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35/2009 (IV.1.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával egyetértett a TIOP pályázatra beadott „A pápai 

ESZI Idősek Otthonának korszerűsítése” című pályázatban 

foglaltakkal, valamint vállalta a pályázattal kapcsolatos saját 

forrás biztosítását. 

 

 

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

rekonstrukció 2009-ben nem kezdődhetett meg, mert a közbeszerzési eljárás fedezethiány 

miatt meghiúsult, mivel a tervezett előirányzatot több mint 35 mFt-tal meghaladó ajánlattétel 

érkezett. A feladat megvalósítását a 2010. évi költségvetési kondíciók ismeretében 

felülvizsgálták. Az önkormányzat bevételeinek csökkenésére és a pályázat alacsony 

támogatási intenzitására tekintettel nem javasolt a rekonstrukció megvalósítása.  

 

 

90/2009. (VI.30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával támogatta a Tarczy Lajos Általános Iskola és a 

Városi Óvodák részvételét a Társadalmi Operatív Program 

keretében meghirdetett „Migráns tanulók a magyar 

közoktatásban” című pályázaton. 

 

 

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

pályázat elbírálása megtörtént. A Tarczy Lajos Általános Iskola pályázatát nem támogatták, a 

Városi Óvodák intézménye 7.564.838,- Ft támogatásban részesült. 

 

 

104/2009. (IX.10.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával egyetértett a KDOP keretében beadandó „Tókert 

utca, Szabadság utca, Gróf út fejlesztése” című pályázattal, 

valamint vállalta a pályázattal kapcsolatos saját forrás 

biztosítását. 

 

 

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

pályázatot határidőben benyújtották, amely a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 

Elnökének 2009. december 10-i értesítő levelében foglaltak szerint 171.150.925,- Ft 

támogatásban részesült. 

 

 

134/2009. (XI.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával a pápai Kékfestő Múzeum 2009. évi működéséhez 

400.000,- Ft támogatás biztosításáról döntött és felhatalmazta a 

Polgármestert a Textil- és Textilruházati, Ipartörténeti Múzeumi 

Alapítvánnyal a támogatási szerződés megkötésére, továbbá a 

pápai Kékfestő Múzeum 2010. január 1-jét követő 

működtetésével kapcsolatban tárgyalások folytatására. 
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A Művelődési Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a 

Textil- és Textilruházati, Ipartörténeti Múzeumi Alapítvány részére – a pápai Kékfestő 

Múzeum 2009. évi működésének biztosításához – az önkormányzat által nyújtott támogatás 

átadásra került. 

A kezelői jogok átvételével kapcsolatban Gőgös Zoltán, a Földművelésügyi és 

Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára levélben kereste meg a Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatóját a tárgyalások érdekében. 

 

 

138/2009. (XI.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával 100.000,- Ft támogatás nyújtásáról döntött a Bíró 

Károly Képzőművészeti Alapítvány részére a Bíró Károly 

művésztanárnak emléket állító szobor talapzatának 

elkészítéséhez. 

 

 

A Művelődési Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a Bíró 

Károly mellszobor talapzatának elkészítéséhez az önkormányzat által nyújtott támogatási 

összeg az Alapítvány részére átadásra került. 

 

 

162/2009. (XII.18.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával egyetértett a Gróf Esterházy Kórház és 

Rendelőintézeti Szakrendelő intézményen belüli kapacitás 

átcsoportosítási kérelmével. 

 

 

A Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban 

jelenti, hogy a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő intézményen belüli 

kapacitás átcsoportosítási kérelmét az ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézetéhez 

benyújtották. Az ÁNTSZ 2009. december 31-én kelt határozatában a krónikus osztály 40 

ágyából 20 ágy mozgásszervi rehabilitációs ágyra, valamint a tüdőgyógyászati gondozó heti 

45 szakorvosi órájából 20 óra mozgásszervi rehabilitációs szakorvosi óraszámra történő 

kapacitás módosítását engedélyezte. 

 

 

Pápa, 2010. január 13. 

 

 

 

 Dr. Kovács Zoltán s.k. 

 polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

1.) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 90/2009. (VI.30.), 104/2009. 

(IX.10.), 138/2009. (XI.26.) és 162/2009. (XII.18.) határozatok végrehajtására adott 

jelentéseket elfogadja. 

 

2.) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 35/2009. (IV.1.) határozat 

végrehajtására adott jelentést elfogadja azzal, hogy a határozattal jóváhagyott TIOP 

pályázatra beadott „A pápai ESZI Idősek Otthonának korszerűsítése” című pályázat 

megvalósításától eláll. 

 

Utasítja a Polgármestert a pályázat visszavonásával kapcsolatos intézkedések 

megtételére. 

 

A Képviselőtestület ezzel egyidejűleg a 35/2009. (IV.1.) határozatot hatályon kívül 

helyezi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Kovács Zoltán polgármester 

     Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

    Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető 

     Németh Tamás műszaki osztályvezető 

 

3.) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 134/2009. (XI.26.) határozat 

végrehajtására adott jelentést elfogadja, ezzel egyidejűleg felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a pápai Kékfestő Múzeum tekintetében – amennyiben a 

tárgyalások eredményre vezetnek - a vagyonkezelői szerződéssel kapcsolatos 

jognyilatkozatokat megtegye, a szerződést aláírja, valamint az egyéb szükséges 

intézkedéseket megtegye. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:    Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

 

 

 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE      6. 

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel:  89/324-585 

Fax:  89/515-083  

E-mail :  polgarmester@papa.hu   

 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében pályázatot 

jelentetett meg TÁMOP-3.1.5-09/A/2 kódszámmal, „Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra 

korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) ( konvergencia)” címmel. A pályázat benyújtására a 

közoktatási intézmények jogosultak.  

 

A pályázat alapvető célja a pedagógiai kultúra korszerűsítése. Egyrészt az intézményi 

megvalósításhoz is elengedhetetlenül szükséges új módszerek (tanulóközpontú, differenciált 

módszertan, változatos tanulásszervezési megoldások, kooperatív tanulási technikák, projekt 

módszer stb.), eszközök használatának széleskörű megismertetésével, elterjesztésével, másrészt az 

intézmények bevonásával a szolgáltatások és intézményi fejlesztések korszerűsítése által. 

 

A projekt keretében támogathatók oklevéllel vagy oklevél betétlappal záruló képzések, azon 

pedagógusok számára, akik a pedagógus munkakör ellátására feljogosító első szakképzettségüket 

legalább 10 éve szerezték meg, és pedagógus munkakörben vagy gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelős munkakörben állnak a pályázó intézmény alkalmazásában. 

 

A pályázatra rendelkezésre álló keretösszeg a konvergencia régiókban 6.075.140.184 Ft, a 

támogatott pályázatok várható száma: 450-900 db. A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás 

összege: legalább 3, legfeljebb 20 millió Ft lehet.  A pályázatok benyújtásának határideje 2010. 

január 30. 

 

Az elnyert támogatás a képzések költségtérítésére, a szükséges tankönyvekre, munkaidő 

kedvezményre, útiköltség-térítésre, eszközbeszerzésekre, kommunikációs költségekre stb. 

fordítható. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, mértéke a projekt elszámolható 

összes költségének 100 %-a.  

 

A pályázati felhívásra a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő  Acsády Ignác 

Szakképző Iskola és Kollégium egy fő könyvtáros, a Petőfi  Sándor Gimnázium egy fő  magyar, 

mint idegen nyelv és egy fő szaktárgy oktatása idegen nyelven, a Türr István Gimnázium és 

Kollégium egy fő kiegészítő képzés és két fő szakvizsga továbbképzésekre  kíván pályázatot 

benyújtani. 

 

A pedagógus továbbképzés eredményeként a továbbképzéseket befejező pedagógus esetében   

2012-től illetménynövekedés várható. A jelenlegi bérekkel számolva a három intézmény 

tekintetében, ez az összeg 2.305 ezer Ft/év. 

 

A nyertes pályázónak a projekt megvalósításának zárásától öt évig a támogatás visszafizetésének 

terhe mellett fenntartási kötelezettséget kell vállalnia. 
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Tekintettel arra, hogy az intézmények átadására létrejött megállapodás 2011. június 30-án lejár, 

Lasztovicza Jenő a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke azzal keresett meg,      

hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatos véleményünkről - a pályázati határidő lejárta előtt - 

tájékoztassuk. 

 

Mivel 2010. évben pedagógus továbbképzésre központi normatív támogatás nem vehető igénybe, 

annak finanszírozása pályázati támogatásból valósítható meg. 

Javasoljuk, hogy a három intézmény a TÁMOP-3.1.5-09/A/2 kódszámmal, „Pedagógusképzések    

(a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) ( konvergencia)” címmel 

pályázatot nyújtson be. 

 

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

javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

 

Összeállította: Rádi Róbert osztályvezető 

  

Pápa, 2010. január 12. 

 

        

Dr. Kovács Zoltán s.k. 

                     polgármester 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

      Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy a Veszprém Megyei 

Önkormányzat fenntartásában működő  Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, a Petőfi  

Sándor Gimnázium és Türr István Gimnázium és Kollégium a TÁMOP-3.1.5-09/A/2 kódszámú, 

„Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben)                  

( konvergencia)” című pályázatot benyújtsa. 

 

 

 Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

 

 

 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE     7. 

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel:  89/324-585 

Fax:  89/515-083  

E-mail :  polgarmester@papa.hu   

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében 

pályázatot jelentetett meg TIOP-1.1.1/07/1 kódszámmal, „A pedagógiai, módszertani 

reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” címmel. A pályázat benyújtására a 

közoktatási intézmények fenntartói jogosultak.  

 

A pályázat alapvető célja az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése, az ún. 

„intelligens iskola” létrehozása. A pályázat nemcsak az informatikai készségek fejlesztését, 

hanem további közismereti tantárgyakba beépülő kulcskompetencia fejlesztéséhez szükséges 

infokommunikációs eszközhátteret is biztosítja. 

 

A projekt keretében támogatható a közoktatási intézmények számítógép állományának 

korszerűsítése, a tantermek 40%-nak ún. tantermi csomaggal (interaktív tábla + projektor + 

számítógép) történő ellátása, mérés-étrékelési programok használatát lehetővé tevő 

eszközpark és az SNI tanulók oktatását segítő speciális IKT eszközök beszerzése.  

 

A pályázatra rendelkezésre álló keretösszeg 24,11 milliárd Ft, a támogatott pályázatok 

várható száma: 896 db. A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege: legalább 

500 ezer, legfeljebb 700 millió Ft lehet.  A pályázat benyújtásának határideje 2010. február 

15. 

 

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, mértéke a projekt elszámolható összes 

költségének 100 %-a.  

 

A pályázati felhívásban foglaltak alapján a Pápa Város Önkormányzata fenntartásában 

működő Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, a 

Munkácsy Mihály Általános Iskola, a Tarczy Lajos Általános Iskola és a Weöres Sándor 

Általános Iskola valamint a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 

eszközfejlesztésére nyújthatunk be pályázatot. 

 

A pályázónak fenntartási kötelezettséget kell vállalnia a projekt megvalósításának zárásától 

számított 5 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett, hogy a támogatásból beszerzett 

eszközök rendeltetésében és tulajdonjogviszonyban változás nem történik, használatából 

bármely szervezetnek jogtalan előnye nem származik. Vállalnia kell továbbá, hogy a 

támogatott beruházással beszerzett eszközöket a megvásárolt eszköz üzembe helyezését 

követően minimum öt évig saját költségén fenntartja és az adott feladatellátási helyen 

üzemelteti. 

A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt zárását követő 5 éven belül nem szünteti meg 

jogutód nélkül a támogatott feladatellátási helyet. 

A projekttel kapcsolatos minden dokumentum elkülönített megőrzését, nyilvántartását 

legalább 2020. december 31-ig biztosítani kell. 
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Javasoljuk, hogy Pápa Város Önkormányzata a TIOP-1.1.1/07/1 kódszámú, „A pedagógiai, 

módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” címmel pályázatot 

nyújtson be. 

 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Összeállította: Rádi Róbert osztályvezető 

 

Pápa, 2010. január 13. 

 

        

Dr. Kovács Zoltán s.k. 

                        polgármester 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

     Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a TIOP-1.1.1/07/1 kódszámú, 

„A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” 

című pályázat benyújtásával és felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához 

szükséges dokumentumok aláírására.  

 

 Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

 

 

 



 

 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE  8. 
 8500 PÁPA, Fő utca 12. 

 Tel.: 89/324-585 

 Fax.: 89/515-083 

 E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács pályázatot hirdetett a 85/2009. (IV.10.) 

Korm. rendelet alapján TEKI támogatással megvalósuló önkormányzati, valamint az 

önkormányzat törzsvagyonához tartozó belterületi utak felújítására (TEUT).  

A 2009. június 2-i határidővel benyújtott pályázatokon önkormányzatunk sikeresen pályázott, 

melynek megfelelően TEKI támogatásban részesült a Pápa, Rohonczi utca, Erkel utca, 

Vaszari út, Fecske utca járdaépítés. Ezen feladatok 2009. évben megvalósultak. A lefolytatott 

közbeszerzési eljárás eredményeként a feladatok összköltsége csökkent. Ennek megfelelően 

az igénybe vehető támogatás összege is ehhez igazodik.  

 

A fejlesztés forrásösszetétele: 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 2009. év pályázat 

adatai 

Tényleges megvalósulási 

költség 

Saját forrás 10.801.676,- 9.018.674,- 

Hitel - - 

Támogatásból igényelt összeg 

(TEKI támogatás) 

19.998.655,- 16.697.533,- 

Lemondásra kerülő támogatás 

összege 

3.301.122,- 

Egyéb támogatás (nevesítve) - - 

Egyéb forrás - - 

Összesen: 30.800.330,- 25.716.207,- 

 

A bemutatott forrásösszetételnek megfelelően a Képviselőtestületnek a fel nem használt 

támogatás összegéről határozatban kell lemondania. Ennek megfelelően kérjük a határozati 

javaslat elfogadását TEKI támogatás vonatkozásában. 

Fentieknek megfelelően a belterületi utak felújítása kapcsán is sikeresen pályázott 

önkormányzatunk, így a lefolytatott közbeszerzési eljárásnak megfelelően a következő 

forrásösszetétel alakult ki. 

 

- Ötödik utca útfelújítás 

 

Megnevezés 2009. év pályázat adatai Tényleges megvalósulási 

költség 

Saját forrás 14.396.373,- 10.310.546,- 

Hitel - - 

Támogatásból igényelt összeg 

(TEUT támogatás) 

14.396.373,- 10.310.546,- 

Lemondásra kerülő támogatás 

összege 

4.085.827,- 

Egyéb támogatás (nevesítve) - - 

Egyéb forrás - - 

Összesen: 28.792.746,- 20.621.092,- 
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- Aradi utca útfelújítás 

 

Megnevezés 2009. év pályázat adatai Tényleges megvalósulási 

költség 

Saját forrás 17.388.189,- 12.936.109,- 

Hitel - - 

Támogatásból igényelt összeg 

(TEUT támogatás) 

17.388.189,- 12.936.108,- 

Lemondásra kerülő támogatás 

összege 

4.452.081,- 

Egyéb támogatás (nevesítve) - - 

Egyéb forrás - - 

Összesen: 34.776.378,- 25.872.217,- 

 

- Tapolcafő, Attyai utca útfelújítás 

 

Megnevezés 2009. év pályázat adatai Tényleges megvalósulási 

költség 

Saját forrás 3.632.950,- 2.753.268,- 

Hitel - - 

Támogatásból igényelt összeg 

(TEUT támogatás) 

3.632.950,- 2.753.267,- 

Lemondásra kerülő támogatás 

összege 

879.683,- 

Egyéb támogatás (nevesítve) - - 

Egyéb forrás - - 

Összesen: 7.265.900,- 5.506.535,- 

 

 

A bemutatott forrásösszetételnek megfelelően a TEUT pályázatok vonatkozásában 

képviselőtestületi határozatban kell lemondani a fel nem használható támogatási összegről. 

 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Összeállította: Szabó József és Molnár István köztisztviselő 

 

 

Pápa, 2010. január 14. 

 

       Dr. Kovács Zoltán s.k. 

         polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

1./ Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a Közép-dunántúli Regionális 

Fejlesztési Tanácshoz benyújtott TEKI támogatással megvalósult járdaépítések kapcsán 

3.301.122,-Ft összegű támogatás lemondásával. A Képviselőtestület felhatalmazza a 

polgármestert a módosított támogatási szerződés megkötésére. 

 

2./  Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a Közép-dunántúli Regionális 

Fejlesztési Tanácshoz benyújtott TEUT támogatással megvalósult útfelújítások kapcsán 

Ötödik utca vonatkozásában 4.085.827,- Ft összegű támogatás lemondásával. A 

Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a módosított támogatási szerződés 

megkötésére. 

 

3./  Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a Közép-dunántúli Regionális 

Fejlesztési Tanácshoz benyújtott TEUT támogatással megvalósult útfelújítások kapcsán 

Aradi utca vonatkozásában 4.452.081,-Ft összegű támogatás lemondásával. A 

Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a módosított támogatási szerződés 

megkötésére. 

 

4./  Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a Közép-dunántúli Regionális 

Fejlesztési Tanácshoz benyújtott TEUT támogatással megvalósult útfelújítások kapcsán 

Tapolcafő, Attyai utca vonatkozásában 879.683,-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: 2010. január 29. 

Felelős: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

   Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

   Németh Tamás műszaki osztályvezető 

   Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető 



 PÁPA  VÁROS  POLGÁRMESTERE 9. 
 8500 Pápa, Fő utca 12. 
 Tel.: 89/515-000 
 Fax.: 89/313-989 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Az Észak-balatoni Térség Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 

közbeszerzést írt ki „Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék 

Kezelési Önkormányzati Társulás működési területén kialakítandó települési szilárdhulladék-

gazdálkodási rendszer, és a Társulás működési területén közszolgáltatói feladatok 

elvégzésére” címmel. A közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő Pápa, Veszprém, 

Tapolca, Ajka, Balatonfüred és Balatonalmádi városokban a hulladékkezelési közszolgáltatást 

ellátó gazdasági társaságok által létrehozott konzorcium lett. 

A konzorcium tagjai úgy döntöttek, hogy 30 millió Ft törzstőkével megalapítják az Észak-

Balatoni Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaságot. 

 

A Kft. társasági szerződése értelmében a Kft-nél 6 tagú felügyelőbizottság működik. 

Javasolom, hogy a felügyelőbizottságban Pápa város részéről dr. Áldozó Tamás 

alpolgármester vegyen részt tagként. 

 

A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény                             

(a továbbiakban: Ötv.) 33/A. § (2) bekezdés bb) pontja értelmében a főállású polgármester a 

képviselőtestület hozzájárulása nélkül nem lehet gazdasági társaság felügyelő bizottságának 

tagja. Az Ötv. 103. § (2) bekezdése alapján a 33/A. § alkalmazásában polgármesteren az 

alpolgármestert is érteni kell. 
 

Fentiek értelmében dr. Áldozó Tamás alpolgármester felügyelő bizottsági tagságához a 

Képviselőtestület hozzájárulása szükséges. 
 

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

javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

 

Összeállította: dr. Nagy Krisztina osztályvezető 

 

Pápa, 2010. január 15. 
 
 

 Dr. Kovács Zoltán  s.k. 

 polgármester 
 

 

Határozati javaslat 
 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször 

módosított 1990. évi LXV. törvény 33/A. § (2) bekezdés bb) pontja alapján hozzájárul             

dr. Áldozó Tamás alpolgármesternek az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Korlátolt 

Felelősségű Társaság felügyelőbizottságában való tagságához. 
 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatban a szükséges 

intézkedéseket tegye meg.  
 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Kovács Zoltán polgármester 



 PÁPA  VÁROS  POLGÁRMESTERE 
 8500 Pápa, Fő utca 12. 
 Tel.: 89/515-000 
 Fax.: 89/313-989 

 

 10. 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

 

A köztisztviselők jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. törvény (a 

továbbiakban: Ktv.) 34. §-a értelmében a köztisztviselő munkateljesítményét munkakörének 

és a közigazgatási szerv kiemelt céljának figyelembevételével meghatározott 

teljesítménykövetelmények alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója évente, mérlegelési 

jogkörében eljárva, írásban értékeli. 

 

A helyi önkormányzat esetében a teljesítménykövetelmények alapját képező célokról a 

képviselőtestület dönt.  

 

A Képviselőtestület 161/2009. (XII.18.) határozatának 2. pontjában úgy döntött, hogy a 2010. 

évi teljesítménykövetelmények alapját képező, kiemelt helyi célokra vonatkozó javaslatot az 

önkormányzat 2010. évi költségvetésének elfogadását követően tárgyalja meg. 

 

Az önkormányzat előtt álló aktuális feladatokra, továbbá a központi jogszabályokban, a helyi 

rendeletekben és határozatokban foglaltakra figyelemmel a teljesítménykövetelmények alapját 

képező kiemelt, helyi célokat a határozati javaslatban foglaltak szerint terjesztem a 

Képviselőtestület elé. 

 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

 

Összeállította: Dr. Nagy Krisztina osztályvezető 

 

 

Pápa, 2010. január 11. 

 

 

 

Dr. Kovács Zoltán s.k. 

     polgármester 
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Határozati javaslat 

 

 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – a Ktv. 34. § (3) bekezdésében 

foglaltak alapján – a Pápa Város Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői tekintetében a 

2010. évi teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokat az alábbiak szerint 

határozza meg: 

 

- a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvényben 

foglaltaknak megfelelően a kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok 

maradéktalan ellátása; 

 

- a Képviselőtestület által alkotott helyi önkormányzati rendeletekben, valamint a 

Képviselőtestület határozataiban foglaltak maradéktalan végrehajtása; 

 

- a Képviselőtestület által elfogadott programokban, koncepciókban foglaltak 

végrehajtása, - szükség esetén azok aktualizálása - különös tekintettel az alábbiakra: 

- az Esterházy program II., mint gazdasági program, 

- integrált városfejlesztési stratégia és településfejlesztési akcióterv, 

- környezetvédelmi program, 

-  a város szolgáltatástervezési koncepciója, 

- turisztikai koncepció, 

- közfoglalkoztatási terv, 

- a belváros szabályozási tervének jóváhagyása, 

-  helyi esélyegyenlőségi program elfogadása, 

- közoktatási intézményhálózat fenntartására és fejlesztésére vonatkozó 

intézkedési terv felülvizsgálata. 

 

- a helyi önkormányzati rendeletekkel kapcsolatos jogharmonizációs feladatok elvégzése, 

a rendeletek hatályosulásának folyamatos figyelemmel kísérése; 

 

- a képviselőtestületi-, a bizottsági munka segítése és törvényes működésének biztosítása;  

 

- a kisebbségi önkormányzatok törvényes működésének biztosítása, munkájuk segítése; 

 

- a hazai és európai uniós pályázati kiírások folyamatos és körültekintő figyelése, a 

pályázati lehetőségek minél szélesebb körű kihasználása, az elnyert pályázatok 

szakszerű, határidőben történő végrehajtása; 

 

- a 2010. évi országgyűlési és helyi önkormányzati és kisebbségi önkormányzati 

képviselő-választásokkal kapcsolatos jogi és informatikai feladatok jogszabályoknak 

megfelelő lebonyolítása;   

 

- a SAC/C-17-es program végrehajtásában történő részvétel; 

 

- a szociális törvényből és a gyermekvédelmi törvényből adódó feladatok végrehajtása; 

 

- az önkormányzati beruházások képviselőtestület döntésének megfelelő, időben 

ütemezett megvalósítása – különös tekintettel a Fő tér rekonstrukcióra -, a beruházások 

kivitelezésének ellenőrzése; 
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- a 2010. évi költségvetés végrehajtása során a gazdálkodás szabályszerűségének 

biztosítása célszerűségi, hatékonysági és takarékossági szempontok figyelembe 

vételével; 

 

- a 2011. évi költségvetési koncepció előkészítése; 

 

- a helyi intézményrendszer racionális működésének biztosítása – különös tekintettel a 

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelőre -, az intézményi létszám-, 

feladat- és elhelyezés racionalizációjának folytatása, az intézményi struktúra és feladat-

ellátás felülvizsgálata; 

 

- az előző bekezdésben foglaltakkal összhangban a közfoglalkoztatás lehetőségeinek 

kihasználása; 

 

- az önkormányzat által fenntartott intézményekkel való kapcsolattartás; 

 

- az önkormányzati vagyonhasznosítással kapcsolatos döntések kiemelt végrehajtása, a 

meglévő önkormányzati vagyon hatékony hasznosítása; 

 

- a közigazgatási hatósági ügyek szakszerű és jogszerű intézése, az ügyintézési határidők 

betartása, ügyfélbarát és szolgáltató közigazgatás biztosítása, az elektronikus ügyintézés 

biztosítása, a hivatali kapu működtetése; 

 

- a közigazgatási hatósági munkához és a helyi rendeletekben foglalt kötelezettséget 

tartalmazó előírásokhoz kapcsolódó ellenőrzések – különösen az adóvégrehajtás és 

behajtás hatékonyságára, a közterületek tisztaságára, gyom- és parlagfű-mentesítésre, a 

belváros közlekedési rendjére, az üzletek és vendéglátó-ipari egységekre – 

hatékonyságának fokozása,  

 

- a környezetvédelemmel kapcsolatos felvilágosító tevékenység a sajtó minél szélesebb 

körű bevonásával; 

 

- informatikai fejlesztések lehetőségeinek vizsgálata; 

 

- a vállalkozások segítése elsősorban az Ipari Park és az Inkubátorház lehetőségeinek 

kihasználásával, továbbá a pályázati lehetőségek figyelembevételével; 

 

- a civil szervezetekkel való együttműködés; 

 

- a város belföldi és nemzetközi turisztikai-idegenforgalmi marketing tevékenységének 

lehetőség szerinti fejlesztése; 

 

- városi rendezvények előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása; 

 

- a köztisztviselők szakmai képzésének, továbbképzésének biztosítása. 
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2. A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a Ktv. 34. § (6) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelően a jegyző részére a teljesítménykövetelményeket határozza meg, 

majd az értékelést a jogszabályban foglaltak szerint végezze el. 

 

Határidő: folyamatos, de legkésőbb 2010. december 31. 

Felelős:  dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

 

3. A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a Ktv. 34. § (5) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelően a hivatal köztisztviselői részére a teljesítménykövetelményeket – az érintettek 

munkakörének figyelembevételével – határozza meg, majd az értékelést a jogszabályban 

foglaltak szerint végezze el. 

 

Határidő: folyamatos, de legkésőbb 2010. december 31. 

Felelős:  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE                                            11. 

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel:  89/324-585 

Fax:  89/515-083  

E-mail :  polgarmester@papa.hu   
 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) átfogó 

módosítása több ponton érintette a magasabb vezetői és a vezetői beosztás ellátására 

vonatkozó szabályokat is. 

 

A Kjt. 77/A. §-a, valamint a 77/B. §-a értelmében a kinevezési jogkör gyakorlója a kinevezett, 

illetve megbízott vezetők részére prémiumfeladatot tűzhet ki. A prémiumfeladat a kinevezett 

vezető munkakörével kapcsolatos előre meghatározott feladat teljesítésére, illetőleg 

teljesítmény elérésére szólhat, illetve a megbízott vezetők esetében a vezetői tevékenység 

ellátásával összefüggésben állapítható meg. 

 

A prémiumfeladatot évente március 31-ig, illetve a prémiumfeladat későbbi felmerülése 

esetén, ezt követően 30 napon belül írásban foglaltan lehet kitűzni. 

A kitűzésben rendelkezni kell a teljesítési és értékelési határidőről. Az értékelési határidő nem 

lehet korábbi tárgyév november 15-énél.  

Meg kell határozni azt is, hogy részteljesítés estén a vezető jogosult-e a teljesítés mértékével 

arányos összegű prémiumra, illetve dönteni kell a részteljesítés esetén járó prémium 

összegéről. 

Több prémiumfeladat meghatározásakor külön-külön meg kell jelölni a teljesítés esetén járó 

prémiumot.  

A teljesítést minden esetben írásban kell értékelni. A prémiumot a teljesítés értékelését 

követően legkésőbb a tárgyévet követő évben a március havi illetménnyel együtt kell 

kifizetni. 

A kinevezett vezető jutalomban nem részesíthető, és prémiumának mértéke naptári évenként 

nem haladhatja a - tizenharmadik havi illetmény nélkül számított - kinevezés szerinti havi 

illetménye tizenkétszeresének negyven százalékát. 

A megbízott vezető a vezetői tevékenységbe tartozó feladatok ellátásáért jutalomban 

részesíthető. Esetükben a jutalom és prémium együttes összege naptári évenként nem 

haladhatja meg a közalkalmazott - tizenharmadik havi illetmény nélkül számított - kinevezés 

szerinti havi illetménye tizenkétszeresének harminc százalékát.  

 

Az Ötv. 103. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az intézményvezetők tekintetében a 

Polgármester - egyéb munkáltatói jogkörében – jelentős munkáltatói jogokat gyakorol. 

 

Javaslom, hogy a Képviselőtestület  a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

(továbbiakban: Ötv.) 10. § (1) bekezdése és a Kjt. alapján a fenti hatáskör gyakorlását              

- prémiumfeladatok kitűzése, és teljesítés értékelése - minden önkormányzati fenntartású 

intézmény kinevezett és megbízott vezetője vonatkozásában ruházza át.  

 

 

 

 

mailto:polgarmester@papa.hu


Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a 

következő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő 

 

Pápa, 2010. január 13. 

 

        

Dr. Kovács Zoltán s.k. 

                 polgármester 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Ötv. 9. § (3) bekezdésében foglaltak 

szerint, a Kjt. 77/A. § és a Kjt. 77/B. §-ában meghatározott, a kinevezett és megbízott vezetők 

részére megállapítható prémiumfeladatok kitűzésével, valamint a prémiumfeladatok 

teljesítésének értékelésével kapcsolatos hatáskörét a Polgármesterre ruházza át. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a prémiumfeladatok kitűzésével és az 

értékeléssel kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő:   A prémiumfeladat kitűzésére Kjt. szerint 

Értékelésre legkésőbb december 31. 

Felelős: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

                Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

 

 
 



 PÁPA  VÁROS  POLGÁRMESTERE 
 8500 Pápa, Fő utca 12. 
 Tel.: 89/515-000 
 Fax.: 89/313-989 

 

 

 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

2010. évi munkatervjavaslata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 
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Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

2010. évi munkaterve 
 

 

 

1) Pápa Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet 

 Előadó:  dr. Kovács Zoltán polgármester 

 Menyhárt László osztályvezető 

 

2) Közfoglalkoztatási terv elfogadása 

Előadó: dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

3) A belváros közlekedéséről szóló, többször módosított 22/2004. (VII.7.) rendelet 

módosítása 

 Előadó: dr. Kovács Zoltán polgármester 

   Németh Tamás osztályvezető 

 

4) Kitüntető címek adományozására vonatkozó javaslatok elbírálása 

 Előadó: dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

5) Pápa városban működő Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása 

Előadó: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

6) Pápa Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 

4/2009. (II.26.) rendelet módosítása 

 Előadó: dr. Kovács Zoltán polgármester 

 Menyhárt László osztályvezető 

 

7) Tájékoztató az önkormányzat és intézményei külkapcsolatainak 2009. évi alakulásáról 

és a 2010. évre tervezett programokról 

Előadó:  dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

8) Óvodai, általános iskolai beíratás időpontjainak meghatározása 

Előadó: dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

9) A Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 12/2008. 

(IX.25.) rendelet módosítása 

Előadó:  dr. Kovács Zoltán polgármester 

 Benecz Rita osztályvezető 

 

10) Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról 

 Előadó:  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

11) Beszámoló a város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 

 Előadó:  dr. Töreki Sándor kapitányságvezető 
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12) Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtása 

 Előadó:  dr. Kovács Zoltán polgármester 

 Menyhárt László osztályvezető 

 

13) A 2009. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés 

 Előadó:  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

14) Pótelőirányzati kérelmek elbírálása 

 Előadó:  dr. Kovács Zoltán polgármester 

 Menyhárt László osztályvezető 

 

15) A belváros szabályozási tervének jóváhagyása 

Előadó:  dr. Kovács Zoltán polgármester 

 Németh Tamás osztályvezető 

 

16) Az építészeti örökség helyi védelméről szóló rendelet megalkotása 

 Előadó: dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Németh Tamás osztályvezető 

 

17) A Városi Óvodák Fáy lakótelepi tagóvodájának beszámolója a két nevelési nyelvű 

óvodai program bevezetésének tapasztalatairól 

Előadó:  Morvai Marianna tagóvoda-vezető 

 

18) Beszámoló a város belföldi és nemzetközi turisztikai-idegenforgalmi marketing 

tevékenységéről 

 

19) Pápa Város Önkormányzata helyi esélyegyenlőségi programjának elfogadása 

Előadó: dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

20) Beszámoló a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás I. félévben végzett tevékenységéről 

 Előadó:  dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

21) Beszámoló az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról 

 Előadó:  dr. Kovács Zoltán polgármester 

 Menyhárt László osztályvezető 

  

22) Az Erkel Ferenc Ének Zenei Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 

tevékenységéről szóló beszámoló 

Előadó: Schmidt Dezsőné intézményvezető 

 

23) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének alakuló ülése 

 

24) A Vajda Péter lakótelep bővítésének Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási 

Tervéről szóló, többször módosított 9/2003. (VI.20.) rendelet módosítása 

Településszerkezeti Terv módosítása 

Előadó: polgármester 

 Németh Tamás osztályvezető  
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25) Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárd Hulladék Kezelési 

Önkormányzati Társulás tevékenységéről 

 Előadó: polgármester 

  

26) Tájékoztató a környezet állapotáról 

  Előadó:  polgármester 

 

27) Helyi hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata 

 Előadó: polgármester 

 Németh Tamás osztályvezető 

 

28) Közmeghallgatás 

 

29) Beszámoló a TÁMOP-3.1.4. Kompetenciaalapú oktatás Pápa innovatív intézményeiben 

c. pályázatról (Munkácsy Mihály Általános Iskola és Város Óvodák) 

Előadó:  Kristály Mária projektmenedzser 

 

30) Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény tevékenységéről 

Előadó: Csőréné Pőr Eszter intézményvezető 

 

31) Beszámoló az Egészségügyi Alapellátási Intézet tevékenységéről 

Előadó:  dr. Burcsi Elemér mb. intézményvezető 

 

32) Közüzemi díjakról szóló önkormányzati rendeletek felülvizsgálata 

Előadó:  polgármester 

 

33) Adórendeletek felülvizsgálata 

 Előadó: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

34) Közoktatási intézményhálózat fenntartására és fejlesztésére vonatkozó intézkedési terv 

felülvizsgálata 

Előadó:  polgármester 

 Rádi Róbert osztályvezető 

 

35) Beszámoló a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás II. félévben végzett tevékenységéről 

Előadó:  polgármester 

 

36) Beszámoló a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás tevékenységéről 

 Előadó: polgármester 

 

37) Beszámoló az önkormányzat 2010. évi háromnegyedéves gazdálkodásáról 

 Előadó:  polgármester 

 Menyhárt László osztályvezető 

 

38) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója 

 Előadó:  polgármester 

 Menyhárt László osztályvezető 
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39) Az önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet-tervezet 

 Előadó:  polgármester 

 Menyhárt László osztályvezető 

 

40) Tájékoztató a Pápai Víz – és Csatornamű Zrt. tevékenységéről és gazdálkodásáról 

 Előadó: dr. Lukács Endre vezérigazgató 

 

41) Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyon hasznosításáról szóló tájékoztató 

Előadó: polgármester 

 Schmidt Lajos osztályvezető 

 

42) Tájékoztató az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények akadálymentesítésének 

helyzetéről 

Előadó: polgármester 

 Németh Tamás osztályvezető 

 

43) Tájékoztató az önkormányzat többségi tulajdonában álló kft-k tevékenységéről 

Előadó: gazdasági társaság ügyvezetése  

 

 

Pápa, 2010. január 11. 

 

 

 Dr. Kovács Zoltán s.k. 

 polgármester 



PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 

 
8500 PÁPA, Fő u. 12 

Tel.: 89/515-000 

Fax: 89/313-989 

 

           13. 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

 

A Képviselőtestület 65/2002. (V.24.) határozata alapján Jankovics Gizella vegyészmérnök 

részére bérbeadta a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelőnél fennálló 

közalkalmazotti jogviszonya időtartamára, de legfeljebb 2007. május 31-ig a Pápa, Juhar u. 1. 

I. emelet 17. szám alatti önkormányzati bérlakást. 

Dr. Vörös Ibolya főigazgató intézményi érdekre hivatkozva kezdeményezte a lakásbérleti 

szerződés meghosszabbítását, ennek megfelelően a Képviselőtestület 46/2007. (III.29.) 

határozatával azt teljesítette, döntött a lakásnak a bérlő részére történő bérbeadásáról az 

intézménynél fennálló közalkalmazotti jogviszonya időtartamára, de legfeljebb 2009. 

december 31-ig, azzal a feltétellel, hogy a lakásbérlet többször nem hosszabbítható. 

 

Dr. Vörös Ibolya főigazgató 2009. december 17-én kezdeményezte Jankovics Gizella részére 

az általa már lakott lakás újra történő bérbeadását. Előadta, hogy a változatlanul 

közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállaló vegyészmérnöki szakismerete a kórházi 

laboratórium működéséhez nélkülözhetetlen, akinek lakhatása a városban más módon nem 

biztosított. 

 

A lakás újra bérbeadása a fentiekre tekintettel ismételten indokolt, mivel az egészségügyi 

intézmény zavartalan működése városi közérdeket szolgál. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

többször módosított 49/1993. (XII. 21.) - az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és 

elidegenítéséről szóló - rendelete 12. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 

járuljon hozzá a Pápa, Juhar u. 1. I. emelet 17. szám alatti lakásnak 2010. január 1-jétől 

Jankovics Gizella részére a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelőnél 

fennálló közalkalmazotti jogviszonya időtartamára, de legfeljebb 2014. december 31-ig 

történő bérbeadásához. 

 

Összeállította: Bakalár Attila köztisztviselő 

 

 

Pápa, 2010. január 11. 

 

 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária s.k. 

jegyző 

 

 

 



-  - 2 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a többször módosított 49/1993. (XII. 21.) 

rendelete 12. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva hozzájárul a Pápa, Juhar u. 1. 

I. emelet 17. szám alatti lakásnak 2010. január 1-jétől Jankovics Gizella részére a Gróf 

Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelőnél fennálló közalkalmazotti jogviszonya 

időtartamára, legfeljebb 2014. december 31-ig történő bérbeadásához. 

 

Utasítja a Jegyzőt, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

  Polgár Jenő közig.oszt.vez. 



PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 

 
8500 PÁPA, Fő u. 12 

Tel.: 89/515-000 

Fax: 89/313-989 

 Tisztelt Képviselőtestület!         14. 

 

 

A Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő Főigazgatója beadvánnyal fordult a 

Képviselőtestülethez, melyben a 2002. év óta az intézmény alkalmazásában álló Bogdán 

Etelka ápolónő részére önkormányzati lakás bérbeadását kérte. 

Előadta, hogy Bogdán Etelka Pápa, Huszár lakótelepen albérletben lakik, önálló lakással a 

városban nem rendelkezik, egyedül neveli két gyermekét, munkáját megbízhatóan, nagy 

precizitással végzi.  

 

A kérelem teljesítése városi közérdeket szolgál, a munkáját kiemelkedően végző ápolónő az 

egészségügyi intézmény rendeltetésszerű működését szolgálja. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy Pápa Város Önkormányzatának többször 

módosított 49/1993. (XII. 21.) számú - az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és 

elidegenítéséről szóló - rendelete 12. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 

Bogdán Etelka elhelyezésének megoldására a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti 

Szakrendelőnél fennálló közalkalmazotti jogviszonya időtartamára, de legfeljebb 2015. január 

31-ig a Pápa, Juhar u. 1/A. I. emelet 4. szám alatti, másfél szobás, összkomfortos, 48 m
2
 

alapterületű önkormányzati bérlakás bérbeadásához járuljon hozzá. 

 

Összeállította: Bakalár Attila köztisztviselő 

 

Pápa, 2010. január 15. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária s.k. 

jegyző 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a többször módosított 49/1993. (XII. 21.) 

számú Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló rendelete 

12. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Bogdán Etelka részére a Gróf Esterházy 

Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelőnél fennálló közalkalmazotti jogviszonya időtartamára, 

de legfeljebb 2015. január 31-ig a Pápa, Juhar u. 1/A. I. emelet 4. szám alatti önkormányzati 

bérlakás bérbeadáshoz hozzájárul. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Jegyzőt, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

  Polgár Jenő közig.oszt.vez. 


