonos túlterjeszkedett a területe határén a kerítésépítés során, addig, 

-trog/ 
a tevagoit

fiivet, ágakat, építési törmeléket ezen a területen helyeáék él a komyezó naiák triiaioonosai, a
vizes árkot feltöltötték, majd azzal keresik folyamatosan a varosgondnokságot, hogy nem folyik
el az,esővíz, Nem tudja megérteni eá a magatartást. Elmondja, megu- u-."gotáás a felvetett
problémára, tudják biáosítani az EON számára a területet.

Bakó István intézménwezető
Megerősíti a Polgármester Úr átal elmondottakat. A következő héten a Városfej lesztési Osáály
munkatarsaival kÖzÖs bejárást tartanak, a szükséges munkálatokat elvégzik, es az BoN részére át
tudiak adni a területet.

süle zsolt képviselő
szinte egyetért a polgármester által elmondottakkal, azonban megjegyzi, hogy amikor arról
táléko,ztatják a lakosságot, hogy,a Várkertben kivágtak minden oda nJm-vato, es 6eteg fát, majd a
következő vihar után kidólt korhadt fák varrrrak a várkertben, joggal kérdezik u" ..i"..t, tógy
milyen munkavégzés történt. F.elhívja a figyelmet, hogy reagáiniif,eilene a városgondnokságnak
arra, ha ajtírda mellé ültetett f{\ ú_g{.1ől"! hogy fizikaila§ ak adályozzáka közletedést, vagy a
magánterület határához közel lévő fák lombja belóg a kertbe és aa leárnyékolja, a levelek az
ottani növényekre hullanak. Ez is a zöldfelülét kezelésének a része kell, t ogy t"gyen.
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Dr. Aldozó Tamás polgármester
EgYetér1 azzal, hogy a fák karbantartására is gondot kell fordítani. Elmondja, a várkerti fákra
vonatkozó szakmérnöki vizsgálat a kérdéses állapotú lákat inkább megtartandának ;"iort. -"g,csek végső esetben javasolt kivágást. véleménye szerint ki kellene vá§ni u u"t g iáat, .eg }ru
ellenkezést vált is ki, ós telepíteni kell új akat a irelytikre. Az úgynevezett torténeúi fak iciztitt is
van, ami veszélyforrást jelent, sajnos azokat is ki kell vágni. Nagyobb szél vagy vinar utan minaig
van és lesz is kidőlt fa, és letör1 ágak, és az ilyen feladúi a váiósgondnoksáinak még sokasodni
íbgnak, amennyiben a külső-várkerlben ii elkészülnek a sétányok es ikozvilá"gitás, no a
forgalom, ott is rövid időn belül kell eltávolitani a hulladékot,
MegjegYzi, a lejlesztés alatt állÓ applikáció olyan felületet is fog tartalmazni, ahol az érzékelt

l-1|_1|"l lr.:*:| b.. 
]:,h:l 

jelenteni, és ezek nagy része valószínúlég a Városgondnokságot íbgja
enllteni. UgY kívánják üzemcltetni az applikációt, hogy a nyilvánós felületei ésszerű iatáridőn
belül a válasz is megjelenjen.

Uní]er Tamás alpol gármester
Visszautasítja az arra vonatkozó célozgatást, hogy a városvezetés a lakosságo thibá,ztaíja,amiért a
varosgondnokság nem tudja végezni a muntájat. Nern probléma, hogy- posáot tesznek ki a
közösségi médiában, és azt kommentálják, a képviselők ielelőssegét őbán tatja, trivjat fa a
lakosság figyelmét, hogy a posztoktól még nem lesz információj"a u varorgo';á"okragnut u
felrnerÜlt Problérnáról, azt közvetlenül az intézménynek jelezzéi, a már filsorolt ingyerres
lchetőségek igénYbevételével. Amenrryiben a bejelentésre nem történik intézkedés, akkor keressék
az önkormányzati képviselőt, a polgármesteri Hivatalt, őt vagy a polgármester1. Hangsúlyozza,
logY nincs arra kaPacitás - sehol a világon -, hogy minden ruátopotaiot, a város egési területén
felmerÜlő Problémákról folyamatos, naprakész iniormációkkal .end"lk.rr.n a felaáat címzettje.
A lakosság felelőssége, hogy azoka felhívják a figyelmet, de a Facebook nem belel".,úi rorra.
ebből a szempontból. Eá javasolja Süle Zsolt képviielő számára is.

Bakó István intézményvezető
Elnrondja, a Városgondnokság kienelten kezeli a lakossággal való együttműködést. A mindenki
által ismert elérhetőségeiken gyakan kapnak bejelenteseket, melynit 95 %-a korrekt , 5 oÁ-a
fen;'egető vagy zsarolÓ, amire. nem kíván reagálni, Kifejti, a bejelentésekől .indig'ira.beli
§.|je8rzés készül, kiadja a leladatokat a csoportvezetőkn.k, é, h"t"nt" értékelik u.ego'ldárokat.
Il.l.s,]:'i, varrnak olYarr bejelentések, melyekmegoldása késedelmet szenved, mert vanrrak a város
fejlődése szemPontjából fontosabb, vagy a lakósság szélesebb körét érinó .rntáÜiot, u.it
elvégzése nem tűr halasztást, Nern éfi egyet a Grőber Attila képviselő által elmondottakki ubbun,
hogy 

1z, 
egynyári virágok gorrdozása egyszerűbb. Nincs aná kapacitásuk, togy io-io 

"r.. 
tti

egynyáti virágot kapáljanak és öntözzenek folyamatos un, 
"réfl úgy tudjá-k a virágositást

mego_ldani, hogy az egynyári vtrágokat kombinálj ák talajtakaró rózsák és'6rcikzóldek telefítésével,Az elmúlt 5_ év tevékenYségének összefoglalásaként elmondja, szcrinte a varoskép 'iej 
lőtttitt,

szembetűnő különbség látszik, ha a mostani állapotot 5 évveiezelőtti fényképeúei'hasonriqák
össze.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Városgondrrokság által kezelendő terület a város 92 km2
terÜlete, ami nem kis feladat, különösen amiatt, hogy einek nagy része lakóterület . Hozzáfűzi, az
Öt éves visszatekintés azéri is készült, mert Bakó t.iuan ot eu"Űegbízatása lejár o uá"q" n"to
1§lvánt, hogY ismételten Pályázza meg az állást, szeretné, ha folytaáá intézmeiy"ezeioimunm.;at.
Meg,látása szerint vanrrak olyan eredrnényei az eddigi tevékerrységének, aÁire büszke lehet,emellett vannak olyan hiányosságai az intézmén}nek, amik kiküszöböléséhez szivesenmegteremtik a lelretőséget, A hibák a rendszer hiányosságaiból adódnak, n.. Buká lrtuánszemélYes hibáibÓl. VéleménYe szerint több penzt kell biitosítaniuk u" átulukítá.t kov"toe,
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létrejövő szervezet számára, akkor várhatnak el nagyobb eredményeket. A munkaeró-hiány miatt
úgy látszik, lrogy sziikségessé válik ismét vállalkoák bevonása a városüzemeltetésbe.
MegkÖszÖni Bakó István elmÚlt 5 évben végzett tevékenységét, és minden munkatársrinak is, akik
becsülettel végeáék a munkájukat.

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászóIás nincs.

Kéri a testület állásfoglalását az elóterjesáéssel kapcsolatban.

A Képviselőtestület 9 igeí szayazattal, 5 ellenszavazattal,
tartózkodás nélkül elfogadja a pápa vráros Önkormányzattínak

;í:r"ifr::§i;í:;,::T:ff f l::f ',gyeleteelmúlt5évbenvégzett

Dr. Áldozó Tamás polqármester
9,48 órakor szünetet rendel el, majd 10.05 órakor folytatódik a napirendek tárgyalása.

Grőber Attila önkormányzati kepviselő a képviselőtestütet üléséről távozott. Jelen van 13 fő,

5. Vegyes ügyek
a) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

Dr. Áldozó Tamás polgriLrmester

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

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs.

Kéri a testület állásfoglalását az elóterjesaéssel kapcsolatban.

A képviselőtestület 13 igen szavazaílal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi hatarozatot
hozza:

105/2020. (VIII.28.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtcstiilete a 107: 108/2019,
(VIII.15.) határozatok, az 5912020,1Y.l3..1 határozat. a 7212020.
(VI.12.) határoz at és a 9'7l2O20. (VII.17. ) határozat i cgrehajtására
adott jelentést elfogadj a.

b) pápai polgármesteri Hivatal szervezeti és Működési szabályzatának
módosítása

Dr. Áldozó Tamás polgtírmester
Megkérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás.
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Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs,

Kéri a testület állásfoglalását az elóterjesáéssel kapcsolatban,

A képviselőtestület 13 igen szavazaítal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi haíéLíozatoí
hozza:

106/2020. (VIII,Z8.) határozat
Pápa. Város. Önkormányzatának Képviselótestülete a Pápai
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabálvzatának
módosítását az előíerjeszlés mellékletében foglaltak szerint
jóváhagyja,

A Képviselőtestület hatfuozata 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.

A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a Szervezeti és
Működési Szabályzat módosításáról a Hivatal köáisáviselóit
tájékoztassa, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt Szabályzatot készítse el.

Hattíridő: azonnal, illetve folyamatos
Felelős: Dr. Nagy Krisáina jegyző

Dr, Benkó Krisztina titkárs ági oszlá|yvezető

c) pápa város Önkormányzata Tanulmányi Támogatási Rendszerének
módosítása

Az elŐterjesáést a Gazdasági Bizottság és a Humán Erőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra
j avasolj a.

Dr. Áldozó Tamás pole{írmester
Megkérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás.

süle zsolt képviselő
Megkérdezi, hogY a családok vagyoni helyzetének vlzsgálatéra lesznek-e objektív kritériumok,
vagy szubjektív megítélése történik a vagyon mértékénekl

Dr. Áldozó Tamás polgármester
válaszában kifejti, kömyezettanulmány alapján a bizottság fogia érlékelni a vagyoni helyzetet, a
kömyezettanulmany végzésének kidolgozott eljárásrendje iraná v érosházán eáapján történik afelmérés a támogatási tendszer kereiéten is, vegie§yzi, elófordult, troiy ."ini"' neu"tseg".jÖvedelmi adatokkal páIyáztak g 9l1r:lt idószakbai", iJentős vagyoni hátténel rendelkezők, és
nemkívánatosnak tartj a ilyen családok_ támogatását. Naegiegyzi, vű ana példa, trogy ha eikezatet
fi:tatni a család vagyoni helyzetét, visszavonták a Ufr,tjiott pályázatőt,.túOr iiy iat;u, r.."
visszatartó ereje az új szabályoknak.
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venczel csaba képviselő
Egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, így biáosítottnak látja, hogy a ténylegesen szociálisan
rászorulÓ, naPpali felsőoktatásban tanuló, háirányos hetyzetú páiai aiitot.lussanát tamogatáshoz.

Dr. Áldozó Tamás polearmester
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nincs,
Kéri a testület állásfoglalását az előterjesaéssel kapcsolatban.

A képviselőtestület 13 igen szavazaítal, ellenszavazaíés tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

t 07/2020. (VIU.28.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Varos
Onkormányzata Tanulmányi Támogatási Rendszerének módosítását
a melléklet szerint jóvahagyja.

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

Hataridő: azonnal
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Dr. Benkő Krisztina titkárs ági osztályvezető

d) Tájókoztatás családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének
támogatása című pályázat benyújtásáról

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

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászőlás nincs,

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesáéssel kapcsolatban.

A képviselőtestület 13 igen szavazatIal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi hatarozatot
hozza:

108/2020. fiIJI.28.) határozat
Pápa Vtíros Önkormányzatának Képviselótestülete a Családbarát
munkahelyek kialakításának és fejlesáésének támogatására
benyújtott pályázatról szóló tájékoáatót elfogadja.

i"fi il§iíff :;lí, j"ji:íisx"ő,i,fi i:ffi i:"í-:ulHil?:,u,'

Hataridő: folyamatos
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Dr. Benkő Krisáina titkárs ági osztályvezeíő
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e) Tájékoztatás a Települési É,rtéktár Bizottság új tagiáról

Dr. Áldozó Tamás ooleármester
Megkérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás,
Kovács József képviselő
orömmel vette péterváry Tamás jelölését a TÉn tagi{ínak, aki új dimenziót fog nyitni az értékek
megítélése szempontjából.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Megálapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nincs,

Kéri a testület állásfoglalását az elóterjesztéssel kapcsolatban,

A KéPviselőtestület 1 3 igen szav azatíal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta a Települési ÉrÉktu Bizottság új tagjáról szóló
tájékoztatót.

f) Pápai Városi Óvodák alapító okiratának módosítása

Az elótedesáést a Humáneróforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.

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

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsoiatban kétdés, hozzászolás nincs.
Kéri a testület állásfoglalását az előterjesáéssel kapcsolatban.

A képviselőtestület 13 igen szayazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

109/2020. (VIII.28.) határozat
1. |.Tu Yáros Önkorményzatának Képviselőtestülete a Pápai

Városi Ovodák A0ll489l2020. számú módosítO otiratat,
valamint A0I 1489-2/2020. számú módosításokkal egységes
szerkezetbe_ foglalt alapító okiratát - melyek az elOterjesaes
mellékletét képezik _ jóváhagyja,
A Képviselőtestület döntése a törzskönyvi nyilvántartásba
történő bejegyzés napjával lép hatályba.
A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a hatfuozat
végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
A Képviselótestület felhatalmazza a polgármestert a módosító
okirat aláírására, illetve a módosításokkai egységes szerkezetbe
foglalt alapító okirat ismételt módosítása isetén a szükséges
intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Dr. Nagy Krisáina jegyző
Dr. Benkó Kdsaina titkárs ági osztályvezető
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2. A Képviselőtestület utasíüa a Pápai Városi Óvodák vezetőjét,
hogy az alapító okirat alapján a Szervezeti és Muködési
Szabályzat sziikséges módosítását végezze el, és az egységes
szerkezetű szabáIyzaíot terjessze Pápa Város Önko.rná.ryáa
Képviselőtestületének Ügyrendi és Összeferhetetlenségi
Bizottsága elé jóváhagyásra.

Határidő; benyrijtásra: 2020. szeptember 10.
jóváhagyásra: 2020. szeptember 30.

Felelós: csákváriJuditintézménvvezető
Pápa Város Önkormanyzata Képviselőtestületének
Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága elnöke

g) Elátlás a ToP-2.1.3-1S-vE1-2016-00025 projekt Támogatási §zerződésétől

A napirend tórglalásán jelen van Rádi Róbert, a pápai vórosfejlesztő Társasóg kft. üglvezetője.

Az előterjesáést a Gazdasági Bizottság 5 igen szavazatt al, 2 e|lenszavazattal, taítózkodás nélkül
elfo gadásra j avasolj a.

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

süle zsolt képviseló
Megkérdezi, hogy mennyivel volt több a közbeszerzési eljárásban szerepló ajanlatok összege az
elnYert 400 millió Ft-ná1, és miérl nem került sor még e§y kazbeszerzési eljárás lefolytatására.
Emlékezete szerint volt korábban több olyan pályazat, amire lényegesen kevesebb támogatást
kaptak, mint amire pályáztak, mégis megvalósult a beruházás, és voit o-Iyan is, hogy a megismételt
közbeszerzési eljárás hozott eredményt.

kovács József képviselő
Bízik abban, hogy a pályázat ismételten kiírásra kerül, mert Felsővárosnak él.tizedek óta tartozik
ezen munkálatok elvégzésével a város. A polgarmester kampányígéretei között is szerepelt ez a
csomag, reméli, hogy ebben a ciklusban megvalósulhat,

Rádi Róbert ügvvezetó
Süle Zsolt képviselő kérdésére. elmon dja, a páIyázat elsó csomagjára 232.7IL475 Ft-ot kaptak
]91.}_1:á érkezett ajánlat pedig 485.705.583 Ft volt. Van olyai eleme a patyazÁat, metyre
844.550 Ft-ot nyertek el, a beérkezett ajánlat pedig 14,103.477 Ft. Elmondj;to;ábtá, rr"gy 

"yntkÖáesze,rzési eljárást folytattak l e aYizműZi-vel közösen olyan módon, hogy háiom ffitattevotkellett felkémi, emellett bárki kikérhette volna az anyagot, valamint a lejáróiiatáridőke is
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felhívtak a. figyelmet, nehogy amiatt legyen eredménytelen az eljárás, azonban egyetlen pátyé,,at
érkezett mindegYik kiírásra, igy aközbészerzési eljárást eredménytelenn"r. t.rr.tinYiiuaoit*i.

Dr. Áldozó Tamás poleármester
Tudomása szeint az első körben fel nem használt forrásra a megyei önkormányzat íj pályázatot
ír ki, melyre.ismételten benyújtják igényüket. Garancia nincs, dJá tapasztalat ű-otut]a nogy u
hasonlÓan eljáró önkormányzatok ismételten hoz,zá szoktak jutni a fonáshoz, és az ismetÉit .tl,i.ari
időhÖZ, amit elvesáettek a visszaadással. Hozzá?úzi, volt olyan terv a csomagban, aminek múszaki
tartalmát nem tartják a mostani információk birtoká|an észszerűnef, és nem kívánják
megvalósítani. Példaként említi, hogy a Meggyes köz csapadékvíz elvezótésére született terv
1ePlr. masr{tulajdonú ingatlan olyan mértekú sérelmévól valósítható ..ur. ."g,-u.it n.,n
indokol semmi, más műszaki megoldást fognak találni, és akkor is megvalositjak a ÚEruhazast, tra
nem lesz PálYázati tíimogatás hozzá. Nem tartják célszerűnek a tapolcifői vízÜ,iri..ui tup.rotuto.
műszaki megoldást sem a benyújtott pályéaatban. A vízbázis elsődleges feladata az eleszseges
ivóvíz biáosítása, de emellett szeretnék elkötelezni magukat aziránt, ho-gy visszaállítsák? fonástó
kÖrnYékét a valamikori állapothoztrasonló helyzetbe. Á pályázatbánsáepló .tir"ui.iÁ.goraa,
azt nem Earuííálta volna, tehát a pályázattartalmán is váltoáatni kell. Megjógyzi, apályazat2Ol6.
évben tÖrtént kiírásakor nem rendelkeáek annyi műszaki informác ióval,Űg|'az'abÜ* rogrurt*ut
pontosan, szakemberek véleményével alátámasúva tudjrik megfogatmáÁi. ez elk6vetkező
]d9be1 

i|le!9lten benyújtandó p ályázat ezeket ahibákat kiiogia kúzoibolni, elore láthatoan olyan
költségekkel kalkulálva, amire pályááatnak.

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

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A KépviselőtestÜlet 9 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbihatfuozatot
hozza:

1 10/2020, CV_III.28.) határozat
Pápa Város Onkormányzatáurak Képviselőtestülete egyetért a TOP-
2.1.3-15-VEI-2016-00025 kódszámú Pápa varos észak_nyugati' részének csapadékvíz elvezetése és a Tapólcafői Yízbazis védelme
cimű pály ázattól történó elállás sal.

},§:ffiiiTil,fi d;fi 
,j,á,""Tl:ffi?,Tiíaliji.iíiJ,iáiJ

küldje m_eg, egyj!_ejűleg gondoskodjon a 400 millió Ft támogatási
összeg Magyar Allamkincstámak történő visszautalásáról,

A Képviselőtestület a támogatási összegből felhasznált 28 170 500
Ft összeget saját fonásból biztosítja pápa város Önkormányzata
2020., évi költségvetéséról szőló 2/20)0.GI.14.) önkormányzati
rendelet 9. melléklet 14,3.1. Általános tartalék terhére.

Hatálidő: azonnal
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Szalai Krisáina gazdasági osztályv ezető
Rádi Róbert ügyvezető
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h) Fogorvosi körzet helyettesítéssel történő betöltése (V. körzet)

Az előterjesáést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.

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

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs.

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesáéssel kapcsolatban,

A KéPviselőtestÜlet 13 igen szavazatlal, ellenszayazat és tartózkodás nélkül az alábbi hatarozatot
hozza:

1 1 1/2020. (VIII.28.) határozat
1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete tudomásul

veszi, hogy a ,,DÖ-KO'' Fogszakorvosi Szolgáltató és
Kereskedelmi Betéti Tarsaság képviseletében dr, Döbrönte
József önálló orvosi tevékenységet személyesen folytató
fogorvossal - az egészségügyi alapellátási kötelezettségbe
tartozó feladatok ellátására - 2012. december 19-én ktliott
feladat-ellátási szerződés 2020, november 30. napj án
megszűnik.

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselótestülete utasítja az
Egészségügyi Alapellátási Intézet i,gazgatóját, mint szolgáltatót,
hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal
Népegészségügyi Oszlályához nyújtson be kérelmet az Intézet
működési engedélyének 2020. december 1. napjával t<lrténő
módosítására, a területi ellátási kötelezettség alapj án ellátott 5.
fogorvosi körzet helyettesítéssel való múködtetésere.

Határidó: azonnal
Felelós: Ujvary Hajnalka, Egészségügyi Alapellátási Intézet

igazgatőja

i) Pápai 6179/1 hrsz-ún és a pápai 617913 hrsz-ű ingatlanok megvásárlása a
Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt-től

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Dr. Áldozó Tamás polgarmester
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy csak egy részét vásaroljak meg most a teíyezeíl beruhi2ással
érintett területnek, ahol bizonyos munkálatokat már elkezdtek űert, hogy ne keryen kesóbb a
közművezetékeket a frissen kialakított parkon keresáül vezetni.

Megkérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás.
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Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs,

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A képviselótestület l3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
nozza:

112 l 2020, N IIL28 )l határ ozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
Magyarország helyi önkormanyzatairól szóiO 20I|. évi
CLXXXX. törvény 1 3, § (1 ) bekezdés 1., 2., 4. és 1 5. pontjaiban
foglaltakra - településfejlesáés, településrendezés közieiadat
ellátásának. céljara; településüzemelteiés (közparkok és egyéb
köáeriiletek kialakítása és fenntartása) céljára; az egészseges
életmód segítését célző szolgáltatások; valamiit sport
tevékenység biáosítása érdekében két részletben megvásarolja a
Bakonyerdó Erdészeti és Faipari Zrt. tulajdonában álló pápai
6179/l hrsz-ú, 3272 m2 területű, ,,kivett beépítetlen teiulét''
megnevezésű, és a pápai 617913 fusz-ú, 3 ha 985 m2 területű,
,,kivett telephely (4 üzemi épület)'' megnevezésű belteületi
ingallanokat (továbbiakban együtt: Ingatlanok) az
értékbecslésben meghatározott 92.600.000,:Ft + Áta,
mindösszesen bruttó 1 17,602.000.-Ft vételáron.

Az Ingatlanok két részletben történó megvásarlása az alábbiak
szerint törlénik:
- 2020-ban a pápai 6179/3 hrsz-ú ingatlan területéből 9775 m2-

t 26.421 .825,-F t + Áfa, mindösszesen bruttó 3 3. 5 5 5. 7 1 8. _Ft
vételáron;

- a 2021,12022-es év folyamán pedig a pápai 617913 fusz-í
ingatlan területéből fennmaradó 2L2l0 m2-t, valamint a
pápai 6179/1 hrsz_ú ingatlant 66.178.175,-Ft + Áfa,
mindösszesen bruttó 84.046.282,-Ft vételáron.

A tulajdonszerzést követően az Ingatlanokat a Képviselőtestület
a forgalomképtelen törzsvagyonba sorolja.

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestüle te vállalja az
adásvétellel kapcsolatban felmerülő költségek viselését.

A Képviselőtestüiet felhatalmazza a polgármester1 a szükséges
jognyilatkozatok, intézkedések mógtételére, valamint az
adásvételi szerződések aláírására.

Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgarmester

Szalai Krisztina gazdasági oszlályv ezető
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j) Pápai 626813 hrsz-ú kivett beépítetlen terület forga|omképtelen
törzsvagyonba történő átsorolása

Az elóterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja,

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

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs.

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesáéssel kapcsolatban.

A KéPviselőtestület 13 igen szavazallal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

!,13/2020. (VIII.28.) határozat
|ápu Vtíros Önkormányzatának Képviselőtestülete az
Önkormányzat tulajdonát képező pápai 62a8B hlsz-n, 464 m2
területű,,,kivett beépítetlen teíület" megnevezésű, forgalomképes
belterületi ingatlant az önkormányzat vagyonaról szőló 7/2013,
(III.28) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése alapj án a
forgalomképtelen törzsvagyonba átsorolj a.

A Képviselótestület felhatalmazza a polgármestert a szükséges
jognyilatkozatok, intézkedések megtételére.

Hataridö: azonnal
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármestel

Szalai Krisaina g azdasági osáályvezető

Dr. Áldozó Tamás polearmester
MegkÖszÖni képviselőtársai munkáját, és elmondja, hogy a következó képviselőtestületi ülés
tervezett időpontja 2020. szeptember 25.

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 10 óra 25 perokor bczárja.

K. rn, f.

(re--
Dr. Aldozó\Tamás

polgármester
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