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1 19/2020. ű4.25.) h4tározqt'----
Páp" VádÓ"k"..á ny zatának Kép.viselőtesűlete fenti számú

haiározatában utasítottaPápa Város Önkormányzata Közoktatásihatározatában utasította Pápa Város

í:"fi ,"ili'""§T:,á[:j"§"',:§:"?ű,lilí%-:J:íff."""áff §
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Váos Önko.mányzata Képviselőtestületének Ugyendi és

Összeférhetetlenségi Bizottsága elé jóváhagyásra,

Az Önkormányzati és sze.rvezési osztály vezetóje a hatáíozat végrehajtásával kapcso|1tban

jelenti, hogy p"apa város Önkormányzata képviselőtestületének a katasztrófavédelemről ós a
"t 

orra iupJroto,ió egyes törvények módosításáról szóló.201 1. évi CXXVIiI. törvény 4ó, §_ának

1+; tetezae.e ,"".iiti hutárkö.ében eljáró Pápa Város Önkormányzatának Polgármeste19, Pána

Város önkormanyzata Képviselőtestiiletén& Szervezeti és Múködési SzabáIyzaíáról sző|ő

2612014. (X.22.) önkormányzati rendelet 25lA. §_ában foglaltak alaplán Pápa Város

önkormán}zata Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szeruezete

Szervezeti és Működési Szabályzatát a21412020. (XII.15.) határozatával jóváhagyta.

138/2020. (X.22.) határozat 4. pontia
Páp" VárdT"k"fi.á,yzata Képviselőtestíiletének fenti számú

ltűározat 4. pontjában utasította a polgármestert, hogy a

Fenyveserdő Bölcsóde (bejegyzett engedélyes) és a Napsugar

Bölcsóde (bejegyzett engedélyes) szolgáltatói nyilváiltartásból

való törlése, valamint a Bóbita Bölcsőde (bejegyzett engedélyes)

szolgáltatói nyilvantartásba bejeg7zelt adatainak módosítása

érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg,

A szociális és közigazgatási osztály vezetője a hatátozat 4. pontjának végrehajtásával

kapcsolatban jelenti, 
-hogy a veszprém Megyei kormányhivatal Hatósági Fóosztálya a

Fálveserdó tiölcsőde, a ilapsugár 
-Bölcsőde, 

és a Bóbita Bölcsőde engedólyesek adatait -
struLtúraváltás miatt - a szolgáltatói nyilvántartásban módosította,

158/2020. (XI.2{,) határozat 1. pontia
Pápa %ros Ö,kormányzata Kepviselótestületének 

. 
- a

kaiasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények

módosításáról szó16 2071, évi CXXVIL törvény 46, §-ának (4)

bekezdése szerinti -' hatáskörében eljaró Pápa Város

Önkormálryzatának Polgfumestere fenti szánú határozat 1,

pontjában Úgy dóntött, hogy a szociális igazgatásról és a szociális

eltatásotrOl-szOló 1993. évi IIL törvényben foglalt ellátási

kötelezettségének teljesitése cétjából a Baptista Tevékeny

Szeretet Misszióval (4ö28 Debrecerr, Simonyi út 14,) a

pszichiátriai betegek nappali ellátása és a szenvedélybetegek

nappali ellátása t árgyában eilátási szerzódést köt,

A szociális és közigazgatási osztály vezetóje a halározat 1. pontjárra-k végrehajtásával

tup"rorutúun :aenti, h"og/ a Bapti§ta Tbvékeny Szeretet Misszióval (4028 Debrecen, Simonyi

,nii li 
" 
p.rl.i,iet iai beóget nappati ellátása és a szenv€délybetegek nappali ellátása tárgyában

2020. deiember 16. napjával az ellátási szerzódés létrejött,



l 6 4 l 2020. (XL26,,\ hat őr ozat
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestiiletének - a

katasztrófavédelemröl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szőló 201L. évi CXXVIL törvény 4ó. §-ának (4)

bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Pápa Város
Önkormrányzatanak Pol grirmestere fenti számú hat ér ozatában,így
döntött, hogy készfizető kezességet vállal a Pápai
Termálvízhaszn osíó Zrt. ERSTE Bank Hungary Zrt,-vel
kötendő, a hitelszerződés aláíráslnak napjától 2021. december

31. napjáig terjedő időszakra vonatkozó, 80 000 000 Ft összegű

f.'ffií#l1,,#it1;:,*:í:űiln","iyj,Titolr." jtí3ö

teljesítéséért.

A Gazdasági osztilly vezetője a határozat végrehaltásával kapcsolatban jelenti, hogy a pápai

Termálvizhasznositő Zrt,80 000 000 Ft összegű folyószámla hitelkeret szerződést kÖtÖtt az

ERSTE Bank Hungary Zrt.-ve!, melyhez Pápa Város Önkormányzata készfizeíő kezességet

vállalt, A szerződéskötés és a hitelkeret be állitása 2020 . december 1 7 . napj án megtörtént.

200/2020. (XII.8n) határozat
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének , a

katasztrófavédelemról és a hozzá kapcsolódó egyes töwények
módosításáró1 szóló 2011. évi CXXMII. törvény 46. §-ának (a)

bekezdése szerinti - hatáskörében eijáró Pápa Város
Önkormanyzatának Polgá,rmestere fenti számú határozatábaa
döntött a Pápai Platán Nonprofit Kft. telephelyeinek és a Kft,
alapító okiratának módosításaról.

Az Aljeglző a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy az illetékes cégbíróság

2020. december 21. napjával (hatályos 202t. jallát 1{ő1) bejegyezte a cégrryilvántartásba a

Pápai Platán Nonprofit Kft, új telephelyeit.

ffia Képviselőtestüietének - a

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításriról szőló 201L. évi CXXVIII. törvény 4ó. §-ának (4)

bekezdése szerinti - hatáskörében eljaró Pápa Város
Önkormányzatának Polgármestere fenti számú hatarozatában
döntött a Pápai Platán Nonprofit Kft. felügyelóbizottsága új
összetételérő1.

Az Aljegwő a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy az illetékes cégbíróság
2020. decernber 21. napjáva| (hatályos 202|. jamár l_től) törölte a cégrryilvántartásból a

visszahívott, és bejegyezte a cégnyilvántartásba az újonnan megválasztott felügyelóbizottsági
tagokat,
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208 12020. (XII.1 5.) határnzzt
ffia Képviselőtestiiletének - a
kataszhófavédelemról és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szólő 2011. évi CXXVII. törvény 46. §-ának (a)
bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Pápa Város
Onkormányzatának Polgármestere fenti számri határozatában
egyetértését fejezte ki a Pápai Tankerületi Központ 202112022.
tanéwe vonatkozó kötelező felvételt biztosító általanos iskolrik
körzethatárairól szóló tewezetében foglaltakkal és utasította a
jegyzőt, hogy a véleménl a Pápai Tankerületi Központ részére
kiildje meg.

Az ÖnkormánYzati és §zervezési Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban
jelenti, hogy a Pápai Tankerületi Központ részere a 2\2112022. tanévré vonatko iő kőtelező
felvételt biztosító általános iskolák kórzethatárai meghatározására vonatko ző terlezetéve1
kapcsolatban Pápa Város Önkormányzata véleményét m;gküldték.

?gr/r0r.0. fiII.1§.
Pápa Város Ortkormányzata Képviselőtesttiletének - a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVil. törvény 46. §_ának (4)
bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Pápa Varos
Onkormányzatának Polgármestere fenti számú határozatában
jóvérhagla a Pápai Sport Nonprofit Kft. felügyelóbizottságanak
az előterjesztés mellékletét képzó ügyrendjét.

Az Aljegyző a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a pápai sport Nonprofit
Kft. felÜgyelőbizottságának ügytendje 2020. december 15-én hatályba lépett ésiendelkeiéseit
ettől az idóponttól alkalmazni kel1.

212i2020. (XII.1§.) határozat 1. pontia
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének - a
katasztrófavédelemról és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
tnódosításáról szól.ó 2011. évi CXXVIII. törvény 46, §-árrak (a)
bekezdése szerinti - hatáskörében eljaró Pápa Város
Önkormányzatának Polgármestere fenti számú határozatának 1 .

pontjában úgy döntött, hogy a VoLÁNBíJ1Z Zít, 201,9, évi
beszámolójában feltüntetett menetrend szerinti autóbuszjárattal
történő helyi személyszállításra voflatkozó ellentételezési igény
összegét 25 %-kal csökkentett összegben - 8ó 631 662 Ft -
fogadja el.

A Gazdasági osztály vezetője a határozat l. pontjának végfehajtásával kapcsolatban jelenti,
hogy az ellentételezési összeg átutalása a VoLÁNBUSZ Zrt. részére 20)0. december 17.
napján me$örtént.



5

2l5l2020. (XII.1§.) határozat
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtesületének - a

katasztrófavédelemröl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVil. törvény 4ó, §-rának (a)

bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Pápa Város
Önkormányzatának Pol gármestere fenti számú hat ározatábwt űgy
döntött, hogy Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális
Intézménye magasabb vezetői, intézményvezetői beosztásának
ellátásával 2021r. jutuát 1. napjától 2025. december 31. napjáig
szóló idótartamra Szalainé Tihanyi Andreát bízza meg.

Az Önkormányzati és Szervezési Osztály vezetője a batírozat .végrehajtásával kapcsolatban
jelenti, hogy §zalainé Tihanyi Andrea megbizilsa pápa város Önkormányzatának Egyesített
Szociális Intézménye magasabb vezetői, intézményvezetői beosztásának ellőtásíval 202t.
január 1. napjától 2025. december 31. napjáig tartó időtartamra megtörtént.

21612020. (xII.tB.) határozat
Pápa Város Ónkormanyzata Képviselőtestiiletének - a

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításaról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46, §-ának (4)

bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Pápa Város
Önkormányzatának Pol gármestere fenti számú hat ározatában űgy
döntött, hogy a Pápai Egyesített Bölcsődék magasabb vezetői,
bölcsődevezetói beosztásanak ell átásával2027. január 1 . napjától
2025. december 31. napjáig szóló időtartamra Tóth Katát bizza
meg.

Az Önkormánlzati és Szervezósi Osztály vezetője a halározat végrehajtásával kapcsolatban
jelenti, hogy Tóth Kata megbízása Pápai Egyesített Bölcsódék magasabb vezetői,
bölcsődevezetői beosztásának ellátásával 202I. jauár 1, napjától 2025. december 31. napjáig
tartó időtartamla megtörtént.

P ápa, 202L január 25 . --!P^ -..'vl§-
or. Áldozó Tamás

polgármester
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HATÁROZATI JAVASLAT

pápa város Önkormányzatának képviselőtestülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról sz6ló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró pápa város Önkormrinyzaténak polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szőló 47812020. (xL3.) Konrr. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetben a következó döntést hozza:

A 11912020. (IX.25.) hatarozat, 138/2020. (X.22) hatátozat 4, pontja, a 158/2020. (X1.26.)
halározat 1.pontja, a164/2020.(XI.26.)határozat,a2\ól2020.(XII.S.)határozat,a201/2020.
(XII.15.) haíáíoza| a 20812020. (KI.15.) határozat, a 20912020. (XII.15.) határozal, a
212/2020. (XII.15.) határozat 1. pontjárrak és a 215;21612020. (XII.18.) határozatok
végrehajtására adott jelentést elfogadja.


