
Pápa Város Önkormányzatának  

Humánerőforrás Bizottsága 

 

 

Szám: 6/4-2/2013 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: a Humánerőforrás Bizottság 2013. február 26-án 13.00 órakor, a Polgármesteri 

Hivatal tárgyalótermében tartott üléséről 

 

 

Jelen vannak: Dr. Hermann István bizottsági elnök,    

  Máté István bizottsági tag, 

  Szirbek Rita bizottsági tag, 

  Venczel Csaba bizottsági tag, 

 

  Rádi Róbert kabinetvezető, 

  Pozsgai Zsuzsanna oktatási ügyintéző, 

  Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető. 

 

 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Köszönti a megjelenteket, megállapítja a bizottság határozatképességét, majd szavazásra 

bocsátja a napirendet: 

 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …./2013. (…) önkormányzati rendelet- 

     tervezete Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről 

2. HEMO-val kapcsolatos döntés 

3. Óvodai beíratás időpontjának meghatározása 

4. Borsosgyőri Sportpálya fejlesztéséhez hozzájárulás 

5. Alapító okiratok módosítása (Városi Óvodák, GAESZ) 

6. Támogatás Rákóczi Szövetségnek 

7. Múzeum pályázat 

8. Óvodai felvételi körzetek 

9. 2012. évi sporttámogatások elszámolása 

10. 2013. évi sporttámogatások megállapítása 

 

 

A Humánerőforrás Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

 

 3/2013. (II.26) HEB határozat 

         Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága a fenti 

        napirendet elfogadja. 

 

 

 



Dr. Hermann István bizottsági elnök  

Tájékoztatja a bizottságot, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló                    

2011. évi CLXXXIX. törvény 60. §-a alapján a bizottsági jegyzőkönyvet az elnöknek és egy 

bizottsági tagnak kell aláírnia, amelyről a  bizottságnak döntést kell hoznia.  

 

A Humánerőforrás Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

 4/2013. (II.26) HEB határozat 

 A 2011. évi CLXXXIX. törvény 60. §-a alapján a bizottság üléséről 

készült jegyzőkönyvet az elnök, hitelesítőként forgó rendszerben az 

abc sorrendben következő bizottsági tag, az ő távollétében vagy 

akadályoztatása esetén az őt abc rendben követő bizottsági tag írja 

alá.      

    

         Határidő: folyamatos 

         Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

1. napirend: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …./2013. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Megkérdezi van-e az előterjesztéssel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 

 

Kéri a bizottság tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket.  

 

Szirbek Rita bizottsági tag 

Elmondja, hogy a tervezetben látta, hogy a civil szervezetek támogatására 10 millió Ft 

szerepel az előirányzatban. Ugyanakkor azt is látja, hogy a JMSZK előirányzatai között 

szerepel olyan kiadási többletigény is kb. 500 – 600 ezer forint értékben, amely a civil 

szervezetek támogatására vonatkozhatna, de ezen a soron  a javaslatban nulla forinttal 

szerepel. Kérdezi, hogy a fenti számok függvényében biztosítva lesz-e a civil szervezetek 

támogatása? 

 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

Az említett civil szervezetek támogatása az elmúlt évben 8 millió Ft volt, amit most 2 millió 

forinttal megemeltünk éppen azért, hogy minél több egyesület, civil szervezet juthasson 

támogatáshoz. 

 

Rádi Róbert kabinetvezető 

A tavalyi évben a civil szervezetek számára biztosított 8 millió forintra azok a kiemelt civil 

szervezetek pályázhattak, akik önálló jogi személyiséggel rendelkeztek.  

Az idei évben is 8 millió forint áll rendelkezésére a kiemelt civil szervezeteknek, illetve a 

fennmaradó 2 millió forintos keretösszegű támogatásra pedig egy olyan pályázati kiírást 

készítünk azon civil szervezetek, csoportosulások számára, akik nem rendelkeznek önálló jogi 

személyiséggel, csupán civil szervezetként működnek, nincs önálló számlaszámuk sem, tehát 

a megítélt támogatás fogadására ilyen értelemben nem alkalmasak. 

 

 



Fentiek alapján a pályázati kiírás tartalmazná azt is, hogy választaniuk kellene egy gesztor 

intézményt, amely alkalmas lenne a támogatás fogadására. Ilyen gesztor intézmény lehetne a 

JMSZK is és ezzel a megoldással átlátható és nyomon követhető lenne, hogy a megítélt 

összegek milyen célra, tevékenységre fordítódnak. 

 

Szirbek Rita bizottsági tag 

Elmondja, hogy városunkra is igaz az a ténymegállapítás, hogy az állam feladatokat vitt el az 

önkormányzattól, ugyanakkor igaz az is, hogy ezekhez forrásokat is vont el, sőt talán többet is 

vont ki, mint amit a feladat elvonások indokolnának. Kérdezi, hogy történtek-e arra 

vonatkozóan számítások, hogy mennyi a feladatok átvállalása miatti forráselvonás, illetve 

mennyi lett volna indokolt. 

 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

Ilyen számításokat nem végeztünk, illetve az idei évtől a finanszírozás teljesen átalakult, a 

normatív alapú finanszírozásból áttértünk a feladat alapú finanszírozásra. A költségvetés 

természetesen a jogszabályok előírásainak megfelelően lett előkészítve. Tekintettel azonban 

arra, hogy az említett új típusú finanszírozásnak ez lesz az első éve, ezért pontos számokat 

még nem lehet mondani. A költségvetés a mai információink szerint stabilnak mondható, az 

elvonásokra vonatkozó számszerűsített adatokkal talán a féléves beszámoló elkészítésekor 

tudunk szolgálni.  

 

Rádi Róbert kabinetvezető 

Elmondja, hogy az elvonások, támogatások központilag meghatározott összegét és a 

költségvetésre gyakorolt hatását az adósságkonszolidáció is árnyalja. Csak példaként 

említhető, hogy a köznevelési intézményeknél az a konstrukció, amit mi vállaltunk, hogy az 

önkormányzat nem működtet, hanem megfizeti az állam által meghatározott hozzájárulási 

összeget, ami a havonként egyenlő összegben kerül átutalásra, egész biztosan alatta van 

annak, mint amibe az önkormányzatnak a működtetés került volna. 

Azt gondolom tehát, hogy ebben az esetben is jól döntött a testület, hiszen kevesebbe fog így 

kerülni a köznevelési ágazat működtetése. 

 

Szirbek Rita bizottsági tag 

A tavalyi évben öt évre vonatkozóan a város 55 millió forintos szerződést kötött a 

Lombarddal. Kérdése lenne, hogy vannak olyan esték, amikor edzés, vagy mérkőzések 

zajlanak és világítani kell a pályán, ebben az esetben keletkező világítási költségeket ki 

finanszírozza?  

 

Rádi Róbert kabinetvezető 

A pálya működtetése kb. 1 éve nem a várost terheli. A látvány csapatsportok számára 

biztosított TAO-s pályázaton a PELC is nyert. Ennek az összegnek a terhére a PELC és a 

Városgondnokság kötött egy bérleti szerződést, amely alapján a pálya működtetését - a TAO-s 

pályázat terhére – a PELC teljes egészében magára vállalta. Ez azt jelenti, hogy bérleti díjat 

fizet a Városgondnokságnak, vállalja a teljes működtetést és átvállalta az eddig ott dolgozó 2 

embert bérét is. 

Az idén évben szeretnénk a Pápai Gazdasági Szakképző Iskolában és az Acsády Ignác 

Szakképző Iskolában lévő sportpályákat is hasonló konstrukcióban működtetni, tekintettel 

arra, hogy mindkét intézmény esetében az átadás előtt a pályáját leválasztottunk az 

intézményről és nem adtunk át a Tankerületnek, illetve a megyének. 

Természetesen az mindkét pálya esetében elmondható, hogy az intézmények térítésmentesen 

használhatják azokat. 



Szirbek Rita bizottsági tag 

Kérdezi, hogy lehet-e tudni, hogy a városnak a TAO-s bérleti díjakból mennyi bevétele 

származott a tavalyi évben? 

 

Rádi Róbert kabinetvezető 

Pontos összeget nem tudok mondani, de becslésem szerint ez megközelíti az 50 millió 

forintot, ami magába foglalja a sportcsarnok, a termálfürdő és a 3 sportpálya bérleti díjait. 

 

A Humánerőforrás Bizottság 3 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot 

hozza: 

 

5/2013. (II.26.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága Pápa 

Város Önkormányzata Képviselőtestületének …./2013. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2013. 

évi költségvetéséről című előterjesztést a Képviselőtestület részére 

elfogadásra javasolja. 

 

 

2. napirend: HEMO-val kapcsolatos döntés 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Megkérdezi van-e az előterjesztéssel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 

 

Kéri a bizottság tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket.  

 

A Humánerőforrás Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

6 /2013. (II.26.) HEB határozat 

 Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága a 

HEMO-val kapcsolatos döntésre vonatkozó előterjesztést a 

Képviselőtestület részére elfogadásra javasolja. 

 

       Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

       Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

    Rádi Róbert kabinetvezető 

 

 

3. napirend: Óvodai beíratás időpontjának meghatározása 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Megkérdezi van-e az előterjesztéssel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 

 

Kéri a bizottság tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket.  

 

Szirbek Rita bizottsági tag 

A tévében hallotta és kérdezi, hogy mi igaz abból, hogy az idei évtől kötelező lesz az óvodai 

és iskolai beíratáshoz a gyermeknek a személyi igazolvány? 

 



Venczel Csaba bizottsági tag 

Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól kapott az 

intézmény egy tájékoztató levelet, hogy az ide évtől már nem fogadhatják el a gyermek 

születési anyakönyvi kivonatát, hanem helyette fényképes személyi azonosítót várnak.  

 

Rádi Róbert kabinetvezető 

Elmondja, hogy az idei évtől az iskolai beíratás lebonyolításához az önkormányzatnak 

nincsen köze. A saját fenntartásunkban lévő óvoda esetében a beíratásnál ugyanazon 

dokumentumokat kérjük, mint az előző években, illetve csupán a TAJ kártyát kell pluszban 

bemutatni a szülőknek, tekintettel arra, hogy a tavalyi évtől a gyermekek adatai között a TAJ 

számot is szerepeltetni kell. 

  

A Humánerőforrás Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

7/2013. (II.26.) HEB határozat 

 Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága az 

óvodai beíratás időpontjának meghatározásáról szóló előterjesztést a 

Képviselőtestület részére elfogadásra javasolja. 

 

 

4. napirend: Borsosgyőri Sportpálya fejlesztéséhez hozzájárulás 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Megkérdezi van-e az előterjesztéssel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 

 

Kéri a bizottság tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket.  

 

Szirbek Rita bizottsági tag 

Kérdezi, hogy hány öltöző és hány vizesblokk kialakítását tervezik a pályázati összegből? 

 

Máté István bizottsági tag 

Elmondja, hogy jelenleg a pályán két öltöző, vizesblokk van, mindkettő nagyon rossz 

állapotban. A teteje le akar szakadni, ablakok és az ajtó teljesen tönkre mentek. A kiírás 

alapján csak felújítás végezhető, alapterületet nem lehet növelni, ezért csak a meglévő 

épületet lehet felújítani, bár amilyen rossz állapotban van, lehet, hogy érdemesebb lenne újat 

építeni, de erre jelenleg nincs lehetőség. A pályázat alapján a felújítás előtt és után is le kell 

fényképezni az épületet és dokumentálni szükséges az egész építkezést, mert csak ennek 

függvényében juthat hozzá az egyesület a támogatási összeghez. 

 

A Humánerőforrás Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

 

8/2013. (II.26.) HEB határozat 

 Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága a 

Borsosgyőri Sportpálya fejlesztéséhez történő hozzájárulásra 

vonatkozó előterjesztést a Képviselőtestület részére elfogadásra 

javasolja. 

 



 

5. napirend: Alapító okiratok módosítása (Városi Óvodák, GAESZ) 

 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Megkérdezi van-e az előterjesztéssel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 

 

Kéri a bizottság tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket.  

 

A Humánerőforrás Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

 

9/2013. (II.26.) HEB határozat 

 Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága az 

Alapító Okiratok módosítására vonatkozó előterjesztést a 

Képviselőtestület részére elfogadásra javasolja. 

  

 

6. napirend: Támogatás Rákóczi Szövetségnek 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Megkérdezi van-e az előterjesztéssel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 

 

Kéri a bizottság tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket.  

 

A Humánerőforrás Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

10 /2013. (II.26.) HEB határozat 

 Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága a 

Rákóczi Szövetség támogatására vonatkozó előterjesztést a 

Képviselőtestület részére elfogadásra javasolja. 

  

7. napirend: Múzeum pályázat 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Megkérdezi van-e az előterjesztéssel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 

 

Kéri a bizottság tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket.  

 

A Humánerőforrás Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

 

11/2013. (II.26.) HEB határozat 

 Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága a 

Múzeum pályázat című előterjesztést a Képviselőtestület részére 

elfogadásra javasolja. 

  



 

8. napirend: Óvodai felvételi körzetek 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Megkérdezi van-e az előterjesztéssel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 

 

Kéri a bizottság tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket.  

 

A Humánerőforrás Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

 

12/2013. (II.26.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) 

bekezdésében, valamint Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

9/2011. (IV.14.) önkormányzati rendeletnek 38. § (2) bekezdés h/ 

pontjában foglaltak alapján az önkormányzat az által fenntartott 

óvodák felvételi körzetét az előterjesztés 1. számú mellékletében 

foglaltak szerint határozza meg. 
 

 

Felkéri a Jegyzőt, valamint az Intézményvezetőt, hogy a 

körzetbeosztás közzétételéről gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Hermann István bizottsági elnök  

 Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 Rádi Róbert kabinetvezető 

 Intézményvezető 

 

 

 

9. napirend: 2012. évi sporttámogatások elszámolása 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Megkérdezi van-e az előterjesztéssel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 

 

Kéri a bizottság tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket.  

 

Rádi Róbert kabinetvezető 

Elmondja, hogy sajnos az idei évben is voltak problémák az elszámolásokkal. Szeretnénk 

elérni azt, hogy a sportegyesületek tartsák be a támogatási szerződésben foglaltakat, fontos 

lenne, hogy minden egyesület határidőre nyújtsa be az elszámolását és az elszámolások 

formailag is feleljenek meg a követelményeknek. 

Fontos lenne tudatosítani az egyesületekben azt is, hogy nem az önkormányzat feladata, hogy 

fenntartsa az egyesületet, hanem csupán támogatást ad a működésükhöz és tevékenységükhöz.  

 

 



Máté István bizottsági tag 

Javasolja a hivatal számára, hogy félévkor küldjön egy újabb felhívást, amiben figyelmezteti 

az egyesületeket a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségük betartására és az 

elszámolással kapcsolatos legfontosabb információkra. 

 

Rádi Róbert kabinetvezető 

Tájékoztatja a bizottságot, hogy egy egyesületnek van visszafizetési kötelezettsége, egy 

egyesület pályázata nem volt érvényes, illetve a táblázatban két egyesület szerepel nullás 

összeggel, mert őket más módon kívánja támogatni az önkormányzat. 

 

 

A Humánerőforrás Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

13/2013. (II.26.) HEB határozat 

 I. 

Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága az 

alábbiakban felsorolt klubok, egyesületek 2012. évre vonatkozó 

beszámolóját és elszámolását fogadja el: 

- Pápai Kosárlabda Club  

- Pápai Sportegyesület szakosztályai 

- Elekthermax Vasas SE szakosztályai 

- Pápai Egyesített Labdarúgó Club 

- Pannonia Power SE 

- Bakony Judo Club 

- Kéttornyúlaki SE 

- Black Bunny RR Club 

- Rebel-Lion Tánc SE 

- Kilián DSE 

- Hét Csillag Kulturális és Sport Egyesület 

- FF Sportkarate SE 

- Pápai Tenisz Klub 

- Liget Tenisz Klub 

- Delta Íjászegyesület 

- Pápai Mozgássérültek Bástya SE 

- Pápai Lovas Club 

- Honvéd „Ezüstnyíl” SE 

- Koko Gym Küzdősport SE 

- Balla DSE 

- Dózsa József Judo SE 

- Első Magyar Polgári Lőegylet 

- Pápai Elekthermax HSE 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

     Dr. Hermann István bizottsági elnök 

     Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető  

 

 

 



II. 

Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága a 

MOTAX Női Kézilabda Club 2012. évi elszámolását elfogadja és - a 

Támogatási szerződésben foglaltak figyelembe vételével – kötelezi a 

fel nem használt 171.619,- Ft visszafizetésére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

     Dr. Hermann István bizottsági elnök 

     Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető  

 

 

10. napirend: 2013. évi sporttámogatások megállapítása 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Megkérdezi van-e az előterjesztéssel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 

 

Kéri a bizottság tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket.  

 

Rádi Róbert kabinetvezető 

Tájékoztatja, a bizottságot, hogy az önkormányzat már régóta tervezi hogy azokat a 

sportolásra alkalmas helyszíneket, létesítményeket, amelyek megüresednek, illetve az oktatási 

intézmények sem tudnak hasznosítani, ilyen pld. az Acsády kis tornaterme, felhasználja a 

város olyan módon, hogy felkínáljuk 1-1 sportág szakosztályának hasznosításra, illetve 

működtetésre. 

A sporttámogatások szétosztására vonatkozó táblázatban ezért szerepelnek a tavalyi évhez 

viszonyítva alacsonyabb összegek, mivel a küzdősportokkal foglalkozó egyesület számára fel 

ajánlanánk azt a lehetőséget, hogy 2013. július 1-től kezdődően az Acsády – jelenleg 

használaton kívüli kis tortatermében tarthatnák az edzéseiket és a foglalkozásaikat. Ez a 

lehetőség minden küzdősporttal foglalkozó egyesület számára nyitva állna, mi csak azt 

kérnénk, hogy egymás között egyezzenek meg, és saját költségükön működtessék a 

helyiséget. Ez nagyon jó lehetőség lenne számukra, hiszen így a működési költségük egy jó 

részét kitevő bérleti díjra nem kellene hatalmas összegeket fordítaniuk, illetve a költségeik is 

csökkenhetnének, hiszen közösen tartanák fenn a helyiséget. 

 

Szirbek Rita bizottsági tag 

Megkérdezi, hogy az egyesületek tudnak-e már erről a tervről és ha igen, akkor milyen volt 

ennek a fogadtatása? 

 

Rádi Róbert kabinetvezető 

Az ötlet nem az önkormányzattól származik, az egyesületek fordultak ilyen kéréssel a 

polgármesterhez. Kérésüket elsősorban azzal indokolták, hogy ezeknél a sportágaknál nagyon 

fontos a szőnyegek minősége, a legnagyobb gondot az okozza számukra, hogy mivel nincs 

egy állandó helyük, ezért a szőnyegeket állandóan rakni, szállítani kell, ezáltal nagy 

mértékben használódnak, károsodnak, tönkremennek és pótlásuk több millió forintba kerül, 

ezért a felajánlott lehetőségnek nagyon örültek. 

 

Szirbek Rita bizottsági tag 

Kérdezi, hogy mi van azon egyesületekkel, aki a táblázatban nulla forintos összeggel 

szerepelnek, ők milyen forrás terhére részesülhetnek támogatásban? 



 

Rádi Róbert kabinetvezető 

Az úszóknak ugyanúgy, mint az előző évben a Pápai Vízmű fog támogatást nyújtani. 

A Balla DSE esetében pedig, mivel ez egy iskolához kötődő sport szervezet a polgármester a 

polgármesteri keretéből is tud támogatást biztosítani, ez a javaslat azért született, hogy a 

rendelkezésre álló 35 millió forintból minél nagyobb összeggel tudjuk támogatni a többi 

egyesületet. 

 

A Humánerőforrás Bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot 

hozza: 

 

 

14/2013. (II.26.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága a 

sportegyesületek részére 2013. évben nyújtott támogatások összegét az 

alábbiak szerint határozza meg: 

 

 

 

 

Egyesület neve 

Megállapított 

támogatási 

összeg 

Bakony Judo Klub 500.000 

Balla DSE 0 

Black Bunny SE 350.000 

DELTA Íjászegyesület 385.000 

Dózsa József Judo SE 200.000 

Elekthermax Vasas SE:tenisz, teke 2.256.500 

Elekthermax Vasas SE: kézilabda 2..750.000 

Első Magyar Polgári Lőegylet 250.000 

Fighting Force Sportkarate SE 130.000 

Hét Csillag K. és Sportegyesület 500.000 

Honvéd „Ezüst nyíl” SE 125.000 

Kéttornyúlaki SE 200.000 

Kilián DSE 1.500.000 

Koko Gym 300.000 

Liget Tenisz Klub Pápa 300.000 

MOTAX Női Kézilabda Club 631.000 

Griff Sportegyesület 300.000 

Pápai Elekthermax HSE 175.000 

Pápai Kosárlabda Club 4.000.000 

Pápai Lovas Club 122.500 

Pápai Mozgássérültek  Bástya SE 550.000 

Pápai SE 2.700.000 

Pápai Tenisz Klub 175.000 

PELC 16.000.000 

Rebel-Lion TSE 400.000 

Pápai Úszó SE 0 

Titán SE 200.000 



 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága kéri Pápa város 

polgármesterét, hogy az átmeneti gazdálkodásra tekintettel a fenti 

sportegyesületek részére a bizottság által jóváhagyott támogatásokat 

biztosítsa. 
 

Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottsága a Pannonia Power 

SE pályázatát nem támogatja, mivel a benyújtott pályázatuk érvénytelen 

volt.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Hermann István bizottsági elnök 

    Rádi Róbert kabinetvezető 

    Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

 

 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Megköszöni a jelenlévők részvételét és bizottság nyilvános ülését 13.48 órakor bezárja. 

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

  Dr. Hermann István        Máté István 

     bizottsági elnök                    bizottsági tag 

 


