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214/2011. (XII.22.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával támogatta, hogy Pápa Város Önkormányzatának 

Egyesített Szociális Intézménye a TIOP 3.4.2-11/1 számú, az 

önkormányzati, állami egyházi, nonprofit fenntartású 

bentlakásos intézmények korszerűsítése felhívásra pályázatot 

nyújtson be. 

 

A Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban 

jelenti, hogy Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye a Hajléktalan 

szálló korszerűsítése és bővítése Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális 

Intézményénél című pályázatot 2012. május 21-én benyújtotta. A projekt keretében a 

Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása ellátási tevékenységének korszerűsítésével, az 

ellátás szakmai, technikai hátterének javításával, a férőhelyek bővítésével javulni fognak a 

bentlakók életkörülményei. A pályázaton igényelt támogatás összege 90 823 872 Ft, a 

támogatás mértéke 100 %, a projekt megvalósításának kezdete 2012. október 1., a 

befejezésének várható időpontja 2013. december 31. 

 

 

10/2012. (I.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatában utasította a polgármestert, hogy a városban 

működő helyi nemzetiségi önkormányzatokkal tárgyalásokat 

folytasson a működési feltételek biztosításáról és a költségvetési 

tervezésről szóló megállapodás megkötése érdekében. 

 

Az Aljegyző a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a Pápai Örmény, valamint 

a Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal 2012. május 30-án, a Pápai Német 

Nemzetiségi Önkormányzattal pedig 2012. május 31-én került sor az együttműködési 

megállapodások megkötésére.  

 

 

43/2012. (III.29.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával egyetértett a TÁMOP-3.2.8-12/1 Múzeumok 

mindenkinek Program – Múzeumok oktatási-képzési szerepének 

erősítése című felhívásra – a Veszprém Megyei 

Intézményfenntartó Központtal való együttműködés keretében – 

történő pályázat benyújtásával. 

 

A Polgármesteri Kabinet vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a 

Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központtal történő együttműködésre vonatkozó 

megállapodást aláírták, a pályázati felhívásra a Gróf Esterházy Károly Kastély-és Tájmúzeum 

a pályázatot határidőben benyújtotta. 

 

 

44/2012. (III.29.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával hozzájárult ahhoz, hogy a Jókai Mór Városi 

Könyvtár a TÁMOP-3.2.4-A-11/1 pályázaton konzorciumi 

tagként részt vegyen. 



3 

 

A Polgármesteri Kabinet vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a 

Tudásdepo-Expressz pályázatot a Jókai Mór Városi Könyvtár határidőben benyújtotta. 

 

50/2012. (III.29.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával hozzájárult ahhoz, hogy a Jókai Mór Művelődési 

és Szabadidő Központ a TÁMOP-3.2.13-12/1 pályázaton 

konzorciumi tagként részt vegyen. 

 

A Polgármesteri Kabinet vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a 

Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ a pályázatot határidőben benyújtotta. 

 

 

51/2012. (III.29.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatában döntött arról, hogy a Reménységeink Alapítvány 

(székhelye:8598 Pápa, Simaházi u. 23.) 2012. évi működéséhez 

– a Tapolcafői részönkormányzat feladatai terhére – 90 000 Ft 

támogatást biztosít, valamint felhatalmazta a polgármestert az 

alapítványi támogatással kapcsolatos megállapodás 

megkötésére. 

 

Az Aljegyző a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a megállapodás 

megkötése a határozatban foglaltaknak megfelelően megtörtént, a támogatási összeget 

átutalták az Alapítvány számlájára. 

 

62/2012. (IV.19.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával támogatta a Jókai Mór Városi Könyvtár TÁMOP-

3.2.13-12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli 

nevelésben című pályázata benyújtását. 

 

A Polgármesteri Kabinet vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a 

Jókai Mór Városi Könyvtár a pályázatot határidőben benyújtotta. 

 

 

74/2012. (V.17.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával jóváhagyta a települési önkormányzatok helyi 

közösségi közlekedésének támogatásáról szóló 25/2012. (V.9.) 

NFM rendelet alapján a helyi közösségi közlekedés támogatási 

kérelmének benyújtását. 

 

A Városfejlesztési Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a 

helyi közösségi közlekedés támogatása iránti kérelmet - a határozatban foglaltaknak 

megfelelően – határidőben beadták. 

 

Pápa, 2012. június 13. 

 Dr. Áldozó Tamás sk. 

 polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 214/2011. (XII.22.) határozat, a 10/2012. 

(I.26.) határozat, a 43, 44, 50, 51/2012. (III.29.) határozatok, a 62/2012. (IV.19.) határozat, 

valamint a 74/2012. (V.17.) határozat végrehajtására adott jelentéseket elfogadja. 
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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

A Pápai Sarokkő Baptista Gyülekezet a TIOP 3.4.2-11/1 Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit 

fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése felhívásra KOMFORTOS OTTHON – A 

PÁPAI CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE AZ ÉLHETŐBB 

LAKHELYÉRT  címmel 2012. május 24-én pályázatot nyújtott be. 

 

A szakmai terv szerint csökken a jelenleg használatban lévő épület (Pápa, Csatorna u. 8.) 

zsúfoltsága oly módon, hogy a lakószobákban kevesebb férőhely lesz, a közösen használt 

fürdőszobákat megszüntetik, valamint új konyhát alakítanak ki. Befejezik a jelenleg használatban 

lévő épület utolsó fejlesztési ütemét: szintet húznak a jobb oldali épületszárnyra, valamint az 

intézmény mellett található épület emeletén önálló apartmanokat alakítanak ki; így nemcsak 

kompenzálják a zsúfoltság miatt megszüntetett férőhelyeket, hanem újakat is létrehoznak. 

A Pápai Sarokkő Baptista Gyülekezet tavaly megvásárolta a szomszédos épületet (Pápa, Csatorna u. 

6.), melynek földszintjén egy közösségi szobát alakítanak ki, emellett helyet kap egy kisebb 

tárgyalószoba és egy nagyobb raktárhelyiség is. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a kötelezően ellátandó Családok Átmeneti 

Otthona szolgáltatás 14 főre történő biztosítása érdekében a Pápai Sarokkő Baptista Gyülekezet 

egyházi jogi személlyel 2011. október 5-én ellátási szerződés kötött, a Pápa, Csatorna u. 8. szám 

alatti, 3976 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa Pápa Város Önkormányzata, ezért a pályázathoz csatolni 

kell az előterjesztés mellékletét képező nyilatkozatot. 

  

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a határozati 

javaslatot. 

 

Összeállította: Benecz Rita osztályvezető 

 

 

Pápa, 2012. június 11.       Dr. Áldozó Tamás sk.  

             polgármester 

 

 

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy a Pápai Sarokkő Baptista 

Gyülekezet a TIOP 3.4.2-11/1 Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos 

intézmények korszerűsítése felhívásra KOMFORTOS OTTHON – A PÁPAI CSALÁDOK 

ÁTMENETI OTTHONÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE AZ ÉLHETŐBB LAKHELYÉRT címmel 

pályázatot nyújtson be.  

   

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés mellékletét képező nyilatkozat 

aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős   : Dr. Áldozó Tamás polgármester 
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Melléklet 

 

 

16. melléklet  TIOP-3.4.2-11/1 

 

 
 

 

 

 

NYILATKOZAT 
 

Tulajdonosi/vagyonkezelői hozzájárulás és szándéknyilatkozat  

 

 
 
Alulírott Dr. Áldozó Tamás polgármester, mint Pápa Város Önkormányzatának képviselője 

ezúton nyilatkozom, hogy TIOP 3.4.2-11/1 „Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit 

fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése” című pályázati felhívás tartalmát 

megismertem. Ennek keretében a Pápai Sarokkő Baptista Gyülekezet által benyújtott 

„KOMFORTOS OTTHON” – A PÁPAI CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE AZ 

ÉLHETŐBB LAKHELYÉRT pályázat szakmai tartalmát megismertem. Ezek ismeretében 

hozzájárulok a pályázat benyújtásához. 

 

Pápa, 2012. ………………………… 

 

 

Cégszerű aláírás 

 

 

 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE    101.   

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel: 89/515-000 

Fax: 89/515-083 

E-mail: polgarmester@papa.hu  

 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Az Új Széchenyi Terv Közép-Dunántúli Operatív Program keretében Turisztikai attrakciók és 

szolgáltatások fejlesztése KDOP-2.1.1/B-12 címmel jelent meg pályázat. 

A Pápa Város Önkormányzata által alapított, az önkormányzat 100%-os tulajdonában levő Pápai 

Platán Nonprofit Kft. pályázatot kíván benyújtani a meghirdetett fejlesztési konstrukcióra, melynek 

célja a turisztikai attrakciók és kiegészítő szolgáltatások megvalósításán keresztül a látogatók 

számának növelése, a turisták által egy adott turisztikai területen eltöltött tartózkodási idő és az egy 

főre eső költés növekedése, valamint új munkahelyek teremtése.  

A pályázatban támogatható tevékenységek közül megvalósítani kívánt cél: 

Történelmi és kulturális örökség turisztikai hasznosítása témakörön belül a pápai Zsinagóga 

épületének felújítása, továbbá turisztikai vonzerővel bíró rendezvények, állandó kiállítások 

létrehozása. 

A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100%-a, ami 500 millió forintot 

tesz ki. 

Az elnyerhető támogatás az épület részleges felújítását teszi lehetővé, mely részben teljes 

rekonstrukciót, részben állagmegóvást és a tervezett funkciók megvalósításához szükséges építési 

munkákat tartalmazza. 

A helyi és országos civil szervezetekkel együttműködve kialakítani tervezett szakmai program része 

az egykor jelentős számú közösséget képviselő a pápai zsidóság társadalmi életét, mindennapjait 

bemutató helytörténeti kiállítás, valamint egy olyan további egész évben nyitva tartó közösségi tér 

kialakítása, amely helyet biztosít turisztikai vonzerővel bíró kulturális és egyéb rendezvényeknek. 

A pályázat lehetővé teszi a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó, a megközelítést, pihenést 

szolgáló infrastruktúra kiépítését, mellyel megvalósulhatna a Zsinagóga környezetének 

rehabilitációja. 

 

Pályázónak a projekt befejezésétől számított 5 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett 

vállalnia kell, hogy a projekt megfelel az 1083/2006/EK rendelet 57. cikk (1) bekezdésében 

foglaltaknak, a támogatással létrehozott kapacitások, szolgáltatások a pályázatban vállalt szakmai 

tartalommal történő fenntartását és üzemeltetését. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Összeállította: Rádi Róbert kabinetvezető 

   

Pápa, 2012. június 13. 

 

        Dr. Áldozó Tamás sk. 

              polgármester 

 

 

 



 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy a Pápai Platán Nonprofit 

Kft. a KDOP-2.1.1/B-12 pályázaton részt vegyen. 

Felhatalmazza a Polgármestert a pályázattal kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére.  

 

Eredményes pályázat esetén Pápa Város Önkormányzata vállalja, hogy a Pápai Platán Nonprofit 

Kft. biztosítja a pályázatban foglalt fenntartási kötelezettség feltételeit.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester  

   Rádi Róbert kabinetvezető  

  Mészárosné Varga Veronika Pápai Platán Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató 
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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Társadalmi Megújulás Operatív Program Új Széchenyi Terv keretében TÁMOP-3.2.12-12/1 

Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében címmel jelent meg 

pályázat. 

  

A konstrukció célja a humánerőforrás fejlesztés révén a kulturális intézmények alkalmassá tétele az 

új tanulási formák alkalmazására a gyermek és ifjúsági korosztály, valamint a hátrányos helyzetű 

csoportok számára. Eredménye pedig, ezen tanulási formák elterjesztése, az élethosszig tartó 

tanulást elősegítő szolgáltatások számának növekedése, a látogatottságnak, valamint a formális 

oktatás hatékonyságának növelése.  

Pápa Város Önkormányzata fenntartásában működő Jókai Mór Városi Könyvtár igazgatója jelezte, 

hogy egy konzorciumi társulás keretében szeretne indulni a pályázaton, ahol a konzorcium vezetője 

a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet lenne, a pápai Jókai Mór 

Városi Könyvtár pedig egyik tagja lenne a konzorciumnak.  

 

A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100%-a, a Jókai Mór Városi 

Könyvtár vonatkozásában az előzetes számítások alapján a megpályázható összeg körülbelül 3 

millió Forint. 

 

A Jókai Mór Városi Könyvtár a pályázati támogatással az intézmény szakemberei át- és 

továbbképzésének megvalósítását tervezi. 

 

A pályázat kiírása szerint a pályázónak vállalnia kell, hogy a pályázatba bevont minden intézmény 

esetében a projekt befejezésétől számított 5 éves fenntartási időszak során beszámol az igénybe vett 

képzések eredményeiről és további hasznosulásáról.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő 

   

Pápa, 2012. június 11. 

        Dr. Áldozó Tamás sk. 

              polgármester 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy a Jókai Mór Városi 

Könyvtár a TÁMOP-3.2.12-12/1 pályázaton konzorciumi tagként részt vegyen. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Jókai Mór Városi Könyvtár intézményvezetőjét a pályázat 

benyújtásához szükséges Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester  

   Rádi Róbert kabinetvezető  

  Dr. Hermann István könyvtárigazgató 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE     103. 

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel: 89/515-018 
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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 43 §-a alapján  

a gyermekek napközbeni ellátásának minősül a bölcsődei és óvodai ellátásban nem részesülő, 

továbbá az iskolai oktatásban részesülő gyermeknek az iskola nyitvatartási idején kívüli, valamint 

az iskolai napközit vagy tanulószobai ellátást igénybe nem vevő gyermek családi napköziben 

történő, nem közoktatási célú ellátása.  A családi napközi a családban nevelkedő gyermekek 

számára nyújt életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és 

foglalkoztatást, működhet az ellátást nyújtó saját otthonában vagy más e célra kialakított 

helyiségben. A napköziben - a saját, napközbeni ellátást máshol igénybe nem vevő gyermeket is 

beszámítva - legfeljebb öt gyermek gondozható húszhetestől tizennégy éves korig.                                

Fenti létszámon túl még két gyermek, ha fogyatékos gyermekről van szó, még egy gyermek 

gondozható a családi napköziben, feltéve, hogy az ellátást nyújtónak állandó segítője van. 

 

A Vidám Aprófalva Közhasznú Alapítvány a Pápa, Hadnagy u. 17. szám alatti ingatlanban családi 

napközit működtet, maximális létszámmal. A szakszerű ellátás érdekében szakképzett 

óvodapedagógust és diplomás ápolót foglalkoztatnak. Az ingatlan alkalmas további két új családi 

napközi kialakítására és további 14 gyermek gondozására, ezért az Alapítvány pályázatot nyújt be a 

TÁMOP-2.4.5-12/1 alternatív nappali gyermekellátási szolgáltatások létrehozásának támogatása 

felhívásra NAPPALI GYERMEKELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK BŐVÍTÉSE PÁPÁN címmel, 

amelynek határideje 2012. június 29.  

 

A pályázat értékelési szempontjainak figyelembe vételével plusz pontot jelent az elbírálásnál, ha a 

projekt szolgáltatáshiányos területen valósul meg, ezért a kuratórium elnöke kéri a 

Képviselőtestületet, hogy nyilatkozatával támogassa a pályázat benyújtását, tekintettel arra, hogy 

Pápán és 10 km-es körzetében kizárólag az Alapítvány fenntartásában működik családi napközi. 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a határozati 

javaslatot. 

 

Összeállította: Benecz Rita osztályvezető 

 

Pápa, 2012. június 14.       Dr. Áldozó Tamás sk. 

              polgármester 

 

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy a Vidám Aprófalva 

Közhasznú Alapítvány a TÁMOP-2.4.5-12/1 alternatív nappali gyermekellátási szolgáltatások 

létrehozásának támogatása felhívásra NAPPALI GYERMEKELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK 

BŐVÍTÉSE PÁPÁN címmel pályázatot nyújtson be.  

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés mellékletét képező nyilatkozat 

aláírására. 

   

Határidő: azonnal 

Felelős   : Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

mailto:polgarmester@papa.hu


2 

 

Melléklet 

 

 

NY I L A T K O Z A T 

 

 

 

Alulírott Dr. Áldozó Tamás polgármester Pápa Város Önkormányzata képviseletében eljárva 

egyetértek azzal, hogy a Vidám Aprófalva Közhasznú Alapítvány, mint intézmény fenntartó a 

TÁMOP-2.4.5-12/1 alternatív nappali gyermekellátási szolgáltatások létrehozásának támogatása 

felhívásra NAPPALI GYERMEKELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK BŐVÍTÉSE PÁPÁN címmel 

pályázatot nyújtson be.  

 

Nyilatkozom továbbá, hogy a gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni 

ellátásának formái közül az önkormányzat három bölcsődét tart fenn, melynek ellátási területe Pápa 

város közigazgatási területe.  

Az intézmények engedélyezett férőhelyeinek kihasználtsága 100 %-os, az elhelyezésre várakozók 

száma és a településen felmerülő igények indokolják további családi napközik működtetését. 

 

Családi napközi szolgáltatást a településen kizárólag a Vidám Aprófalva Közhasznú Alapítvány 

nyújt.  

 

 

Pápa, 2012. ……………….. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás 

    polgármester 

 

 

 



  

PÁPA VÁROS  POLGÁRMESTERE                       104. 
8500 PÁPA, Fő utca 12.                                                      

Tel.: 89/515-000                                                                   

 Fax.: 89/313-989                                                                  
 

 

    

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

Pápa város közigazgatási területén a helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti 

személyszállításhoz kapcsolódó feladatokat a Bakony Volán Zrt. látja el.  A 2008. 

decemberében megkötött közszolgáltatási szerződés 2012. december 31. napjával megszűnik 

és a jelenlegi szolgáltatóval automatikusan nem hosszabbítható meg. 

 

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló – 2012. július 1-jétől hatályos – 2012. évi XLI. 

törvény 23. §-a szerint a szolgáltató kizárólag közszolgáltatási szerződés kertében bízható 

meg. Közszolgáltatási szerződés a verseny tisztaságát és átláthatóságát bárki számára biztosító 

nyilvános pályázati eljárás nyertesével köthető.  

 

A pályázat nyertesével az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 

2012. év XLI. törvény rendelkezéseinek megfelelő, kizárólagos jogot biztosító 

közszolgáltatási szerződést kell kötni, melyre az önkormányzat nevében a képviselőtestület 

felhatalmazása alapján a polgármester jogosult. 

 

A közszolgáltatási szerződés a fenti törvény értelmében határozott időtartamra, de legfeljebb a 

tevékenység megkezdésétől számított 10 évre köthető, a meghosszabbítás lehetősége nélkül. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 

 

Összeállította: Molnár István osztályvezető 
 

 

Pápa, 2012. június 11. 

 

 Dr. Áldozó Tamás sk. 

    polgármester 

 

 

Határozati javaslat 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi, autóbusszal végzett menetrend 

szerinti személyszállítási közszolgáltatás ellátásra vonatkozóan nyilvános pályázatot ír ki. 

Utasítja a polgármestert a pályázat lebonyolításával kapcsolatos feladatok elvégzésére és a 

pályázat nyertesével megkötendő közszolgáltatási szerződés aláírására. 

 

 

Határidő: pályázat kiírására: azonnal  

               szerződéskötésre: 2012. december 31. 

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester 

     Molnár István osztályvezető 


