
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: 1/ 1 - 9/2010. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. március 4-i ülésén, a 

Városháza „A” épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

Dr. Péntek Árpád, Harangozó Zsigmond, Venczel Csaba, Unger Tamás, dr. 

Hermann István, Máté István, Császár Endre, Mészáros István, Zsegraics 

Gyula, dr. Németh Márta, Gőgös Zoltán, Kövér József, Grőber Attila, Kelemen 

Ferenc, Szirbek Rita, Kovács József, Takács Pál képviselők, 19 fő. 

  

  Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

  Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

  Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

  Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető 

  Németh Tamás műszaki osztályvezető 

Heizer Zoltán csoportvezető 

  Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

  Polgár Jenő közigazgatási osztályvezető 

  Városi TV munkatársai 

Papa-ma.hu internetes honlap munkatársa 

 a Napló c. újság munkatársa 

 Bognárné Som Andrea, Balláné Pákai Csilla jegyzőkönyvvezetők 

 

Távolmaradását bejelentette: Pingiczer Sándor képviselő. 

A testület ülésére később érkezett: Dr. Kontrát Károly, dr. Vörös Ibolya, és Bocskay László. 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Köszönti a megjelenteket. A testület ülését 8.00 órakor megnyitja.  

 

Megállapítja, hogy a Képviselőtestület határozatképes, 19 fő képviselő jelen van.  

 

Kéri a testület állásfoglalását a meghívóban jelzett napirendi javaslatról, azzal a 

kiegészítéssel, hogy az ülés megkezdése előtt kiosztott 40. sorszámú előterjesztést a vegyes 

ügyek között tárgyalja meg a testület. 

 

 

A Képviselőtestület 19 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 
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22/2010. (III.04.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. 

március 4-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza 

meg: 

 

1. Személyi ügyek 

 

I. Pápa városban működő Szavazatszámláló Bizottságok 

tagjainak megválasztása 

II. Egyesített Szociális Intézmény vezetőjével kapcsolatos 

döntés 

III. Kitüntető díjak adományozására vonatkozó javaslatok 

elbírálása (zárt ülés) 

Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. 

(…) rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2009. évi 

költségvetéséről szóló, többször módosított 4/2009. (II.26.) 

rendelet módosításáról 

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Menyhárt László osztályvezető 

 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. 

(…) rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2010. évi 

költségvetéséről szóló 1/2010. (I.21.) rendelet módosításáról 

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Menyhárt László osztályvezető 

 

4. Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelőt 

érintő pályázatokkal kapcsolatos döntések 

Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

5. A krízishelyzetbe került lakáscélú hitellel rendelkező 

személyek támogatása 

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

6. A Pápai Többcélú Kistérségi Társulás társulási 

megállapodásának módosítása 

Előadó:   Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

7. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei 

külkapcsolatainak 2009. évi alakulásáról és a 2010. évre 

tervezett programokról 

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

8. Vegyes ügyek 
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Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Köszönti a testület ülésén Taksás Gábort, a dunakeszi Széchenyi István Általános Iskola 

Közlekedésbiztonsági, hon- és természetismereti Klubjának vezetőjét, és az iskola tanulóinak 

képviseletében érkezett diákokat, akiknek az érkezése számára is meglepetést okozott. 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy napirend előtti felszólalásra jelentkezett Takács Pál 

képviselő.  

 

Taksás Gábor klubvezető 

Elmondja, a klubjuk célja a gyerekeknek és családjaiknak több területet átfogó, tartalmas és 

változatos szabadidő programok biztosítása, ezáltal a nemzeti örökség részét képező 

történelmi-, néprajzi emlékhelyek, a magyarországi hőforrások és fürdőhelyek 

megismertetése. 

2008-ban „A vizek éve” jegyében szervezett kirándulások során, a tíz magyarországi élmény- 

és wellnessfürdőben szerzett tapasztalatok alapján a pápai Várkertfürdő is elnyerte „A 

gyerekek egyik legkedveltebb magyarországi élményfürdője” kitüntető címet.  

A diákok három egymást követő évben – 2007-ben, 2008-ban és 2009-ben – is kérték, hogy a 

nyári kirándulásaik egyik úti célja Pápa városa legyen. Tetszik nekik a pápaiak kedvessége, 

vendégszeretete, a Fő tér, a Kékfestő Múzeum és a Várkertfürdő. 

 

Ezt követően a gyerekek néhány mondatban összefoglalva felolvassák diáktársaik Pápáról 

alkotott véleményét, az itt szerzett tapasztalataikat. 

 

Taksás Gábor klubvezető 

Véleménye szerint a kiemelkedő teljesítmények elismerése és dicsérete ösztönzőleg hat a 

további teljesítményekre, ezért a dunakeszi Széchenyi István Általános Iskola 

Közlekedésbiztonsági, hon- és természetismereti Klubja – a gyerekek szavazatai és kívánsága 

alapján – „A legbarátságosabb város” kitüntetető címet adományozza Pápa városának.  

Örömmel adja át a kitüntető címet annak a városnak, amely a magyar történelem során 

többször is vert helyzetből, pusztulásból teremtett új értékeket, nagy múltú iskoláikból olyan 

hírességek kerültek ki, akikre a mai napig büszke lehet a nemzetünk. 

 

Ezt követően átadja dr. Kovács Zoltán polgármesternek a kitüntető címet.  

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Megköszöni az elismerést. Elmondja, hogy a Kékfestő Múzeum a város kulturális életének 

meghatározó eleme, ennek ellenére az Oktatási és Kulturális Minisztérium nem biztosít 

elegendő forrást a Textil- és Textilruházati, Ipartörténeti Múzeumi Alapítványnak a Múzeum 

fenntartásához. Jelenleg is folynak a tárgyalások a múzeum önkormányzati vagyonkezelésbe 

vételével kapcsolatban. 

 

Taksás Gábor köszöntője, és a gyermekek Pápáról szóló gondolatai a jegyzőkönyv mellékletét 

képezik. 

 

Takács Pál képviselő 

Napirend előtti hozzászólásában bejelenti, hogy nem ért egyet a Magyar Demokrata Fórum 

országos elnökségének tevékenyégével, nyilatkozataival és támogatóival, ezért kilépett a 

pártból, melyről tájékoztatta a párt helyi képviselőjét. A mai naptól kezdődően a Nemzeti 

Fórum színeiben látja el képviselői munkáját.  
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A testület ülésére dr. Kontrát Károly, dr. Vörös Ibolya és Bocskay László képviselő 

megérkezett, jelen van 22 fő képviselő. 

 

 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

 

1. Személyi ügyek 

 

I. Pápa városban működő Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak 

megválasztása 

Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Köszönti a szavazatszámláló bizottságok tagjainak javasolt személyeket. Megköszöni az 

elmúlt négy évben elvégzett munkát a jelenlévőknek, és azoknak a bizottsági tagoknak is, 

akik a további tevékenységet valamilyen ok miatt nem tudják vállalni. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

23/2010. (III.04.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

választási eljárásról szóló, többször módosított 1997. évi C. 

törvény 23. § (1) bekezdése értelmében a Pápa város 

területén kialakított 29 szavazókörben működő 

szavazatszámláló bizottságok tagjait és póttagjait a 

mellékletben foglaltak szerint megválasztja. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a szavazatszámláló bizottságok 

tagjai részére a megbízólevelet adja ki. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

választási eljárásról szóló többször módosított 1997. évi C. 

törvény 23. § (1) bekezdése értelmében a Pápa város 

területén kialakított kisebbségi szavazókörben működő 

szavazatszámláló bizottság tagjait és póttagjait az alábbiak 

szerint megválasztja: 

 

Tagok:  Huszár Endre László  

Dr. Spreitzer Szabolcs 

    Tegyi Tibor  

 Póttagok:  Argyasi Attila  

    Podányi Tamás 

        Oláh Márta  
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Utasítja a jegyzőt, hogy a szavazatszámláló bizottságok 

tagjai részére a megbízólevelet adja ki. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Gratulál a megválasztott személyeknek, eredményes munkát, jó egészséget kíván a bizottsági 

tagoknak. Felkéri dr. Kanozsainé Pék Mária jegyzőt a szavazatszámláló bizottságok tagjainak 

tájékoztatására. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Köszönetet mond a szavazatszámláló bizottsági tagoknak e tisztség elfogadásáért. Felhívja a 

figyelmüket, hogy a további tudnivalókról, az oktatások időpontjáról levélben kapnak 

értesítést. 

 

Ezt követően a megválasztott szavazatszámláló bizottságok tagjai és póttagjai esküt tesznek, 

majd részükre a megbízólevelek átadásra kerülnek. 

 

 

 

II. Egyesített Szociális Intézmény vezetőjével kapcsolatos döntés 

Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Csőréné Pőr Eszter intézményvezető. 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Csőréné Pőr Eszter intézményvezető 

Megköszöni a város vezetésének és a Képviselőtestület tagjainak a feladatellátás során 

személye és az Egyesített Szociális Intézmény iránt tanúsított együttműködést és szociális 

érzékenységet. 43 éves munkaviszonya alatt megpróbált maximálisan az emberekért, a 

rászorulókért dolgozni. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Köszönetet mond az intézményvezetőnek az évek során végzett munkájáért. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

 

A Képviselőtestület 22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 
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24/2010. (III.04.) határozat 

I. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kjt. 30. § 

(1) bekezdésének d) pontja alapján - figyelemmel a 37/B. § (1) 

bekezdés a) pontjára - Csőréné Pőr Eszter Pápa Város 

Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 

Igazgatójának közalkalmazotti jogviszonyát 2010. november 14. 

napjával felmentéssel megszünteti. 

 

Felmentési ideje: 60 nap+ 6 hónap 

Felmentésének kezdő időpontja: 2010. március 16. 

A munkavégzési kötelezettség alól 2010. június 2-től 2010. 

november 14-ig mentesül. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a 

közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével kapcsolatban a 

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2010. március 15. 

Felelős: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

                Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

 

 

II. 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy Pápa Város 

Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye Igazgatói 

feladatainak ellátására vonatkozó pályázatot írja ki és a szakértői 

bizottság tagjait jelölje ki. 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:    Dr. Kovács Zoltán polgármester 

      Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bek. a/ 

pontja alapján bejelenti, hogy a 19/III. sorszámú előterjesztés tárgyalására zárt ülésen kerül 

sor. 

A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bek. b.) 

pontja alapján indítványozza, hogy a 38.,39. sorszámú előterjesztést zárt ülésen tárgyalja meg 

a testület. 

 

A Képviselőtestület 22 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül zárt ülés rendel el. 

 

 

A zárt ülést követően a Képviselőtestület 8,45 órakor nyilvános ülésen folytatja munkáját. 
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Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A nyilvános ülésen tájékoztatja a jelenlévőket a kitüntető díjak adományázásával 

kapcsolatosan, valamint ismerteti a Képviselőtestület zárt ülésén hozott további döntéseit. 

Megköszöni dr. Hermann Istvánnak a Hámori András: Képtelen történet című könyvét, 

amelyet az ülés megkezdése előtt osztottak ki a testület tagjainak. 

 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. (…) rendelet-

tervezete Pápa Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló, 

többször módosított 4/2009. (II.26.) rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

      Menyhárt László osztályvezető 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra, a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 21 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett 

megalkotja az alábbi rendeletet: 

 

 

3/2010. (III.04.) rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló, 4/2009. 

(II.26.) rendelet módosításáról szóló, fenti számú rendeletét az 

előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. (…) rendelet-

tervezete Pápa Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 

1/2010. (I.21.) rendelet módosításáról 

  Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

    Menyhárt László osztályvezető 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra, a Pénzügyi Szociális Bizottság 5 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett 

elfogadásra javasolja.  
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Elmondja, hogy a rendelet módosítása azért szükséges, mert a kisebbségi önkormányzatok 

időközben elfogadták költségvetésüket, mely beépül az önkormányzat költségvetéséről szóló 

rendeletbe. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

 

4/2010. (III. 04.) rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló, 1/2010. (I.21.) 

rendelet módosításáról szóló, fenti számú rendeletét az 

előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

 

4. Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelőt érintő pályázatokkal 

kapcsolatos döntések 

Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi, valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag 

elfogadásra javasolja. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Elmondja, a pályázattal újabb lehetőség nyílik a kórház korszerűsítésére. Hozzáteszi, a gép-

műszerpark fejlesztéséről szóló pályázat kizárólag infrastrukturális fejlesztéssel összevonva 

valósítható meg. Véleménye szerint erre az orvosi műszerek – pl. CT – elavulása miatt 

feltétlenül szükség van. 

A foglalkoztatás támogatására vonatkozó pályázat a hiányszakmák pótlását segíti elő, kiemeli 

a Sürgősségi Betegellátó Osztályra belgyógyász szakorvos felvételének fontosságát. 

Fontosnak tartja az egészségügyben foglalkoztatottak továbbképzését, különösen a 

rehabilitációs területen dolgozó terapeuták, a geriátriai és hospice szakápolók képzését. A 

pályázat keretében minőségügyi területen 10 fő továbbképzése valósulhat meg. 

A pályázat kiírásában szerepel, hogy a fejlesztés a diagnosztikai területen valósul meg, 

amelyet célravezetőbbnek tart a korábban, az urológiai területen véghezvitt fejlesztésnél. 

Megjegyzi, hogy a ráfordítások ellenére kevés az osztályon az urológiai szakember.  
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Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

Elmondja, hogy a pápai kórházban a diagnosztikai eljárások között évekkel ezelőtt 

forradalminak számított a CT készülék alkalmazásának bevezetése. A kórház osztályainak 

működése a szakembereken kívül attól is függ, hogy az Országos Egészségpénztár milyen 

finanszírozást biztosít az adott struktúrán belül az egyes beavatkozásokra. A szabályozás és a 

területi ellátási kötelezettség változásával korábban jól működő osztályok is veszteségessé 

válhatnak. 

A városnak több, különböző megvalósítási stádiumban lévő pályázatai között van 

összefüggés. A Termálfürdőben sikeres pályázat esetén megvalósuló gyógyászati központban 

járóbeteg ellátásra nyílik lehetőség gyógyászati, mozgásszervi rehabilitáció területén, illetve 

OEP által finanszírozott fekvőbeteg kapacitásokat lehet majd kialakítani. 

A pályázat sikeressége esetén a belső struktúrában bekövetkező változásokat a kórház 

jelenlegi kapacitásának átcsoportosításával meg lehet oldani, nem lesz szükség 

többletkapacitások biztosítására, e tekintetben más kórházakkal történő együttműködésre, 

szakmaváltásra, ellátási formák megváltoztatására. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Hozzászólásában kiemeli a pápai kórház urológiai osztálynak a több mint 17 éven keresztül 

fennálló jó hírét és dr. Banyó Tamás urológus szakértelmét. Az ország több részéről is 

érkeztek betegek Pápára speciális urológiai problémáikkal. Nem tartotta feleslegesnek az 

osztályon történt fejlesztést, bővítést.   

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Előzőekben elmondottakkal kapcsolatban megjegyzi, dr. Banyó Tamásnak a kórház 

főigazgatójaként több lehetősége adódott az intézményen belüli döntésekre, mintha kizárólag 

urológusként dolgozott volna a kórházban. Hozzáteszi, valóban az ország több részéről jártak 

az osztályra kezelésre, azonban az ott végzett klinikai műtétek költsége más szakmáktól vont 

el pénzt. Megjegyzi, a kórház új szárnyának építésekor a tervekben eredetileg nem az 

szerepelt, hogy az urológiai osztály kap ott helyet. A jelenlegi struktúra ilyen szempontból 

egészségesebb, a finanszírozás helyzete azonban sajnos nem javult.  

 

Dr. Vörös Ibolya képviselő 

Elmondja, hogy az elmúlt időszakban az egészségügyi ágazatban bekövetkezett 

változásoknak köszönhetően a betegellátás területén az intézményekben - a betegek 

elhelyezése és a technikai feltételek megteremtése esetén is - újabb igények merültek fel. 

Bizonyos technikai formák és diagnosztikai eljárások elavultak, nem felelnek meg a mai 

modern kor elvárásainak.  A pályázatok lehetőséget biztosíthatnak a jelenlegi ellátási formák 

racionalizálására, és a műszerpark felújítására. A térség egészségügyi ellátásának megfelelő 

biztosításához nem a kórházi ellátások megszüntetésére, hanem a racionalizálásra, a meglévő 

kapacitások átcsoportosításra lesz szükség. A különböző területeken a klinikai szintű ellátás 

biztosítására a jelenleg érvényes szabályozások nem adnak lehetőséget. A kórház feladata a 

városi szintű betegellátás biztosítása a létrejövő gyógyászati centrummal együttműködve. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Egyetért dr. Vörös Ibolya főigazgatóval, a kórházakkal szemben támasztott minimum 

feltételek valóban szigorodtak. A pályázatok kiíróinak kezében van a lehetőség az 

egészségügyi struktúra alakítására. Az egészségügyi szférában kialakult versenyhelyzetben a 

pályázatokon eredményesen szereplők jelentős előnyhöz jutnak. Hozzáteszi, a pályázatokon 

elnyert fejlesztések esetében 90 %-os támogatási intenzitást is el lehet érni. 
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Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, egyéb hozzászólás nem hangzott el. 

 

 

I. Pályázat benyújtása a struktúraváltoztatást támogató infrastruktúra-

fejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban című TIOP2.2.4/09/1 felhívásra 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról.  

 

A Képviselőtestület 22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

 

32/2010. (III.04.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért 

azzal, hogy a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti 

Szakrendelő a struktúraváltoztatást támogató infrastruktúra-

fejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban című TIOP2.2.4/09/1 

felhívásra pályázatot nyújtson be, melyhez a saját forrást 

biztosítja. 

 

A Képviselőtestület utasítja a főigazgatót, hogy fentiekkel 

kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg, a részletes 

pályázatot dolgozza ki, majd a képviselőtestületi döntést 

követően nyújtsa be. 

 

Határidő: döntés előkészítésre: folyamatos, de legkésőbb a 2010. 

július 31. 

                pályázat benyújtására: folyamatos, de legkésőbb 2010. 

augusztus 31. 

 

Felelős:   Dr. Kovács Zoltán polgármester 

     Benecz Rita szoc. és eü. osztályvezető 

     Dr. Vörös Ibolya főigazgató 

 

 

II. Pályázat benyújtása a Foglalkoztatás támogatása egészségügyi  

intézmények  számára  című TÁMOP-6.2.4/A/09/1 számú felhívásra  

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról.  

 

A Képviselőtestület 22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 
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33/2010. (III.04.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja, 

hogy a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 

meghirdetett TÁMOP-6.2.4/A/09/1 számú Foglalkoztatás 

támogatása A) komponens: Foglalkoztatás támogatása 

egészségügyi  intézmények  számára  című  felhívásra a Gróf 

Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő az 

előterjesztésben foglaltaknak megfelelően pályázatot nyújtson 

be.  

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: folyamatos, de legkésőbb 2010. március 31. 

Felelős:   Dr. Kovács Zoltán polgármester 

     Benecz Rita szoc. és eü. osztályvezető 

     Dr. Vörös Ibolya főigazgató 

 

 

III. Pályázat benyújtása a Képzési programok az egészségügyben 

foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetencia-

fejlesztés támogatására című TÁMOP-6.2.2/A/09/2 számú felhívásra 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról.  

 

A Képviselőtestület 22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

 

34/2010. (III.04.) határozat 
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja, 

hogy a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő a 

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 

TÁMOP-6.2.2/A/09/2 számú, Képzési programok az 

egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák 

képzése, kompetenciafejlesztés támogatására az előterjesztésben 

foglaltaknak megfelelően pályázatot nyújtson be.  

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: folyamatos, de legkésőbb március 31. 

Felelős:   Dr. Kovács Zoltán polgármester 

     Benecz Rita szoc. és eü. osztályvezető 

     Dr. Vörös Ibolya főigazgató 
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5. A krízishelyzetbe került lakáscélú hitellel rendelkező személyek 

támogatása 

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi, valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag 

elfogadásra javasolja. 

A napirend szóbeli kiegészítéseként elmondja, hogy a kormánypárt részéről korábban 

felmerült megoldás, miszerint a helyi önkormányzatok vásárolják meg – szükség esetén a 

Magyar Fejlesztési Bank Zrt. által nyújtott hitelből - a krízishelyzetben lévők lakásait, nem 

működőképes. Megjegyzi, a kereskedelmi bankok kedvezőbb lehetőségeket biztosítanának a 

hitelfelvételhez. Pápán az éves működési költségvetés fele sem lenne elegendő a lakások 

megvásárlásra. Ebből kifolyólag más megoldást keresnek a rászorultak támogatására, amely a 

krízisalaphoz hasonló pénzbeli segítséget nyújtana a kiköltöztetés előtt állók számára. Az 

önkormányzat oldaláról a segítségnyújtás az idei feszített költségvetés mellett nagy 

erőfeszítést igényel. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról.  

 

A Képviselőtestület 22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

35/2010. (III.04.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

felhatalmazza a Polgármestert, hogy vizsgálja meg a nehéz 

helyzetbe került természetes személyek lakáshitel törlesztése 

önkormányzati támogatásának lehetőségét, annak eredményétől 

függően az erről szóló rendelet-tervezetet terjessze a 

Képviselőtestület elé. 

 

Utasítja a Polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról 

gondoskodjon. 

 

Határidő: soron következő képviselőtestületi ülés 

Felelős: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

6. A Pápai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 

módosítása 

Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Feketéné Földi Judit munkaszervezet-vezető. 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag megtárgyalásra 

javasolja. 
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Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról.  

 

A Képviselőtestület 22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

36/2010. (III.04.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai 

Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítását - az előterjesztés mellékletében foglaltaknak 

megfelelően - jóváhagyja, egyidejűleg felhatalmazza a 

polgármestert a módosított társulási megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

 

7. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei külkapcsolatainak 2009. évi 

alakulásáról és a 2010. évre tervezett programokról 

     Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

A napirend kiegészítéseként elmondja, hogy több alkalommal vittek Kovásznára, a Dévai 

Szent Ferenc Alapítvány keretei között működő Boldog Apor Vilmos Gyermekvédelmi 

Otthon számára a város intézményei által összegyűjtött adományt, illetve a képviselők által 

felajánlott támogatást. A gyermekotthonban 30-35 árva gyermeket nevelnek. Megjegyzi, hogy 

az otthonban folyó oktató-nevelő munka eredményeként az onnan kikerülő, 18. életévüket 

betöltött gyermekek többsége felsőfokú intézményben folytatja a tanulmányait, ellentétben a 

magyarországi gyermekotthonokból kikerülő fiatalokkal. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Megerősíti dr. Áldozó Tamás alpolgármester által elmondottakat, ő maga is többször járt a 

gyermekotthonban. Az Erdélyben élő, roma kisebbséghez tartozó, magyar ajkú gyermekeknek 

is lehetőséget kell biztosítani egy hasonló gyermekotthonba történő bekerülésre, ahol 

magyarként élhetnek és integrálódhatnak a társadalomba. Erdélyben közel ezer kisgyermek 

van hasonló helyzetben.  

A magyarság fenntartása érdekében Pápa Város Önkormányzata a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskolának is támogatást nyújtott új tantermek kialakításához. A 

magyarság Kárpátalján van a legnehezebb helyzetben, mivel nem tagjai az Európai Uniónak, 

vízumkényszer van, és jelentős a nemzeti kisebbségekkel szembeni ellenállás is, ezért fontos, 

hogy az ott élő magyarságnak tanítókat képezzenek.  

Hozzáteszi, hogy a losonci Kármán József magyar tanítási nyelvű általános iskolába 

jelentkező diákoknak Pápa Város Önkormányzata 10.000,- Ft beiskolázási támogatást nyújt a 

beiratkozáskor. A csökkenő tanulólétszám és a fenntartási nehézségek ellenére az intézmény –
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amely a Dél-Szlovákiában élő magyar diákok oktatását fogja össze - egyelőre önállóan, 

magyar tannyelvű iskolaként működik tovább. Lehetőség szerint megpróbálnak minél több 

segítséget nyújtani a határon túli magyarok oktatásához. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról.  

 

A Képviselőtestület 22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

37/2010. (III.04.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

partnervárosi kapcsolatról szóló 2009. évi tájékoztatót elfogadja, 

és a már kialakult, hagyományos nemzetközi programok 2010-

ben történő megrendezéséhez hozzájárul, a rendezvényekkel 

kapcsolatos kiadások fedezetét a költségvetésben biztosítja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

 

Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

 

Grőber Attila képviselő 

A halasztott értékesítésű bérlakás programmal kapcsolatban tájékoztatja a testület tagjait, 

hogy Schmidt Lajos osztályvezetőtől kapott tájékoztatás szerint a határozatban megjelölt 

időpontig 42 fő jelentkezett a programra. A határozatban a szerződések megkötésének 

határideje 2010. március 31. Dr. Bogdán Zsolt, az Első Magyar Bérlakásépítő Kft. képviselője 

a jövő héten részletesen tájékoztatja a jelentkezőket a programban való részvétel feltételeiről. 

Kiemeli ennek fontosságát, mivel a bérlői kötelezettségek elmulasztása esetén az 

önkormányzat áll helyt a programban foglaltak betartásáért. Schmidt Lajos vállalkozási 

osztályvezető elmondta, hogy a testületet a programban ténylegesen részt vevők kijelölése 

után kívánják tájékoztatni.  

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Valóban felmerült a programmal kapcsolatban a köztes állapotról történő jelentés, azonban 

úgy döntöttek, hogy érdemesebb a konkrét jelentkezések tisztázása után tájékoztatni a 

Képviselőtestületet. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, egyéb hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 22 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 
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38/2010. (III.04.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 122/2009. 

(X.21.) határozat, a 130, 137/2009. (XI.26.) határozatok, a 

158,163/2009. (XII.18.) határozat és a 4,5,7,12,13/2010. (I.21.) 

határozatok végrehajtására adott jelentéseket elfogadja. 

 

 

8. Vegyes ügyek 

 

 

a)  Iskolai és óvodai beíratások időpontjainak meghatározása 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 22 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

 

39/2010. (III.04.) határozat 

I. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2010/2011. 

tanévre a tanköteles korú gyermekek általános iskolákba történő 

beíratásának időpontját – Kotv 66. § (9) bekezdésében foglaltak 

alapján – az alábbiak szerint határozza meg: 

 

2010. április 12-én 8-18 óráig, 

2010. április 13-án 8-17 óráig. 

 

Utasítja a Jegyzőt, valamint a közoktatási intézmények vezetőit, 

hogy a beiratkozás idejének közzétételéről a 11/1994.(VI.8.) 

MKM. rendelet 16. § (1) bekezdésében foglaltak szerint 

gondoskodjanak. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Kovács Zoltán polgármester  

 Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

 Intézményvezetők 
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II. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kotv. 102. 

§ (2) bekezdés a) pontjában foglaltak, valamint a nevelési-

oktatási intézmények működéséről szóló többször módosított 

11/1994. (VI. 8.) MKM rend. 15. § (2) bekezdésében foglaltak 

alapján a 2010/2011. nevelési évre az óvodáskorú gyermekek 

óvodába történő beíratásának időpontját az alábbiak szerint 

határozza meg: 

 

2010. május17-én 8-18 óráig, 

2010. május 18-án 8-17 óráig. 

 

Utasítja a Jegyzőt, és az óvodavezetőket, hogy a beiratkozás 

idejének közzétételéről a helyben szokásos módon 

gondoskodjanak. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző  

 Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

 Intézményvezető, tagóvoda vezetők 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Tájékoztatja a sajtó képviselőit az óvodai és általános iskolai beíratások időpontjairól. 

 

 

 

b) Közoktatási feladat átvállalására megállapodás kötése Takácsi Község 

Önkormányzatával  

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság és az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság 

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Elmondja, hogy Pápa Város Önkormányzata az 1997/1998. tanévtől kezdődően Takácsi, 

Nóráp, Dáka községek, valamint a 2003/2004. tanévtől Pápadereske község részére 

megállapodás alapján biztosítja a közoktatási feladatellátást. Dáka és Pápadereske a 

normatívát meghaladó támogatási összeg nagysága miatt nem kívántak az önkormányzattal 

megállapodást kötni. Hozzáteszi, Nórápon már nincs olyan állandó lakóhellyel rendelkező 

általános iskolás korú tanuló, aki tanulói jogviszonnyal rendelkezne valamely Pápa Város 

Önkormányzata által fenntartott általános iskolában, így kizárólag Takácsi községgel kötne az 

önkormányzat megállapodást a közoktatási feladatok ellátására. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 22 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 
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40/2010. (III.04.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. 

törvény 88. § (4) bekezdésében foglaltak alapján biztosítja 

Takácsi Község Önkormányzata közoktatási feladatainak 

ellátását.  

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy - az 

előterjesztésben foglaltak figyelembe vételével – az érintett 

településsel kössön megállapodást a közoktatási feladat 

átvállalására. 

 

Határidő:  azonnal, illetve folyamatos  

Felelős:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

 

 

 

c) Önkormányzati lakás bérbeadása Regős Roland rendőr őrmester részére 

(Pápa, Mozsár u. 2/B. fsz. 4.) 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 22 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

41/2010. (III.04.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a többször 

módosított 49/1993. (XII. 21.) rendelete 12. § (1) bekezdésében 

biztosított jogkörében eljárva, bérbeadás közérdekű feladatok 

megoldására jogcímen hozzájárul Regős Roland r. örm. részére 

a Pápa, Mozsár u. 2/B. földszint 4. szám alatti önkormányzati 

bérlakásnak a Pápai Rendőrkapitányságon fennálló szolgálati 

jogviszonya időtartamára, de legfeljebb öt évig történő 

bérbeadásához. 

 

Utasítja a Jegyzőt, hogy a határozat végrehajtásáról 

gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 Polgár Jenő közig.oszt.vez. 
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d) Pápa Város Önkormányzata és a városban működő kisebbségi 

önkormányzatok közötti pénzügyi megállapodás módosítása 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. A Pápa Városi 

Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Pápai Örmény Kisebbségi Önkormányzat a 

megállapodást már elfogadta. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 22 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

42/2010. (III.04.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi 

XXXVIII. tv., valamint az államháztartás működési rendjéről 

szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltaknak 

megfelelően 

1.) Pápa Város Önkormányzata, valamint a Pápa Városi Cigány 

Kisebbségi Önkormányzat költségvetésével és 

gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos, 191/2006. 

(XII.14.) kt. határozat 1. pontjával jóváhagyott 

megállapodást az előterjesztés mellékletében foglaltaknak 

megfelelően módosítja. 

2.) Pápa Város Önkormányzata, valamint a Pápai Német 

Kisebbségi Önkormányzat költségvetésével és 

gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos, 191/2006. 

(XII.14.) kt. határozat 2. pontjával jóváhagyott 

megállapodást az előterjesztés mellékletében foglaltaknak 

megfelelően módosítja. 

 

3.) Pápa Város Önkormányzata, valamint a Pápai Örmény 

Kisebbségi Önkormányzat költségvetésével és 

gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos, 191/2006. 

(XII.14.) kt. határozat 3. pontjával jóváhagyott 

megállapodást az előterjesztés mellékletében foglaltaknak 

megfelelően módosítja. 

 

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a 

módosított megállapodások aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Dr. Nagy Krisztina osztályvezető 
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e) Együttműködési megállapodás kötése közcélú foglalkoztatás megvalósítása 

érdekében a Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Holdosiné Bánhegyi Ildikó, a Pápa Városi Cigány 

Kisebbségi Önkormányzat elnöke, és Scheck Tiborné állampolgár. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. A 

Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. március 2-i ülésén elfogadta a 

megállapodás megkötését. 

 

Holdosiné Bánhegyi Ildikó elnök 

Elmondja, hogy az „Út a munkához” program lebonyolítója a Magyarországi Cigányok 

Független Érdekvédelmi Szövetsége. A program 2010. április 30-a utáni folytatásához kéri a 

Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a testület támogatását legfeljebb 10 fő közcélú 

munkavégzés keretében történő alkalmazására. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 22 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

 

43/2010. (III.04.) határozat 

1.) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

közcélú foglalkoztatás  megvalósítása érdekében a Pápa 

Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal 2010.  május 

1. napjától 2010. december 31. napjáig együttműködési 

megállapodást köt,  legfeljebb 10 fő közcélú 

munkavégzés keretében történő alkalmazására. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

együttműködési megállapodás  tervezetét jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

2.) Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési 

megállapodás aláírására.  

 

Határidő: 2010. április 30. 

Felelős: Dr. Kovács Zoltán polgármester 
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f) Veszprém Megye Tűzvédelméért 105 Közalapítvány jövőbeni működésével 

kapcsolatos döntés 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 22 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

44/2010. (III.04.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Veszprém 

Megye Tűzvédelméért 105 Közalapítvány tekintetében a 

társalapítók véleményét messzemenően tiszteletben tartva, a 

Közalapítvány további működtetését vagy megszüntetését is el 

tudja fogadni. 

 

A Képviselőtestület megköszöni a Közalapítvány kuratóriumi és 

felügyelőbizottsági tagjainak a Közalapítvány érdekében végzett 

tevékenységét. 

 

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról 

tájékoztassa a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

Elnökét.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

 

g) Településszerkezeti terv módosítása, szabályozási terv készítése a Szabó E. u. – 

Szilágyi J. u. – Bocsor I. u. – Teleki utcák által határolt területre  

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést a Településfejlesztési és Ellátási Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

 

Dr. Kontrát Károly képviselő 

Megkérdezi, hogy az érintett településrészen hány telket alakítanak ki? 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A kérdésre válaszolva elmondja, körülbelül húsz telek kialakítására kerül sor. 

 

Mészáros István képviselő 

Elmondja, hogy a határozati javaslatban foglalt módosítások megfelelnek az Általános 

Rendezési Terv előírásainak. A Rendezési Tervben az érintett területen eredetileg közösségi 

épület, iskola építése szerepelt, a jelenleg tervezett tömbbelső azonban barátságosabbá tenné a 

területet. A sorház és tömbház mellett parkosításra is sor kerül. 
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Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 22 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

 

45/2010. (III.04.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szabó E. u. 

– Szilágyi J. u. – Bocsor I. u. – Teleki utcák által határolt terület 

fejlesztésével egyetért, az ehhez szükséges településszerkezeti 

terv módosításhoz, szabályozási terv készítéséhez hozzájárul. 

 

Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Kovács Zoltán polgármester 

     Németh Tamás műszaki osztályvezető 

 

 

h) Hozzájárulás a Külső Várkert és a Vajda Péter lakótelep mögötti terület 

módosított fejlesztéséhez 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést a Településfejlesztési és Ellátási Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

Az előterjesztésben szereplő telekalakítás összefügg a Veszprém Megyei Önkormányzat, 

Pápa Város Önkormányzata és a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. között kötött 

megállapodással. Az érintett területen a Pápai Ingatlanfejlesztő Kft. Veszprém Megyei  

Közgyűlés által elfogadott fejlesztési stratégiája szerint kellő számú jelentkező esetén – egy 

Kft.-be történő apportálás után – üdülőjog-értékesítéssel kombinált apartmanház építését 

valósítanának meg. 

Hozzáteszi, a tervezett épület párkánymagassága nem haladná meg az eddigi házakét. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 22 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 
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46/2010. (III.04.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Külső 

Várkert és a Vajda Péter lakótelep mögötti terület módosított 

fejlesztését támogatja, az ehhez szükséges településrendezési 

eszköz módosításokhoz hozzájárul. 

Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Kovács Zoltán polgármester 

     Németh Tamás műszaki osztályvezető 

 

 

i) Kékfestő Múzeumban lévő lakásokon fennálló használati jogról való lemondás  

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság, az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság, valamint a 

Vállalkozási és Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

A Kékfestő Múzeum bezárásának elkerülése érdekében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-

vel folyamatban van a Múzeum vagyonkezelői jogának átvételével kapcsolatos tárgyalás. A 

vagyonkezelői jog esetleges későbbi megszűnése esetén problémaként merülhet fel a lakások 

használati jogának visszaszerzése, azonban az ingatlanon egyszerre nem állhat fenn 

vagyonkezelői és használati jog egyaránt. 

Megkérdezi Kanozsainé dr. Pék Mária jegyzőt, mi lehet a megoldás a fenti problémára? 

Véleménye szerint a szerződésben szerepelnie kellene, hogy a vagyonkezelői jog megszűnése 

esetén az önkormányzat használati joga feléled. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

A tárgyalások során már felmerült ez a kérdés. A határozati javaslat tartalmazza, hogy a 

használati jogról lemondás a vagyonkezelői szerződés hatálybalépésével egyidejűleg válik 

hatályossá. A vagyonkezelői szerződéssel kapcsolatos további tárgyalások során 

megpróbálnak megoldást találni erre a helyzetre, és lehetőség szerint beépíteni a szerződésbe 

ezt a biztosítékot. 

 

Dr. Kontrát Károly képviselő 

Javasolja, hogy a szerződésben feltétlenül szerepeltessék a vagyonkezelői jog megszűnése 

esetén a használati jog feléledését. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Hozzáteszi, a probléma komplex kezelése szükséges, hiszen a tulajdonos, tehát az állam vagy 

bezárja véglegesen a Múzeumot, vagy az önkormányzat vagyonkezelésbe veszi. A Kékfestő 

Múzeum további működtetése érdekében ezért előfordulhat, hogy kompromisszumot kell 

kötni, de meg kell találni az Önkormányzat és a Múzeum számára legjobb megoldást.  

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium, vagyis az állam pénzt ad a Textil- és Textilruházati, 

Ipartörténeti Múzeumi Alapítványnak a Kékfestő Múzeum fenntartására, azonban az átadott 

pénz már tavaly is kevés volt, ezért kétszer volt szükség az önkormányzat támogatására a 

Múzeum működéséhez.  

Problémát jelent, hogy a Múzeum épülete állami tulajdonból ki nem adható vagyontárgy, 

tárgyalni pedig egy közbülső szervvel a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRt-vel kell.  
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Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

Hozzáteszi, hogy Pápán eddig nem volt példa vagyonkezelői jog alapítására. Az állami 

vagyon jövőbeni működtetésére a vagyonkezelői jog általánossá váló jogintézmény lesz, az 

ingyenes használati jogok pedig megszűnnek. Az éves vagyonkezelői díj mértéke a vagyon 

értékének 2 %-a, amelyet a szerződő partner csökkenthet. Hozzáteszi, a vagyonkezelői díjat 

az épületre fordíthatják. Az önkormányzatnak a Kékfestő Múzeum után az Esterházy 

Kastélyra is vagyonkezelői szerződést kell majd kötni. 

További problémát okozhat, hogy a Múzeumban lévő tárgyak tulajdonjogi helyzete 

rendezetlen, amely a ’90-es években történő vagyonátadások, privatizációk során alakult így.  

Annak ellenére, hogy az elmúlt időszakban kevés forrás jutott a Múzeum felújítására, 

fejlesztésére, magasabb látogatószámot produkál a kiemelt projektként megvalósított 

turisztikai attrakcióknál. A dunakeszi iskola diákjainak beszámolói is ezt támasztják alá. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Véleménye szerint a fenti problémákra a tárgyalások során kell megoldást találni. Az 

Esterházy kastélyon kívül más, állami tulajdonban lévő épületre is köthetnek a későbbiek 

folyamán vagyonkezelői szerződést. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 22 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

47/2010. (III.04.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pápai 130 hrsz-ú ingatlan 

egy részén, az Önkormányzat javára fennálló használati jogról 

való lemondó nyilatkozatot megtegye, azzal, hogy a használati 

jogról való lemondás a Kékfestő Múzeumra vonatkozó 

vagyonkezelési szerződés hatálybalépésével egyidejűleg válik 

hatályossá. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető 

 

 

 

j) Tapolcafő, Attyai utca felújítása című TEUT pályázat vonatkozásában fel nem 

használt támogatási összegről történő lemondás 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság, valamint a Településfejlesztési és Ellátási Bizottság 

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Hozzáteszi, a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács bizonyos településnek 

engedélyezte a közbeszerzési pályázat során az árversenyből megmaradt pénz felhasználását a 

magasabb műszaki tartalom elérése érdekében, azonban Pápa és további 200 település ezt 

nem tehette meg. Ezzel kapcsolatban további tárgyalásokat folytat az Ügynökséggel.  
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Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 22 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

48/2010. (III.04.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a 

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtott 

TEUT támogatással megvalósult útfelújítások kapcsán 

Tapolcafő, Attyai utca vonatkozásában 28.554,-Ft összegű 

támogatás lemondásával. A Képviselőtestület felhatalmazza a 

polgármestert a módosított támogatási szerződés megkötésére. 

 

A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a pályázatok 

előírásainak megfelelően a szükséges dokumentumokat a 

támogató fele továbbítsa.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

   Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

   Németh Tamás műszaki osztályvezető 

   Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető 

 

 

k) Kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Napokra és a schwetzingeni Spárgafesztiválra 

utazó delegációban résztvevők kijelölése 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Rádi Róbert művelődési osztályvezetőnél és Boros Katalin köztisztviselőnél lehet jelezni a 

részvételi szándékot. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 22 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

49/2010. (III.04.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a kovásznai Kőrösi Csoma 

Sándor Napokra valamint a schwetzingeni Spárgafesztiválra 

Pápa város képviseletében utazó delegációban résztvevőket 

felkérje és kijelölje. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  dr. Kovács Zoltán polgármester 
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l) Pályázatok benyújtása az „EU Önerő Alap támogatás-2010” c. pályázati 

felhívásra 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 22 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

 

50/2010. (III.04.) határozat 

1) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért 

„A Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítése” 

című, KDOP-5.3.2-09-2009-0006 azonosító számú pályázat 

saját forrásának kiegészítésére EU Önerő Alap pályázatra 

való benyújtásával.  

A pályázó megnevezése: Pápa Város Önkormányzata 

A tervezett fejlesztés pontos megnevezése: „A Weöres 

Sándor Általános Iskola akadálymentesítése”  KDOP-5.3.2-

09-2009-0006 

Fejlesztés összköltsége: 78.595.113,-Ft 

Fejlesztés pénzügyi ütemezése: 2010. június 15. – 2010. 

szeptember 30. 

Pénzügyi forrásainak összetétele:  

KDOP támogatás    29.167.546,-Ft 

saját forrás  49.427.567,-Ft 

melyből igényelt EU Önerő Alap támogatás     24.713.783,-Ft. 

Saját forrás biztosításának módja: Pápa Város 

Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. 

(I.21.) rendelete. 

 

A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a pályázat 

benyújtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

Határidő:  az uniós támogatási szerződés kézhezvételét 

követően, de legkésőbb 2010. október 1. 

Felelős:       Dr. Kovács Zoltán polgármester 

       Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

       Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető 

  Németh Tamás műszaki osztályvezető 
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2) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért 

„Pápa Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastrukturális 

fejlesztése” című, KDOP-5.1.1./2/2F-2f-2009-0006 azonosító 

számú pályázat saját forrásának kiegészítésére EU Önerő 

Alap pályázatra való benyújtásával.  

A pályázó megnevezése: Pápa Város Önkormányzata 

A tervezett fejlesztés pontos megnevezése: „Pápa Munkácsy 

Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” KDOP-

5.1.1./2/2F-2f-2009-0006 

Fejlesztés összköltsége: 519.989.912,-Ft 

Fejlesztés pénzügyi ütemezése: 2010. június 1. – 2010. 

december 31. 

Pénzügyi forrásainak összetétele: 

KDOP támogatás   462.531.026,-Ft 

saját forrás  57.458.886,-Ft 

melyből igényelt EU Önerő Alap támogatás 28.729.443,-Ft. 

Saját forrás biztosításának módja: Pápa Város 

Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. 

(I.21.) rendelete. 

 

A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a pályázat 

benyújtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

Határidő:  az uniós támogatási szerződés kézhezvételét 

követően, de legkésőbb 2010. október 1. 

Felelős:     Dr. Kovács Zoltán polgármester 

      Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

      Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető 

      Németh Tamás műszaki osztályvezető 

 

 

3) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért 

„Pápa Bóbita bölcsőde kapacitásbővítő fejlesztése” című, 

KDOP-5.2.2/B-2f-2009-0006 azonosító számú pályázat saját 

forrásának kiegészítésére EU Önerő Alap pályázatra való 

benyújtásával.  

A pályázó megnevezése: Pápa Város Önkormányzata 

A tervezett fejlesztés pontos megnevezése: „Pápa Bóbita 

bölcsőde kapacitásbővítő fejlesztése”   KDOP-5.2.2/B-2f-

2009-0006 

Fejlesztés összköltsége: 91.339.258,-Ft 

Fejlesztés pénzügyi ütemezése: 2010. április 19. – 2010. 

szeptember 30. 

Pénzügyi forrásainak összetétele:  

KDOP támogatás  79.885.315,-Ft 

saját forrás  11.453.943,-Ft 

melyből igényelt EU Önerő Alap támogatás 4.581.577,-Ft. 

Saját forrás biztosításának módja: Pápa Város 

Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. 

(I.21.) rendelete. 
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A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a pályázat 

benyújtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

Határidő:  az uniós támogatási szerződés kézhezvételét 

követően, de legkésőbb 2010. október 1. 

Felelős:       Dr. Kovács Zoltán polgármester 

       Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

       Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető 

       Németh Tamás műszaki osztályvezető 

 

4) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért 

„Tókert utca, Szabadság utca, Gróf út fejlesztése” című, 

KDOP-4.2.1/B-09-2009-0013 azonosító számú pályázat saját 

forrásának kiegészítésére EU Önerő Alap pályázatra való 

benyújtásával.  

A pályázó megnevezése: Pápa Város Önkormányzata 

A tervezett fejlesztés pontos megnevezése: „Tókert utca, 

Szabadság utca, Gróf út fejlesztése” KDOP-4.2.1/B-09-2009-

0013 

Fejlesztés összköltsége: 244.536.256,- Ft 

Fejlesztés pénzügyi ütemezése: 2010.06.01. - 2010.12.31. 

Pénzügyi forrásának összetétele:  

KDOP támogatás:  171.150.925,- Ft 

saját forrás: 73.385.331,- Ft 

melyből igényelt EU Önerő Alap támogatás:   36.692.665,- Ft 

 

Saját forrás biztosításának módja: Pápa Város 

Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. 

(I.21.) rendelete. 

 

A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a pályázat 

benyújtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

Határidő:  az uniós támogatási szerződés kézhezvételét 

követően, de legkésőbb 2010. október 1. 

Felelős:       Dr. Kovács Zoltán polgármester 

       Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

       Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető 

       Németh Tamás műszaki osztályvezető 

 

 

5) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért 

„A pápai kerékpárút hálózat fejlesztése” című, KDOP-4.2.2-

09-2009-0001 azonosító számú pályázat saját forrásának 

kiegészítésére EU Önerő Alap pályázatra való benyújtásával.  
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A pályázó megnevezése: Pápa Város Önkormányzata 

A tervezett fejlesztés pontos megnevezése: „A pápai 

kerékpárút hálózat fejlesztése”  KDOP-4.2.2-09-2009-0001 

Fejlesztés összköltsége: 164.097.624,- Ft 

Fejlesztés pénzügyi ütemezése: 2010.06.01. - 2010.12.31. 

Pénzügyi forrásának összetétele:  

KDOP támogatás:   147.687.862,- Ft 

saját forrás:   16.409.762,- Ft 

melyből igényelt EU Önerő Alap támogatás:     8.204.881,- Ft 

 

Saját forrás biztosításának módja: Pápa Város 

Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. 

(I.21.) rendelete. 

 

A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a pályázat 

benyújtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

Határidő:  az uniós támogatási szerződés kézhezvételét 

követően, de legkésőbb 2010. október 1. 

Felelős:       Dr. Kovács Zoltán polgármester 

       Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

       Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető 

       Németh Tamás műszaki osztályvezető 

 

6) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért 

„A szociális alapszolgáltatás ellátást biztosító intézményi 

környezet fejlesztése Pápán” című, KDOP-5.2.2/A-2008-

0004 azonosító számú pályázat saját forrásának 

kiegészítésére EU Önerő Alap pályázatra való benyújtásával.  

A pályázó megnevezése: Pápa Város Önkormányzata 

A tervezett fejlesztés pontos megnevezése: „A szociális 

alapszolgáltatás ellátást biztosító intézményi környezet 

fejlesztése Pápán”  KDOP-5.2.2/A-2008-0004 

Fejlesztés összköltsége: 51.952.921,-Ft 

Fejlesztés pénzügyi ütemezése: 2009. december 5. – 2010. 

május 31. 

Pénzügyi forrásainak összetétele:  

KDOP támogatás   46.757.629,-Ft 

saját forrás 5.195.292,-Ft 

melyből igényelt EU Önerő Alap támogatás      2.078.116,-Ft. 

Saját forrás biztosításának módja: Pápa Város 

Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. 

(I.21.) rendelete. 

 

A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy – 

amennyiben a támogatás feltételrendszerének megfelel – a 

pályázat benyújtásával kapcsolatban a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 
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Határidő:  az uniós támogatási szerződés kézhezvételét 

követően, de legkésőbb 2010. október 1., 

amennyiben a támogatás feltételrendszerének 

megfelel. 

Felelős:       Dr. Kovács Zoltán polgármester 

       Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

       Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető 

  Németh Tamás műszaki osztályvezető 

 

7) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért 

„Pápa városközpont funkcióbővítő rehabilitációja” című, 

KDOP-3.1.1/A-2008-0001 és KDOP-3.1.1/A-2f-2010-0001 

azonosító számú pályázat saját forrásának kiegészítésére EU 

Önerő Alap pályázatra való benyújtásával.  

A pályázó megnevezése: Pápa Város Önkormányzata 

A tervezett fejlesztés pontos megnevezése: „Pápa 

városközpont funkcióbővítő rehabilitációja” KDOP-3.1.1/A-

2008-0001 és KDOP-3.1.1/A-2f-2010-0001 

Fejlesztés összköltsége: 1.947.845.088,-Ft, melyből a 

közterület infrastrukturális fejlesztése 1.191.912.813,-Ft 

Fejlesztés pénzügyi ütemezése: 2010. április 15. – 2011. 

július 31. 

Pénzügyi forrásainak összetétele:  

KDOP támogatás 1.420.061.088,-Ft, melyből a közterület 

infrastrukturális fejlesztése 842.494.835,-Ft 

saját forrás 527.784.000,-Ft, melyből a közterület 

infrastrukturális fejlesztése 349.417.978,-Ft 

igényelt EU Önerő Alap támogatás             104.825.393,-Ft. 

Saját forrás biztosításának módja: Pápa Város 

Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. 

(I.21.) rendelete. 

 

 teljes bekerülési 

költség (Ft) 

KDOP 

támogatás (Ft) 

Saját forrás 

(Ft) 

 

pályázati költség 

összesen 

1.947.845.088,- 1.420.061.088,- 527.784.000,- igényelt EU 

Önerő Alap 

(30%) (Ft) 

ebből a közterület 

infrastrukturális 

fejlesztése 

1.191.912.813,- 842.494.835,- 349.417.978,- 104.825.393,- 

2010. 613.624.938,- 435.526.010,- 178.098.928,- 53.429.678,- 

2011.  578.287.875,- 406.968.825,- 171.319.050,- 51.395.715,- 

 

A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy – amennyiben 

a támogatás feltételrendszerének megfelel – a pályázat 

benyújtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 
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Határidő:  az uniós támogatási szerződés kézhezvételét 

követően, de legkésőbb 2010. október 1., 

amennyiben a támogatás feltételrendszerének 

megfelel. 

Felelős:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

 Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető 

      Németh Tamás műszaki osztályvezető 

 

 

Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 2010. március 5-7. között  rendezik Budapesten az Utazás 

2010. kiállítást, ahol a közép-dunántúli standon megtalálható Pápa kiállító tere a 

Várkertfürdő, a Pápai Hús 1913 Kft. és a Bakonyerdő Zrt. képviselőivel.  

 

Dr. Hermann István képviselő 

Meghívja a képviselőket 2010. március 11-én 17,00 órakor Széchenyi István halálának 150. 

évfordulója alkalmából a Könyvtár folyosóján tartandó kiállításra. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a március 15-i ünnepséget 10,00 órától tartják a Március 15. 

téren, majd ezt követően 11,00 órakor kezdődik dr. Pölöskei Ferenc és Csoóri Sándor 

könyvbemutatója a Református Teológiai Akadémia Lovagtermében. 

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 9.30 órakor bezárja.  

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 Dr. Kovács Zoltán s.k. Kanozsainé dr. Pék Mária s.k. 

 polgármester jegyző 


