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96.

Tisztelt Képviselőtestület!
Pápa Város Önkormányzata tulajdonában áll a pápai, 6596/3 hrsz.-ú, „kivett turistaszálló”
megnevezésű, természetben a Pápa, Komáromi utca 14. szám alatti ingatlan, melyben jelenleg a
Fogyatékosok Nappali Intézete, irodák és a Kóter Turistaszálló található. Az ingatlan további
lehetőségeit feltárandó, ajánlattételi felhívást tettünk közzé az ingatlan bérleti jogviszony keretében
történő további hasznosítására.
A felhívásra egy ajánlat érkezett, mely szerint az ajánlattevő az épületben elsősorban szálláshelyszolgáltatási tevékenységet szeretne folytatni, ennek érdekében átalakításokat, beruházásokat lát
szükségesnek, melynek értéke közel 80-100 millió forint. Ajánlattevő a bérleti konstrukció esetében
nem látja biztosítottnak a ráfordításai megtérülését, ezért kezdeményezte az ingatlan megvásárlását.
Az elkészült értékbecslés a forgalmi értéket bruttó 100.650.000,- Ft-ban határozta meg.
A fentiekre, valamint a költségvetés végrehajtására tekintettel kezdeményezzük az ingatlan pályázat
útján történő értékesítését.
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013.
(III.28.) önkormányzati rendelete 11.§ (3) bekezdése alapján, a bruttó 10.000.000,- forint feletti
forgalomképes vagyontárgy értékesítéséről a Képviselőtestület dönt. Az ingatlan fekvését, méretét,
állapotát, valamint a piaci viszonyokat figyelembe véve a bruttó forgalmi értéket a fentiek szerint
javasoljuk megállapítani.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Összeállította: György Zoltán köztisztviselő
Pápa, 2015. június 15.
Dr. Áldozó Tamás sk.
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat tulajdonát képező Pápa,
Komáromi utca 14. szám alatti 6596/3 hrsz.-ú ingatlant, Pápa Város Önkormányzata
Képviselőtestületének az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete
11.§ (3) bekezdése alapján, bruttó 100.650.000,- Ft alapáron, pályázat útján értékesíti.
Utasítja a Polgármestert az értékesítéssel kapcsolatos intézkedések megtételére, felhatalmazza az
adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető
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97.

Tisztelt Képviselőtestület!
Az Emberi Erőforrások Minisztere – a Belügyminiszterrel és a Nemzetgazdasági Miniszterrel
egyetértésben- pályázatot hirdetett a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló
2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 7. a) pont szerint Közművelődési érdekeltségnövelő
támogatásra.
A pályázat célja központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású vagy a
települési önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján működő
közművelődési intézmény vagy közösségi színtér műszaki technikai eszközállományának,
berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására.
Fenti pályázati célra 300 millió forint áll rendelkezésre, a pályázaton vissza nem térítendő
költségvetési támogatás igényelhető.
A támogatás minimális mértéke 100.000,- Ft. A támogatás maximális mértéke a vállalt önrész
kilencszerese. A támogatást az önkormányzatok által vállalt önrész arányában kell
megállapítani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 29.
A támogatás igénylésének egyik feltétele a pályázati támogatás alapjául szolgáló saját forrás
megléte.
A Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ, mint önkormányzati fenntartású
közművelődési intézmény 4 db ew 165 G3 típusú vezeték nélküli mikrofon, valamint egy
Roland M-480 típusú digitális keverő beszerzését kívánja megoldani ezen pályázati
lehetőségből, melyek összértéke 3.438.200,- Ft, így a szükséges önrész mértéke: 343.820,- Ft.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Összeállította: Horváth Hajnalka köztisztviselő
Pápa, 2015. június 19.
Dr. Áldozó Tamás sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja a Jókai Mór Művelődési és
Szabadidő Központ közművelődési érdekeltségnövelő támogatás iránti pályázatának
benyújtását és a pályázathoz Pápa Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése Egyéb
feladatok Általános tartalék előirányzat terhére 343.820,- Ft pályázati önrészt biztosít.
A Képviselőtestület utasítja a polgármestert a pályázattal kapcsolatos szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető
Pozsgai Zsuzsanna aljegyző
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98.

Tisztelt Képviselőtestület!
A Pápa, Fő utca 23. szám alatti, 11 lakásból és 6 nem lakáscélú helyiségből álló vegyes
tulajdonú társasházban 2 lakás és 5 nem lakás célú helyiség az önkormányzat tulajdona.
A hivatkozott 2 lakás közül az egyik egy 127 m2 alapterületű, négy szoba és
mellékhelyiségekből álló, összkomfortos (pápai 84/A/9. hrsz.) lakás (tulajdoni hányad
148/1000), melyre vonatkozó bérleti szerződés megszűnt. A volt bérlő jelezte szándékát a
lakás megvásárlására, akinek a bérleti szerződése megszűnésével egyidejűleg az elővásárlási
joga is megszűnt.
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzati lakások és helyiségek
bérletéről és elidegenítéséről szóló 28/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelete
(a továbbiakban: Ör.) 30. § (9) bekezdése szerint az elővásárlási joggal nem érintett lakások
nyilvánosan meghirdetett pályázat útján kerülnek elidegenítésre, a 30. § (4) bekezdése szerint
a vevőt árengedmény vagy részletfizetési kedvezmény nem illeti meg.
A lakás forgalomképes, forgalmi értéke az ingatlanértékelési szakértői vélemény alapján
bruttó 16.510.000,- Ft azaz tizenhatmillió-ötszáztízezer,- forint.
Az Ör. 27. § (1) bekezdése alapján a lakások elidegenítéséről
a) bruttó 10 000 000 forint értékhatárig a Gazdasági Bizottság,
b) bruttó 10 000 000 forint értékhatár felett a Képviselőtestület dönt.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a lakás pályázat útján történő értékesítéséhez az
Ör. 27. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogkörében eljárva járuljon hozzá az
ingatlan szakértő által meghatározott bruttó 16.510.000,- Ft azaz tizenhatmillió-ötszáztízezer,forint eladási áron.
Összeállította: Bakalár Attila igazgatási csoportvezető
Pápa, 2015. június 16.
Dr. Áldozó Tamás sk.
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete - Pápa Város Önkormányzata
Képviselőtestületének az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
szóló 28/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelete 27. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott jogkörében eljárva - a Pápa, Fő utca 23. (pápai 84/A/9. hrsz.) szám alatti lakást
bruttó 16.510.000,- Ft azaz tizenhatmillió-ötszáztízezer,- forint eladási áron értékesítésre
kijelöli.
Utasítja a Jegyzőt, hogy a pályázat közzétételéről gondoskodjon.
Felhatalmazza a Polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésére.
Határidő:

közzététel azonnal
az adás-vételi szerződés megkötése folyamatos

Felelős:

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető
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100.
Tisztelt Képviselőtestület!
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen
pályázatot hirdetett a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C.
törvény 3. melléklet II. 4. aa) ac) és ad) pontja szerinti önkormányzati feladatellátást
szolgáltó fejlesztések támogatására.
A pályázati kiírás a) pont aa) pont szerinti alcélja a tízezer fő lakosságszámot meghaladó
településeken lévő bölcsődei nevelést végző intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása.
Az igényelhető támogatás mértéke maximum 30 millió forint.
A támogatás maximális mértéke a pályzázó adóerő-képességétől függ, mely a 2014. évi II.
negyedéves költségvetési jelentés alapján a helyi iparűzési adóalap 1,4 %-át jelenti. Pápán az
egy lakosra jutó adóerő-képesség 25 855 Ft, ennek figyelembe vételével a támogatás mértéke
a fejlesztési költség 75 %-a.
A pályázatot elektronikusan és papír alapon is be kell nyújtani, az elektronikus benyújtás az
ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított pályázati
felületen történik. A pályázat elektronikus rögzítésének határideje 2015. június 10. A
pályázathoz csatolni kell a saját forrás biztosítására vonatkozó, 30 napnál nem régebbi
nyilatkozat eredeti példányát.
A Napsugár Bölcsődében (Pápa, Képző u. 1.) - nyertes pályázat esetén - az
akadálymentesítés, a fűtési rendszer felújítása, a nyílászárók és az elavult eszközök cseréje
valósul meg, melynek költsége bruttó 31 225 274 forint.
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
26/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdésének figyelembe vételével a
Polgármester a kiírásban meghatározott határidőig a pályázatot benyújtotta.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati
javaslatot fogadja el.
Összeállította: Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető
Pápa, 2015. június 15.

Dr. Áldozó Tamás sk.
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyja - a Magyarország 2015. évi
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. aa) ac) és ad) pontja
szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáltó fejlesztések támogatására a Napsugár Bölcsőde (Pápa, Képző u. 1.) vonatkozásában 2015. június 9.-én benyújtott
pályázatot.
A Képviselőtestület a pályázatban foglalt beruházásokhoz a 2015. évi költségvetése terhére
legfeljebb 7 806 318 forint saját forrást biztosít.
A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert a pályázattal kapcsolatos intézkedések és
jognyilatkozatok megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Beke Ágnes intézményvezető
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető
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101.
Tisztelt Képviselőtestület!
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 72/2015. (IV.29.) határozatával utasította
az Egészségügyi Alapellátási Intézet igazgatóját, mint szolgáltatót, hogy a területileg illetékes
Pápai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Osztályához nyújtson be kérelmet az Intézet
működési engedélyének módosítására, a területi ellátási kötelezettség alapján ellátott VII.
számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel történő működtetésére, melyben a területi
ellátási kötelezettséggel dolgozó háziorvosok vesznek részt. Az Egészségügyi Alapellátási
Intézet igazgatója és a Dr. Molnár és Társai Egészségügyi Szolgáltató KFt. képviseletében Dr.
Molnár Valéria háziorvos megbízási szerződést kötött a helyettesítési feladatok 2015. május
1. napjától történő ellátására.
A VII. számú felnőtt háziorvosi körzet vonatkozásában Dr. Burcsi Elemérné szándéknyilatot
nyújtott be, amely szerint - az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (a
továbbiakban: Öotv.) 2. § (6) bekezdése figyelembe vételével - a praxisjogot elidegeníti és
vele egyetértésben Dr. Kalmár Zsolt azt megvásárolja.
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.
(XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.r.) 3. §-a szerint
(1) Az Öotv.-ben foglalt kivétellel önálló háziorvosi tevékenységet végezni csak
praxisengedély birtokában lehet.
(2) A praxisengedély kiadása annak az egészségügyi államigazgatási szervnek a
hatáskörébe tartozik, amely az adott praxisjoggal érintett egészségügyi szolgáltató
működési engedélyének kiadására jogosult (a továbbiakban: engedélyező szerv).
(3) Az Öotv. szerinti, praxisjog meglétét igazoló hatósági bizonyítvány kiadása annak az
egészségügyi államigazgatási szervnek a hatáskörébe tartozik, amely az adott
praxisjoggal érintett egészségügyi szolgáltató működési engedélyének kiadására
jogosult.
A Korm.r. 4. §-a alapján
(1) A praxisengedélyt az engedélyező szerv annak az orvosnak adja ki, aki háziorvosi
tevékenység végzésére a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint jogosult, és
megfelel a (2)-(3) bekezdés szerinti feltételeknek.
(2) A praxisengedély kiadása iránti kérelemhez csatolni kell:
a) a jogszabályban meghatározott alkalmassági vizsgálat eredményéről szóló igazolást,
b) az (1) bekezdésben foglalt jogszabályban meghatározott feltételek fennállásáról szóló
igazolásokat, dokumentumokat.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott okiratokon túlmenően a praxisengedély kiadása iránti
kérelemhez mellékelni kell:
a) a praxisjog átruházásáról szóló szerződést,
b) a kérelmező és az önkormányzat által kötött előszerződést.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati
javaslatot fogadja el.
Összeállította: Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető
Pápa, 2015. június 16.

Dr. Áldozó Tamás sk.
polgármester
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HATÁROZATI JAVASLAT
1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy az önkormányzati
rendeletben meghatározott VII. számú felnőtt háziorvosi körzetben 2015. augusztus 1-jétől
a háziorvosi feladatokat Dr. Kalmár Zsolt lássa el a praxisjog megszerzése esetén.
A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert az 1. melléklet szerinti előszerződés
megkötésére.
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető
Határidő: azonnal

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja a polgármestert, hogy a
praxisjogot engedélyező határozat jogerőre emelkedését követően Dr. Kalmár Zsolttal az
előterjesztés 2. mellékletét képező feladat-ellátási szerződést kösse meg.
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződéssel kapcsolatosan a
szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető
Határidő: folyamatos, de legkésőbb 2015.07.31.
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1. melléklet
ELŐSZERZŐDÉS
EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA
amely létrejött egyrészről Pápa Város Önkormányzata (H-8500 Pápa, Fő u. 5., törzskönyvi
azonosító száma: 734170, adószáma: 15734178-2-19, KSH statisztikai száma: 157341788411-321-19)
képviseletében: dr. Áldozó Tamás polgármester (továbbiakban:
Önkormányzat), másrészről Dr. Kalmár-Bóka Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság
(képviseletében
Dr.
Kalmár
Zsolt,
székhelye:
8500
Pápa,
Kisliget
4.,
cégjegyzékszáma: 19-06-501316, adószáma: 27240357-1-19, önálló orvosi tevékenységet
személyesen folytató háziorvos: Dr. Kalmár Zsolt), mint egészségügyi ellátást nyújtó
szolgáltató (továbbiakban: Egészségügyi Szolgáltató), (továbbiakban együtt: Felek) között az
alábbi feltételek szerint:
1.

Felek kinyilvánítják azon szándékukat, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében valamint az egészségügyről
szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátása
érdekében együttműködnek.

2.

Az Önkormányzat vállalja, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II.
törvényben szabályozott praxisjog Dr. Kalmár Zsolt által történő megszerzése esetén,
legkésőbb 2015. augusztus 1. napjáig az Egészségügyi Szolgáltatóval feladat-ellátási
szerződést köt a háziorvosi feladatok ellátására, amely szerint Pápa Város
Önkormányzata Képviselőtestületének Pápa város egészségügyi alapellátási körzeteiről
szóló 22/2012.(X.25). önkormányzati rendelete 7. melléklete szerinti VII. számú felnőtt
háziorvosi körzetben Dr. Kalmár Zsoltot háziorvosként foglalkoztatja.

3.

A szerződéskötés további feltétele az egészségügyi szolgáltatói tevékenység végzéséhez
szükséges hatósági engedélyek megléte.

4.

Felek rögzítik, hogy a feladat ellátásának legkorábbi kezdő időpontja 2015. augusztus 1.

5.

Jelen szerződés 4 példányban készült és 1 számozott oldalt tartalmaz.

Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglaltakat elolvasták és azt, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt befolyástól mentesen, egységes értelmezés után írták alá, s a
szerződés őket illető példányait egyidejűleg átvették.
Pápa, 2015………………….

Pápa Város Önkormányzata
dr. Áldozó Tamás
polgármester
Jogi ellenjegyzés:

Kanozsainé dr. Pék Mária
címzetes főjegyző

Dr.Kalmár - Bóka Bt.
Dr. Kalmár Zsolt
vezető tisztségviselő
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Pápa, 2015. …………………….
2. melléklet
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Pápa Város Önkormányzata (H-8500 Pápa, Fő u. 5., törzskönyvi
azonosító száma: 734170, adószáma: 15734178-2-19, KSH statisztikai száma: 157341788411-321-19)
képviseletében: dr. Áldozó Tamás polgármester (továbbiakban:
Önkormányzat), másrészről Dr. Kalmár-Bóka Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság
(képviseletében Dr. Kalmár Zsolt, székhelye: 8500 Pápa, Kisliget 4., telephelye: 8500 Pápa,
Fő u. 19. orvosi rendelő, 82/A/23/.hrsz., cégjegyzékszáma: 19-06-501316, adószáma:
27240357-1-19, önálló orvosi tevékenységet személyesen folytató háziorvos: Dr. Kalmár
Zsolt), mint egészségügyi ellátást nyújtó szolgáltató (továbbiakban: Egészségügyi
Szolgáltató), (továbbiakban együtt: Felek) között az alábbi feltételek szerint:
1.

Az Egészségügyi Szolgáltató gazdasági társaságban való személyes közreműködésével a
Pápa városban levő, az önkormányzat rendeletében kialakított VII. számú felnőtt
háziorvosi körzetben az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1)
bekezdés a) pontjában foglalt feladatot területi ellátási kötelezettség mellett átvállalja. A
körzet utca-jegyzékét a feladat-ellátási szerződés 1. melléklete tartalmazza.

2.

Az Egészségügyi Szolgáltató nyilatkozik, hogy a tevékenységet végző Dr. Kalmár Zsolt
az önálló orvosi tevékenységről szóló törvényben foglalt praxisjoggal rendelkezik.

3.

Egészségügyi Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy jelen feladat-ellátási szerződés
tárgyát képező egészségügyi szolgáltatást Dr. Kalmár Zsolt a jogszabályoknak és szakmai
szabályoknak megfelelően, magas szakmai színvonalon kizárólag személyesen - kivéve
indokolt akadályoztatását - jogosult és köteles nyújtani, saját költségén alkalmazott,
megfelelő szakképzettségű szakdolgozók közreműködésével.

4.

Az Egészségügyi Szolgáltató feladatait a háziorvosi és házi gyermekorvosi és fogorvosi
tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglaltak alapján köteles végezni.

5.

Az Egészségügyi Szolgáltató - külön megállapodásban foglalt díjazás ellenében - köteles
részt venni az alapellátáshoz kapcsolódó egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
152. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt ügyeleti ellátásban, melyet az
Egészségügyi Alapellátási Intézet igazgatójának ügyeleti beosztása szerint lát el.

6.

Felek az Egészségügyi Szolgáltató rendelési idejét az alábbiak szerint határozzák meg:
a)

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

7:30 – 11:30
14:30 – 17:00
9:00 – 12:00
12:30 – 15:00
9:00 – 12:00

b) Az Egészségügyi Szolgáltató a rendelési idejét az Egészségügyi Alapellátási Intézet
igazgatójának előzetes írásbeli engedélyével módosíthatja, mely a jegyző
jóváhagyásával válik érvényessé.
A rendelési idő nem lehet kevesebb, mint napi 2,5, de legalább heti 15 óra.
c) Ellátási érdekből az Önkormányzat is kezdeményezheti a rendelési idő módosítását
az Egészségügyi Szolgáltatóval történő előzetes egyeztetést követően.
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7.

Az Egészségügyi Szolgáltató köteles a rendelő váróhelyiségében a rendelési időt
tartalmazó közleményt és a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi
szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII.23.) Korm.rendelet alapján az OEP
által nem finanszírozott háziorvosi ellátásokról és azok térítési díjáról szóló tájékoztatót
jól látható helyen kifüggeszteni.

8.

Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy az Egészségügyi Szolgáltató az
Egészségbiztosítási Alap kezelőjével közvetlen finanszírozási szerződést kössön.
Az Egészségügyi Szolgáltató az 1. és 4. pontban meghatározott feladatok ellátását a
finanszírozási szerződés alapján folyósított összegből biztosítja.

9.

Az Egészségügyi Szolgáltató a jogszabályban meghatározott háziorvosi feladat Országos
Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban: OEP) finanszírozásából származó és az OEP
által nem támogatott térítésköteles ellátások után járó pénzeszközöket saját bevételként
kezeli.

10.

Az Önkormányzat a tulajdonában álló Pápa, Fő u. 19. szám alatti épületben levő
rendelőhelyiséget/rendelőhelyiségeket a feladat-ellátási szerződésben foglalt feladatok
ellátásának időtartamára térítésmentesen az Egészségügyi Szolgáltató rendelkezésére
bocsátja az Egészségügyi Alapellátási Intézet által készített leltár szerint, mely jelen
feladat-ellátási szerződés 2. mellékletét képezi.
Amennyiben a rendelő bármely okból a betegek ellátására alkalmatlanná válik, úgy az
Önkormányzat haladéktalanul köteles gondoskodni a rendelésre alkalmas helyiség
biztosításáról a lakosság általi elérhetőség figyelembe vételével.

11.

Az Egészségügyi Szolgáltató – a rendelő helyiség kivételével - saját költségére biztosítja
a tevékenységéhez a hatályos jogszabályban előírt minimumfeltételeket és saját
felelősségi körében gondoskodik az eszközök és berendezések beszerzéséről, cseréjéről,
javításáról és karbantartásáról valamint azok működőképes rendelkezésre állásáról.

12.

A rendelő üzemeltetési költségei az Egészségügyi Szolgáltatót terhelik. A rendelő, a
váróhelyiség, az azokat kiszolgáló mellékhelyiségek belső burkolatainak,
felületképzéseinek, beépített és mobil berendezési tárgyainak, szerelvényeinek
karbantartása, felújítása, szükség szerinti cseréje az Egészségügyi Szolgáltató feladata.

13.

A rendelő külső karbantartási és felújítási munkákról valamint az épületgépészeti
alapvezetékek felújításáról, szükség szerinti cseréjéről az Önkormányzat köteles
gondoskodni.

14.

Az Egészségügyi Szolgáltató köteles az Egészségügyi Alapellátási Intézet igazgatójával
előzetesen egyeztetni azokat az eseményeket, amelyek tervezhetőek (továbbképzés,
szabadság, stb.) és a háziorvosi feladat ellátását érintik.
a) Az Egészségügyi Szolgáltató tervezett távolléte idejére saját költségére gondoskodik
a háziorvosi feladatok ellátásához előírt szakképesítéssel rendelkező személlyel
történő helyettesítéséről. Elháríthatatlan akadályoztatása esetén az Egészségügyi
Alapellátási Intézet igazgatója gondoskodik helyettesítéséről, amelynek költsége az
Egészségügyi Szolgáltatót terheli.
Felek lerögzítik, hogy a körzet ellátás nélkül nem maradhat, ezen területi ellátásért az
Egészségügyi Szolgáltató anyagi és kártérítési felelősséggel tartozik.
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b)

Az Egészségügyi Szolgáltató helyettesítő orvosként az OEP szerződésben nevesített
……………………………… orvost bízhatja meg, akinek esetleges akadályoztatása
esetén az Egészségügyi Szolgáltató más olyan személyt is alkalmazhat helyettesítésre, aki
jogosult önálló orvosi tevékenység gyakorlására.

c)

Az Egészségügyi Szolgáltató helyettesítését a helyettesítő orvos a saját használatú
rendelőjében, a saját rendelési idejében bonyolítja.

d)

Az Egészségügyi Szolgáltató a 30 napot meghaladó távollét esetén azt köteles az
Önkormányzattal előzetesen egyeztetni és bejelenteni az OEP felé.

15.

Az Egészségügyi Szolgáltató köteles együttműködni az Önkormányzattal és az általános
egészségügyi igazgatási és információs feladatokat ellátni (pl. statisztikai
adatszolgáltatás, egyéb jelentések, felmérések), továbbá köteles a jogszabályokban előírt
nyilvántartások vezetésére, az adatok rögzítésére és a személyiségi jogok védelméről
szóró rendelkezések maradéktalan betartására.

16.

Az Önkormányzat jogosult az átadott egészségügyi alapellátási kötelezettség ellátásának
ellenőrzésére, vagy ellenőriztetésére.

17.

Egészségügyi szolgáltató tudomásul veszi, hogy a körzethatárok megállapítása az
Önkormányzat hatásköre. A módosításra vonatkozó döntést az Önkormányzat csak az
érintett háziorvost előzetesen tájékoztatva hozhat, de az Egészségügyi Szolgáltató a
döntést köteles elfogadni.

18.

A körzethatár módosítása miatt bekövetkezett, Egészségügyi Szolgáltatót ért kár esetén
az Önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál
az Egészségügyi Szolgáltató által a finanszírozás keretében kapott megelőző egy év
összegét kell figyelembe venni.

19.

Jelen feladat-ellátási szerződést a Felek határozatlan időtartamra kötik.

20.

Az Önkormányzat, 6 hónapos felmondási idővel, írásban felmondja a jelen feladatellátási szerződést, ha
- az Egészségügyi Szolgáltató a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit
írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a
jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat,
- az Egészségügyi Szolgáltató önálló egészségügyi tevékenység végzésére való
jogosultságát bármely okból elveszti.

21.

Jelen feladat-ellátási szerződés a Felek közös megegyezésével, írásban módosítható.

22.

Felek kijelentik, hogy amennyiben az OEP bármilyen oknál fogva nem köt finanszírozási
szerződést vagy az jogérvényesen megszűnik, vagy az Egészségügyi Szolgáltatótól a
működtetési jogot visszavonják illetve azt az Önkormányzattal történő előzetes
egyeztetés nélkül elidegeníti, akkor jelen feladat-ellátási szerződés is egyúttal érvényét
veszti.
Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a működtetési jog elidegenítése esetén a
működtetési jogot megszerző a vevő jogán nem léphet automatikusan a szerződéses
jogviszonyba Egészségügyi Szolgáltatóként.

23.

Jelen feladat-ellátási szerződés megszűnésekor az Egészségügyi Szolgáltató a rendelőt és
a hozzá tartozó helyiségeket minden további elhelyezési igény nélkül köteles elhagyni és
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a 2. mellékletben foglaltak alapján az Önkormányzat részére hiánytalanul, rendeltetésére
alkalmas állapotban visszaszolgáltatni.
24.

Jelen feladat-ellátási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályban
levő egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú jogszabályok, továbbá a Polgári
Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései irányadóak.

25.

A Felek között esetlegesen felmerülő vitás kérdésekben – amennyiben annak rendezése
peren kívül nem vezet eredményre – a Felek a tevékenység gyakorlásának helye szerinti
bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

26.

Jelen feladat-ellátási szerződés 2015. augusztus 1-jén lép hatályba.

Felek a jelen szerződést elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt
helyben hagyólag aláírják.

Pápa, 2015. ……………………………………………………….

Pápa Város Önkormányzata
dr. Áldozó Tamás
polgármester
Jogi ellenjegyzés:

Kanozsainé dr. Pék Mária
címzetes főjegyző
Pápa, 2015. …………………….

Dr.Kalmár - Bóka Bt.
Dr. Kalmár Zsolt
vezető tisztségviselő
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PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE
8500 PÁPA, Fő utca 5.
Tel: 89/515-018
Fax: 89/515-083
E-mail: polgarmester@papa.hu
102.
Tisztelt Képviselőtestület!

2012. december 31-ig a korai fejlesztéshez kapcsolódóan a Fenyveserdő Bölcsődében –
megbízási szerződéssel – DSGM (Dévény Speciális manuális technika - Gimnasztika
Módszer) szakgyógytornász is ellátta a gyermekeket.
A DSGM egy komplex mozgáskorrekciós módszer, mely a hagyományos gyógytornától
egészen eltérő szemléletre épül. A módszert születési oxigénhiányos agykárosodást
szenvedett és ortopédiai betegségekkel küzdő gyermekek kezelése során dolgozta ki Dévény
Anna.
Az évek során a kezelési mód a mozgássérülések bármely területén – gyermek és felnőttek
esetén egyaránt – alkalmazható. A DSGM – nek két összetevője van:


DSGM I.: Speciális Manuális Technika mely alkalmas a rendellenes helyzetben rögzült
izom, ín, és kötőszövetrendszer fellazítására,lehetővé téve azok normál pozíciójának
felvételét. Ezúton tudjuk elhárítani a mozgás mechanikai akadályait, amire a beteg
önmagától nem képes. Ez a kezelés előkészíti az izmokat az aktív, helyes mozgásra.



DSGM II.: Speciális Testképző Gimnasztika, mely a művészi torna módszerét és
gyakorlatanyagát használja fel korrekciós céllal. Lényege a pontos, gazdaságos, célszerű,
harmonikus mozgás kialakítása a sérülés adta lehetőségeken belül.

A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami
fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 2. § (1) bekezdésének b) pontja
szerint az önkormányzati fenntartónak 2013. január 1-jei hatállyal módosítania kellett az
általa fenntartott települési önkormányzati és 2013. január 1-jétől állami feladattá váló
köznevelési alapfeladatot egyaránt ellátó korai fejlesztést és gondozást alapfeladatként ellátó
bölcsőde alapító okiratát akként, hogy az intézmény 2013. január 1-jétől kizárólag
önkormányzati feladatot lásson el.
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a jogszabályi előírásoknak megfelelően a
165/2012. (XII. 13.) határozatának II.1. pontjával a bölcsőde alapító okiratát módosította úgy,
hogy 2013. január 1-jétől a Fenyveserdő Bölcsődében biztosított korai fejlesztés megszűnt.
A korai fejlesztéssel kapcsolatos feladatokat jelenleg a Veszprém Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat látja el. A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013.
(II.26.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a korai fejlesztés és gondozás
tevékenységei a komplex gyógypedagógiai fejlesztés, tanácsadás, a társas, a kommunikációs
és nyelvi készségek fejlesztése, a mozgásfejlesztés és a pszichológiai segítségnyújtás.
A szakszolgálatnak a feladatai ellátásához - a fenti rendelet alapján - DSGM
szakgyógytornászt nem kell alkalmazni.
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Az International spouses off the SAC program, HAW, NAMA, Boeing és Pápa Airbase
Personal 1.603.000 forintot adományozott a Vajda Péter Lakótelepi Gyermekekért
Alapítványnak azzal a céllal, hogy a Fenyveserdő Bölcsődében tovább folytatódhasson a
gyermekek ellátása. A felajánlott összegből 2013 novemberétől 2015 januárjáig biztosított
volt a DSGM szakgyógytorna, amelyet 23 pápai és 16 vidéki kisgyermek vett igénybe.
A szülők azzal a kéréssel fordultak a Polgármesterhez, hogy az önkormányzat – lehetősége
szerint – továbbra is biztosítsa a szakgyógytornász feladat-ellátásához szükséges fedezetet. A
szakgyógytornász úgy nyilatkozott, hogy a DSGM szakgyógytorna ellátását vállalkozási
szerződés keretében, heti 20 órában vállalja.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati
javaslatot fogadja el.
Összeállította: Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető
Pápa, 2015. június 15.

Dr. Áldozó Tamás sk.
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2015. július 1-jétől 2015. december 31-ig
a Fenyveserdő Bölcsődében a Dévény Speciális manuális technika – Gimnasztika Módszert,
mint szolgáltatást a pápai lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, háziorvosi, vagy
szakorvosi beutalóval rendelkező gyermekeknek - legfeljebb tankötelessé válásáig - biztosítja.
Fenti költségek fedezetét az intézmény költségvetésében biztosítja.
A Képviselőtestület utasítja az intézményvezető helyettest, hogy kössön vállalkozási
szerződést a szakgyógytornásszal és a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Horváthné Csizmadia Katalin intézményvezető helyettes
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE
8500 PÁPA, Fő u. 5.
Tel: 89/515-000
Fax: 89/515-083
E-mail: polgarmester@papa.hu
103.
Tisztelt Képviselőtestület!
A Belügyminisztérium (továbbiakban: BM) szervezésében a KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002
"Közép-Dunántúli Operatív Program – Fenntartható településfejlesztés a kis- és
középvárosokban – Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása" című pályázat
keretében készül Pápa Integrált Településfejlesztési Stratégiája (továbbiakban: Stratégia).
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) határozza meg a Stratégia
egyeztetésének és elfogadásának szabályait.
A BM szakmai iránymutatásai mellett, valamint a Rendelet előírásai alapján folyik a tervezési
munka, melynek során a Regionális Szakértői Csoport (a továbbiakban: RSZCS) elkészítette a
megalapozó vizsgálatot, valamint az integrált településfejlesztési stratégia tervezetét, melybe
beépítette a Rendeletben meghatározott, államigazgatási egyeztetési eljárásban résztvevő
szervezetek véleményét is.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az államigazgatási szervekhez megküldött
tervezethez az alább megadott elektronikus felületen keresztül tudnak olvasási jogosultsággal
elektronikusan hozzáférni, a következő linkek beírása után:
http://its-tkdokumentumok.terport.hu/sites/default/files/egyebdoksicsatolmany/papa_its_strategia.pdf
http://its-tkdokumentumok.terport.hu/sites/default/files/egyebdoksicsatolmany/papa_its_megalapozo_vi
zsgalat.pdf
Pápa Város Önkormányzata részéről szükséges az egyetértés kifejezése a Stratégia
tervezetével kapcsolatban, miszerint a tervezet alkalmas arra, hogy a BM részére
megfelelőségi értékelésre kerüljön a BM és Pápa Város Önkormányzata között megkötött
Együttműködési megállapodás 9. pontja alapján, mely szerint az „Önkormányzat vállalja,
hogy az RSZCS által összeállított és a BM számára a szakmai megfelelőség ellenőrzésére
benyújtandó településfejlesztési dokumentum tervezetről Egyetértési nyilatkozatban
nyilatkozik, mellyel igazolja, hogy az önkormányzati, illetve a partnerségben érintett
résztvevők fejlesztési elképzelései – a lehetőségeknek megfelelően – beépültek-e a
dokumentumba.”.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és
a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.
Összeállította: Molnár István városfejlesztési osztályvezető

Pápa, 2015. június 16.

Dr. Áldozó Tamás sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyja Pápa Integrált
Településfejlesztési Stratégiája tervezetének minőségbiztosítás céljából történő megküldését
a Belügyminisztérium számára, továbbá jóváhagyja az ehhez szükséges, a
Belügyminisztérium által kiadott Egyetértési nyilatkozat aláírását.
Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint az előterjesztés 1. sz.
mellékletében található Egyetértési nyilatkozat aláírására.
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Molnár István városfejlesztési osztályvezető

1. sz. melléklet

Egyetértési Nyilatkozat

Pápa Város Önkormányzata részéről egyetértésemet fejezem ki a KDOP-6.2.1/K-13-20140002 "Közép-Dunántúli Operatív Program – Fenntartható településfejlesztés a kis- és
középvárosokban – Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása" című projekt
keretében az integrált településfejlesztési stratégia tervezetével kapcsolatban.
A tervezet alkalmas arra, hogy Belügyminisztérium részére megfelelőségi értékelésre kerüljön
a Belügyminisztérium és az Önkormányzat között megkötött Együttműködési megállapodás
9. pontja alapján, mely szerint az „Önkormányzat vállalja, hogy az RSZCS által összeállított
és a BM számára a szakmai megfelelőség ellenőrzésére benyújtandó településfejlesztési
dokumentum tervezetről Egyetértési nyilatkozatban nyilatkozik, mellyel igazolja, hogy az
önkormányzati, illetve a partnerségben érintett résztvevők fejlesztési elképzelései – a
lehetőségeknek megfelelően – beépültek-e a dokumentumba.”.

Pápa, 2015. …………………….
dr. Áldozó Tamás
polgármester

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE
8500 PÁPA, Fő u. 5.
Tel: 89/515-000
Fax: 89/515-083
E-mail: polgarmester@papa.hu
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Tisztelt Képviselőtestület!
A települési önkormányzatok Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014.
évi C. törvény (a továbbiakban Kvtv.) a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatási
mellékletében foglaltak alapján a helyi közösségi közlekedés biztosításához 2015. évben is
igényelhetnek támogatást.
A törvény szerinti támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amely a településen a
tárgyév egészében helyi közforgalmú közlekedést lebonyolító gazdálkodó szervezetet, illetve
költségvetési szervet tart fenn, a helyi közforgalmú közlekedés lebonyolítására az
önkormányzati, állami és egyéb szolgáltatóval jogszabály alapján közszolgáltatási szerződést
kötött, vagy egyéb a tevékenység gyakorlásának jogát koncessziós szerződésben időlegesen
átengedte.
Pápa Város Önkormányzata a Bakony Volán Zrt.-vel a személyszállítási szolgáltatásokról
szóló 2012. évi XLI. törvény alapján 2012. december 28-án közszolgáltatási szerződést kötött
Pápa város közigazgatási határain belül menetrend szerinti helyi autóbuszos közösségi
közlekedés biztosítására, így az Önkormányzat a törvényi feltételnek megfelel, támogatási
igényt benyújthat.
A pályázati kiírás alapján a támogatási kérelmet a kincstár által üzemeltett elektronikus
rendszerén keresztül, a helyi közlekedés tárgyévet megelőző évi közlekedési teljesítményét és
a megjelölt gazdálkodási adatait bemutató adatlap 2015. június 12-éig történő megküldésével
lehetett benyújtani a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez.
A támogatási kérelemhez csatolni kell a települési önkormányzat határozatba foglalt
nyilatkozatát arról, hogy:
a) a helyi személyszállítási közszolgáltatást a tárgyév január 1-jétől december 31-éig
folyamatosan fenntartja,
b) a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és
eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző
évre vonatkozóan szolgáltatónként milyen nettó összegű, saját forrásból származó,
vissza nem térítendő önkormányzati támogatást számolt el,
c) pályázati eljárás útján vagy pályázati eljárás nélkül a közszolgáltatással közvetlenül
megbízva kötötte meg a szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést.
Pápa Város Önkormányzata a 2014. évi költségvetésében a Bakony Volán Zrt. támogatásai
előirányzatában 64.613 eFt költségvetési támogatást biztosított a helyi közösségi közlekedés
működtetéséhez.

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 26/2014. (X.22.) önkormányzati rendeletének 25. § (2) bekezdésének figyelembe
vételével a polgármester a kiírásban meghatározott időpontig a pályázatot benyújtotta.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.
Összeállította: Molnár István városfejlesztési osztályvezető
Pápa, 2015. június 17.
Dr. Áldozó Tamás sk.
polgármester
Határozati javaslat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyja a települési önkormányzatok
helyi közösségi közlekedésének támogatására benyújtott támogatási igényt.
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi közösségi közlekedés támogatási
igényével kapcsolatban az alábbiakról nyilatkozik:
1. a helyi személyszállítási közszolgáltatást 2015. január 1-jétől 2015. december 31-éig
folyamatosan fenntartja,
2. a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási
ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan 64 613
eFt összegű, saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatást
számolt el és
3. a Pápa város közigazgatási határain belül menetrend szerinti helyi autóbuszos közösségi
közlekedés biztosítására vonatkozó közszolgáltatási szerződést a személyszállítási
szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény alapján lefolytatott pályázatot követően
kötötte meg.
Utasítja a polgármestert a nyilatkozat benyújtására és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető
Molnár István városfejlesztési osztályvezető

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE
8500 PÁPA, Fő u. 5.
T el : 8 9 / 32 4 -5 8 5
F a x : 8 9/ 5 1 5 -0 8 3
E - ma i l : p ol ga r me s t er @ p a p a . h u

105.

Tisztelt Képviselőtestület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
14. § (2) bekezdés a) pontja szerint közterület nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi
önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett.
Pápa Város Önkormányzata a Mötv. 14. § (3) bekezdése alapján kérte a Magyar Tudományos
Akadémia állásfoglalását arra vonatkozóan, hogy Balla Róbert és Viczai János, akikről
településünkön közterület van elnevezne, a fent hivatkozott törvény hatálya alá tartoznak-e. A
kérelemhez Nagy Szabolcs, a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltárának
főlevéltárosa által készített, Balla Róbert és Viczai János nevét viselő pápai közterületek átnevezése
ügyében készített szakvéleményét is megküldtük.
A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának állásfoglalása szerint
Nagy Szabolcs főlevéltáros által készített szakvéleménnyel egyetértenek, amely alapján
egyértelműen megállapítható, hogy Balla Róbert és Viczai János 1919-ben részt vettek az
önkényuralmi rendszer kialakításában és fenntartásában.
Figyelembe véve, hogy a jelenlegi Balla Róbert téren az 1900-as években fapiac működött, illetve a
Viczai utcát környező utcák virágokról kapták a nevüket, javaslom a hivatkozott közterületek Fapiac
térré, valamint Rózsa utcává történő elnevezését.
Fentiekre való tekintettel kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és
az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Összeállította: Horváth Hajnalka köztisztviselő
Pápa, 2015. június 19.

Dr. Áldozó Tamás sk.
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mötv. 13. § (1) bekezdés 3. pontjában
biztosított feladatkörében eljárva
- a Balla Róbert tér elnevezésű közterületet
Fapiac térnek
- a Viczai János utca elnevzésű közterületet
Rózsa utcának
nevezi el.
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja a jegyzőt, hogy az utcanév változással
kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kanozsainé Dr. Pék Mária címzetes főjegyző
Molnár István városfejlesztési osztályvezető
Bakalár Attila igazgatási csoportvezető

