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122/2009. (X.21.) határozat 
Pápa Város Önkormányzatának Képvisel�testülete fenti számú 
határozatával döntött a panel technológia felhasználásával épült 
lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatására 
benyújtott pályázatokról. 
 
 

A M�szaki Osztály vezet�je a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a 
képvisel�testületi határozatban foglaltaknak megfelel�en a pályázathoz megítélt 
támogatásokról a társasházakat 2009. október 22-én dr. Áldozó Tamás alpolgármester és 
Kanozsainé dr. Pék Mária jegyz� személyesen tájékoztatta, és egyúttal bekérték a ZBR 
pályázathoz kötelez�en benyújtandó módosított mellékleteket. A társasházak képvisel�i által 
megküldött mellékletek alapján a Településfejlesztési és Ellátási Bizottság a 49/2009. (X.29.) 
határozatával döntött a társasházaknak kiadandó mellékletek pontos tartalmáról, amelyet a 
társasházak képvisel�i 2009. október 29-én vettek át. 
A társasházak 2009. december 31-én 12,00 óráig nyújthatták be pályázataikat a 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságához. A pályázatok 
elbírálása folyamatban van. 

 
 
 
130/2009. (XI.26.) határozat 
Pápa Város Önkormányzatának Képvisel�testülete fenti számú 
határozatával döntött Pápa Város Önkormányzata Egyesített 
Szociális Intézménye m�ködési engedélyének módosításáról. 
 
 

A Szociális és Egészségügyi Osztály vezet�je a határozat végrehajtásával kapcsolatban 
jelenti, hogy a Képvisel�testület döntésében foglaltaknak megfelel�en a kérelmet benyújtották 
az Egyesített Szociális Intézmény Pápa, Árok u. 7. sz. alatti telephelyén m�köd� Id�skorúak 
Gondozóháza és az Id�sek Klubja m�ködési engedélyének ismételt kiadása iránt, az 
étkeztetés biztosítása érdekében. A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal 
Szociális és Gyámhivatala 24/71-3/2010. számú, 2010. január 12-én kelt határozatával a 
m�ködést engedélyezte. 

 
 
137/2009. (XI.26.) határozat 
Pápa Város Önkormányzatának Képvisel�testülete fenti számú 
határozatával egyetértett a Közép-dunántúli Operatív Program 
keretében az „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése/kistérségi 
járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap -, járóbeteg 
szakellátás korszer�sítése megnevezéssel KDOP-2009-5.2.1/A 
azonosító számon” cím� pályázatban foglaltakkal, valamint 
vállalta a pályázattal kapcsolatos  saját forrás biztosítását. 
 
 

A M�szaki Osztály vezet�je a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a 
képvisel�testületi határozatnak megfelel�en az Anna téri orvosi rendel� kialakítására a 
pályázatot a VÁTI Nonprofit Kft-nek határid�ben benyújtották, amelynek beérkezésér�l a 
Közrem�köd� Szervezet 2010. január 21-én kelt levelében értesítette az Önkormányzatot. A 
pályázat elbírálása folyamatban van. 
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158/2009. (XII.18.) határozat 
Pápa Város Önkormányzatának Képvisel�testülete fenti számú 
határozatával döntött Pápa Város Belvárosi Akcióterületének 
Részletes Akcióterületi Tervének elfogadásáról. 
 
 

A Vállalkozási Osztály vezet�je a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a 
Képvisel�testület határozata és Pápa Város Belvárosi Akcióterületének Részletes 
Akcióterületi Terve 2010. február 3-án - a város-rehabilitációs pályázat II. fordulójához – 
megküldésre került a Közrem�köd� Szervezethez. 

 
 
163/2009. (XII.18.) határozat 
Pápa Város Önkormányzatának Képvisel�testülete fenti számú 
határozatával döntött a Veszprém Megyei Önkormányzat 
Közgy�lésével – a közcélú foglalkoztatás megvalósítása 
érdekében – kötend� együttm�ködési megállapodás 
tervezetének jóváhagyásáról. 
 
 

A Szociális és Egészségügyi Osztály vezet�je a határozat végrehajtásával kapcsolatban 
jelenti, hogy a Pápán m�köd�, megyei fenntartású intézmények által tervezett közcélú 
foglalkoztatás megvalósítása érdekében a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgy�lése és 
Pápa Város Önkormányzatának Képvisel�testülete közötti megállapodás 2010. január 7-én 
aláírásra került. 

 
 
4/2010. (I.21.) határozat 2. pontja 
Pápa Város Önkormányzatának Képvisel�testülete fenti számú 
határozatának 2. pontjával döntött „ A pápai ESZI Id�sek 
Otthonának korszer�sítése” cím� pályázat megvalósításától 
történ� elállásról. 
 

A M�szaki Osztály vezet�je a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a 
képvisel�testületi határozatban foglaltakról az ESZA Nonprofit Kft-t, mint Közrem�köd� 
Szervezetet 2010. január 21-én e-mailben, faxon és levélben is értesítették. 

 
 
5/2010. (I.21.) határozat 
Pápa Város Önkormányzatának Képvisel�testülete fenti számú 
határozatával egyetértett a „Pedagógusképzések (a pedagógiai 
kultúra korszer�sítése, pedagógusok új szerepben) 
(konvergencia) cím� pályázat benyújtásával. 
 
 

A M�vel�dési Osztály vezet�je a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a 
TÁMOP-3.1.5.-09/A/2 kódszámú „Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszer�sítése, 
pedagógusok új szerepben) (konvergencia)” cím� pályázat benyújtására vonatkozó 
képvisel�testületi határozatot a Veszprém Megyei Önkormányzatnak, mint fenntartónak 
megküldték. 
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7/2010. (I.21.) határozat 
Pápa Város Önkormányzatának Képvisel�testülete fenti számú 
határozatával döntött a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési 
Tanácshoz benyújtott TEKI, TEUT támogatással megvalósult 
beruházások kapcsán a fel nem használt támogatási összegek 
lemondásáról. 
 
 

A M�szaki Osztály vezet�je a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a 
képvisel�testületi határozatban foglaltaknak megfelel�en a fel nem használt pályázati 
összegekr�l történ� lemondás megtörtént. 

 
 
 
 
12/2010. (I.21.) határozat 
Pápa Város Önkormányzatának Képvisel�testülete fenti számú 
határozatával döntött Jankovics Gizella vegyészmérnök részére 
önkormányzati lakás bérbeadásáról. 
 
 

A Közigazgatási Osztály vezet�je a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a 
Pápa, Juhar u. 1. I. emelet 17. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadása Jankovics Gizella 
részére a határozatban foglalt feltételekkel megtörtént. 
 
 

13/2010. (I.21.) határozat 
Pápa Város Önkormányzatának Képvisel�testülete fenti számú 
határozatával döntött Bogdán Etelka részére önkormányzati 
lakás bérbeadásáról. 
 
 

A Közigazgatási Osztály vezet�je a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a 
Pápa, Juhar u. 1/A. I. emelet 4. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadása Bogdán Etelka 
részére a határozatban foglalt feltételekkel megtörtént. 
 

 
Pápa, 2010. február 22. 
 
 Dr. Kovács Zoltán sk. 
 polgármester 
 

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 
 

Pápa Város Önkormányzatának Képvisel�testülete 122/2009. (X.21.) határozat, a 130, 
137/2009. (XI.26.) határozatok, a 158,163/2009. (XII.18.) határozat és a 4,5,7,12,13/2010. 
(I.21.) határozatok végrehajtására adott jelentéseket elfogadja. 



27. 
PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 
8500 PÁPA, F� u. 12. 
Tel :  89/324-585 
Fax:  89/515-083  
E-mai l :  polgarmester@papa.hu  
 

   
Tisztelt Képvisel�testület! 
 
I. 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 66. § (9) bekezdés (továbbiakban: Kotv.) 
értelmében az iskolába a tanköteles tanulókat az els� évfolyamra az önkormányzat által 
meghatározott id�szakban kell beíratni. 
 
Az önkormányzat fenntartásában m�köd� általános iskolákban a felvételi / átvételi kérelmek 
elbírálásánál figyelembe vehet� sajátos helyzetr�l Pápa Város Önkormányzata 
Képvisel�testülete a 4 /2007.(III. 29.) rendelettel döntött.  
 
A sajátos helyzet figyelembe vétele és a sorsolásos eljárás alkalmazása mellett nem indokolt 
pótbeíratási id�pont meghatározása. Célszer� azonban a jöv�ben is alkalmazni az 
iskolaigazgatók közti egyeztetési eljárást, amellyel kisz�rhet�k a beiratkozást elmulasztók és 
lehet�vé válik felszólításuk kötelezettségük teljesítésére.  
 
Egyeztetni célszer� továbbá az egyes intézményekben tartandó sorsolás id�pontját.  
 
A nevelési-oktatási intézmények m�ködésér�l szóló többszörösen módosított 11/1994.(VI.8.) 
MKM rendelet 15. § (2) és a 16. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a 2010/2011-es tanévre 
történ� beíratásra az alábbi id�pontokat javasoljuk: 
 

2010. április 12-én 8-18 óráig, április 13-án 8-17 óráig. 
 
II. 
A Kotv. 102. § (2) bekezdés a) pontja alapján a fenntartó dönt „a nagyobb létszámú 
gyermekek egy id�szakon belüli óvodai felvételének id�pontjáról”. 
 
Fentiek, valamint az óvodavezet�kkel folytatott el�zetes egyeztetés alapján a gyermekeknek a 
2010/2011. óvodai nevelési évre történ� beíratásának id�pontját az alábbiak szerint javasoljuk 
meghatározni: 

2010. május 17-én 8-18 óráig, május 18-án 8-17 óráig. 
 

 
Kérem, a T. Képvisel�testületet, hogy az el�terjesztést megtárgyalni és a következ� határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjék. 
 
Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztvisel� 
 
P á p a, 2010. február 22. 
        Dr. Kovács Zoltán sk. 
            polgármester 



 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
 

       I. 
 

Pápa Város Önkormányzatának Képvisel�testülete a 2010/2011. tanévre a tanköteles korú 
gyermekek általános iskolákba történ� beíratásának id�pontját – Kotv 66. § (9) 
bekezdésében foglaltak alapján – az alábbiak szerint határozza meg: 

 
2010. április 12-én 8-18 óráig, 
2010. április 13-án 8-17 óráig. 

 
Utasítja a Jegyz�t, valamint a közoktatási intézmények vezet�it, hogy a beiratkozás 
idejének közzétételér�l a 11/1994.(VI.8.) MKM. rendelet 16. § (1) bekezdésében 
foglaltak szerint gondoskodjanak. 

 
Határid�: azonnal 

 
Felel�s: Dr. Kovács Zoltán polgármester  
 Kanozsainé dr. Pék Mária jegyz� 
 Rádi Róbert m�vel�dési osztályvezet� 

 Intézményvezet�k 
 

 
II. 

 
Pápa Város Önkormányzatának Képvisel�testülete a Kotv. 102. § (2) bekezdés a) 
pontjában foglaltak, valamint a nevelési-oktatási intézmények m�ködésér�l szóló többször 
módosított 11/1994. (VI. 8.) MKM rend. 15. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a 
2010/2011. nevelési évre az óvodáskorú gyermekek óvodába történ� beíratásának 
id�pontját az alábbiak szerint határozza meg: 

 
2010. május17-én 8-18 óráig, 
2010. május 18-án 8-17 óráig. 

 
 
Utasítja a Jegyz�t, és az óvodavezet�ket, hogy a beiratkozás idejének közzétételér�l a 
helyben szokásos módon gondoskodjanak. 
 
Határid�: azonnal 
 
Felel�s: Dr. Kovács Zoltán polgármester 
  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyz�  

 Rádi Róbert m�vel�dési osztályvezet� 
 Intézményvezet�, tagóvoda vezet�k 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 
8500 PÁPA, F� u. 12. 
Tel :  89/324-585 
Fax:  89/515-083  
E-mai l :  polgarmester@papa.hu  
 

28. 
Tisztelt Képvisel�testület! 
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében foglaltak 
szerint a helyi önkormányzatok kötelez�en ellátandó feladata az alapfokú oktatás biztosítása. 
Az önkormányzatok e feladatukat – a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (4) 
bekezdésében foglaltak szerint – intézmény létesítésével, fenntartásával, társulásban való 
részvétellel vagy más önkormányzattal, illetve fenntartóval kötött megállapodás útján 
láthatják el. 
 
A fenti jogszabályi rendelkezés alapján Pápa Város Önkormányzata 1997/1998. tanévt�l 
kezd�d�en Takácsi, Nóráp, Dáka községek, valamint a 2003/2004. tanévt�l Pápadereske 
község részére megállapodás alapján biztosítja a közoktatási feladatellátást. A tanévenként 
létrejött megállapodásban foglaltak szerint a normatívát meghaladó kiadások fedezetét az 
érintett önkormányzatok támogatásként biztosították Pápa Város Önkormányzata részére, a 
község területén lakóhellyel rendelkez� tanulók tekintetében. 
A 2010. évben a községek által fizetend� támogatás összege 127.497,- Ft / tanuló.  
 
A 2009/2010-es tanévre Nóráp és Takácsi községek számára megállapodás alapján biztosítjuk 
a közoktatási feladatellátást. Dáka és Pápadereske községek a normatívát meghaladó 
támogatási összeg nagysága miatt Pápa Város Önkormányzatával nem kívántak 
megállapodást kötni. 
 
Tekintettel arra, hogy Nóráp községben állandó lakóhellyel rendelkez� általános iskolás korú 
tanuló már nem rendelkezik tanulói jogviszonnyal Pápa Város Önkormányzata által 
fenntartott általános iskolában, javasoljuk, hogy a jöv�ben Takácsi község vonatkozásában 
biztosítsuk közoktatási feladatok ellátását, oly módon, hogy a Tarczy Lajos Általános Iskola 
két tanítási nyelv� tagozatának igénybe vétele nem képezi e megállapodás tárgyát, továbbá a 
tagozat m�ködtetésével kapcsolatos kiadások nem kerülnek figyelembe vételre az egy 
tanulóra jutó normatíván felüli kiadások megállapításánál.  
 
Fentiek alapján javasoljuk, hogy a Képvisel�testület hatalmazza fel a Polgármestert a 
szükséges megállapodás – az el�terjesztésben foglaltak szerint történ� - megkötésére. 
 
Kérem a Tisztelt Képvisel�testületet, hogy az el�terjesztést megtárgyalni és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 
 
Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztvisel�  
 
P á p a, 2010. február 22. 
 
         Dr. Kovács Zoltán sk. 
              polgármester 



 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 
Pápa Város Önkormányzatának Képvisel�testülete a közoktatásról szóló többször módosított 
1993. évi LXXIX. törvény 88. § (4) bekezdésében foglaltak alapján biztosítja Takácsi Község 
Önkormányzata közoktatási feladatainak ellátását.  
 
A Képvisel�testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy - az el�terjesztésben foglaltak 
figyelembe vételével – az érintett településsel kössön megállapodást a közoktatási feladat 
átvállalására. 
 
Határid�:  azonnal, illetve folyamatos  
Felel�s:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 
      Rádi Róbert m�vel�dési osztályvezet� 



PÁPA VÁROS JEGYZ�JE 
 

8500 PÁPA, F� u. 12 
Tel.: 89/515-000 
Fax: 89/313-989 

29. 

 
Tisztelt Képvisel�testület! 
 
 
A Pápai Rend�rkapitányság Vezet�je beadvánnyal fordult a Képvisel�testülethez, melyben 
kezdeményezte Reg�s Roland r. örm. részére önkormányzati lakás bérbeadását. El�adta, hogy 
a rend�r a Pápai Rend�rkapitányság állományában 2009. október 16-tól teljesít szolgálatot, 
nyomozó, munkájával elégedett, arra hosszabb távon számít. 
A városban lakással nem rendelkezik, más településr�l jár be dolgozni, helyben történ� 
lakhatása a rend�rség tevékenységét jól szolgálja. 
 
A kérés teljesítését indokoltnak tartom, az városi közérdeket szolgál, lakáshoz jutása a Pápa, 
Mozsár u. 2/B. földszint 4. szám alatti egy szoba, komfortos, 36 m2 alapterület� 
önkormányzati bérlakás bérbeadásával biztosítható. 
 
Kérem a Tisztelt Képvisel�testületet, hogy Pápa Város Önkormányzata Képvisel�testületének 
többször módosított 49/1993. (XII. 21.) - az önkormányzati lakások és helyiségek bérletér�l 
és elidegenítésér�l szóló - rendelete 12. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
járuljon hozzá Reg�s Roland r. örm. részére a Pápa, Mozsár u. 2/B. földszint 4. szám alatti 
önkormányzati bérlakásnak a Pápai Rend�rkapitányságon fennálló szolgálati jogviszonya 
id�tartamára, de legfeljebb öt évig történ� bérbeadásához. 
 
Összeállította: Bakalár Attila köztisztvisel� 
 
 
Pápa, 2010. február 22. 
 

Kanozsainé dr. Pék Mária sk. 
jegyz� 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Pápa Város Önkormányzatának Képvisel�testülete a többször módosított 49/1993. (XII. 21.) 
rendelete 12. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, bérbeadás közérdek� 
feladatok megoldására jogcímen hozzájárul Reg�s Roland r. örm. részére a Pápa, Mozsár u. 
2/B. földszint 4. szám alatti önkormányzati bérlakásnak a Pápai Rend�rkapitányságon 
fennálló szolgálati jogviszonya id�tartamára, de legfeljebb öt évig történ� bérbeadásához. 
 
Utasítja a Jegyz�t, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon. 
 
Határid�: azonnal 
 
Felel�s: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyz� 
  Polgár Jen� közig.oszt.vez. 
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30. 
 
 
Tisztelt Képvisel�testület! 
 
 
 
Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban 
Áht.) 68. §-ának (3) bekezdése értelmében a költségvetés tervezetének összeállítása és a 
költségvetési rendelet megalkotása során a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi 
önkormányzatok együttm�ködésére vonatkozó részletes szabályokat és eljárási rendet - külön 
kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével - a helyi önkormányzat és a helyi 
kisebbségi önkormányzat megállapodásban rögzíti. 
 
Pápa Város Önkormányzata, valamint a kisebbségi önkormányzatok - Pápai Örmény 
Kisebbségi Önkormányzat, Pápai Német Kisebbségi Önkormányzat, Pápa Városi Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat – között, a kisebbségi önkormányzatok költségvetésével és 
gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos megállapodást Pápa Város Önkormányzatának 
Képvisel�testülete a 191/2006. (XII. 14.) határozatával fogadta el.  
 
Az államháztartás m�ködési rendjér�l szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet a helyi 
önkormányzatnak és a helyi kisebbségi önkormányzatnak a költségvetési rendelettervezet 
megalkotására vonatkozó megállapodása tekintetében kötelez� tartalmi elemeket ír el� annak 
érdekében, hogy a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat számára a 
jogszabályokban el�írt kötelezettségek határid�ben teljesíthet�k legyenek.  
 
Fentiekre való tekintettel a korábban megkötött megállapodások felülvizsgálata megtörtént, a 
szükséges módosításokat az el�terjesztés melléklete tartalmazza. A módosítások mindhárom 
kisebbségi önkormányzattal kötött megállapodás ugyanazon pontjait érinti. 
 
Kérem a Tisztelt Képvisel�testületet, hogy az el�terjesztést megtárgyalni és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
 
Összeállította: Dr. Nagy Krisztina osztályvezet� 
 
 
Pápa, 2010. február 22. 
 
 
 
 Dr. Kovács Zoltán sk. 
 polgármester 
 
 
 
 
 



 
 

Határozati javaslat 
 
 

Pápa Város Önkormányzatának Képvisel�testülete az államháztartásról szóló, többször 
módosított 1992. évi XXXVIII. tv., valamint az államháztartás m�ködési rendjér�l szóló 
292/2009. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelel�en 

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

költségvetésével és gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos, 191/2006. (XII.14.) kt. 
határozat 1. pontjával jóváhagyott megállapodást az el�terjesztés mellékletében 
foglaltaknak megfelel�en módosítja. 

 
2.) Pápa Város Önkormányzata, valamint a Pápai Német Kisebbségi Önkormányzat 

költségvetésével és gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos, 191/2006. (XII.14.) kt. 
határozat 2. pontjával jóváhagyott megállapodást az el�terjesztés mellékletében 
foglaltaknak megfelel�en módosítja. 

 
3.) Pápa Város Önkormányzata, valamint a Pápai Örmény Kisebbségi Önkormányzat 

költségvetésével és gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos, 191/2006. (XII.14.) kt. 
határozat 3. pontjával jóváhagyott megállapodást az el�terjesztés mellékletében 
foglaltaknak megfelel�en módosítja. 

 
A képvisel�testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyz�t a módosított megállapodások 
aláírására. 
 
Határid�: azonnal 
Felel�s: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyz� 
Dr. Nagy Krisztina osztályvezet� 



Melléklet 
 
 

MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA 
 

A TELEPÜLÉSI ÉS A KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZÖTT 
 

 
 
Pápa Város Önkormányzata, valamint a Pápa Város Cigány Önkormányzat, a Pápai Német 
Kisebbségi Önkormányzat és a Pápai Örmény Kisebbségi Önkormányzat között 2006. 
december 14-én létrejött megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) az alábbiak szerint 
módosul: 
 
 
1. A Megállapodás „A megállapodás szabályainak kialakítása:” c. bekezdés negyedik 

francia bekezdése hatályát veszti, a hatodik francia bekezdés az alábbiak szerint módosul: 
 

„•  az államháztartás m�ködési rendjér�l szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet.”* 
 
 

2. A Megállapodás 1.1. pont els� bekezdésének els� mondata az alábbiak szerint módosul: 
 

„A jegyz� által elkészített, a következ� évre vonatkozó költségvetési koncepciót a 
polgármester a helyi kisebbségi önkormányzat véleményével együtt a jogszabályban 
el�írt határid�ig benyújtja a képvisel�testületnek.” 

 
 

3. A Megállapodás 1.1. pont második bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

„A jegyz� a helyi önkormányzat költségvetési koncepció tervezetének a helyi 
kisebbségi önkormányzatot érint� adatairól, keretszámairól a - a tervezet elkészültét 
követ� három napon belül írásban - tájékoztatja a helyi kisebbségi önkormányzat 
elnökét.” 

 
 

4. A Megállapodás 1.1. pont az alábbi harmadik és negyedik bekezdésekkel egészül ki:  
 
„A jegyz� a helyi önkormányzat koncepcióját – annak az Áht. 70. §-ában rögzített 
határid�ben történ� elfogadását követ� egy munkanapon belül – a helyi kisebbségi 
önkormányzat elnöke rendelkezésére bocsátja. 
 
A helyi kisebbségi önkormányzat a helyi önkormányzat költségvetési 
koncepciójának tervezetét és költségvetési rendeletének tervezetét – a helyi 
kisebbségi közügyeket érint� ügyekben – véleményezi, az err�l szóló határozatát a 
helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési koncepciójával és költségvetési 
határozatával egyidej�leg küldi meg a jegyz�nek.” 

 
 

(*a d�lt bet�vel szedett szövegrész a javasolt módosításokat, a vastag bet�vel szedett szövegrész az 
1992. évi XXXVIII. tv. és a 292/20009. (XII. 19.) Korm. rendelet szövegét, a normál bet�vel szedett 
szövegrész a megállapodás jelenleg hatályos szövegét tartalmazza.) 
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5. A Megállapodás 1.2. pont els� bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
 

„A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésének el�készítése során a jegyz� a 
helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatának el�készítéséhez 
szükséges adatokat - a költségvetési törvényb�l adódó részletes információk 
rendelkezésre állását követ�en – közli a helyi kisebbségi önkormányzat elnökével.” 

 
 

6. A Megállapodás 1.2. pont második bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
 

„A helyi kisebbségi önkormányzat kérésére a jegyz� készíti el� a kisebbségi 
önkormányzat költségvetési határozat-tervezetét, amelyet a helyi kisebbségi 
önkormányzat elnöke terjeszt a helyi kisebbségi önkormányzat testülete elé. A helyi 
kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatát az elnök - annak elfogadását követ� 
egy munkanapon belül – megküldi a helyi önkormányzat jegyz�jének annak 
érdekében, hogy a határozat – változatlan formában – a helyi önkormányzat 
költségvetési rendeletébe beépítésre kerüljön. A helyi kisebbségi önkormányzat 
költségvetési határozatát a tárgyév február 10-ig fogadja el.” 

 
 

7. A Megállapodás 1.2. pont hatodik bekezdése és hetedik bekezdésének els� mondata 
hatályát veszti. 

 
 

8. A Megállapodás 1.2. pont eredeti hetedik bekezdésében szerepl� „az Áht. 69. § (2) 
bekezdésében” szövegrész helyébe „az Áht. 69. § (1) bekezdés a) pontjában” szövegrész 
lép. 

 
 

9. A Megállapodás 1.2. pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki: 
 

„A jegyz� a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét – annak az Áht. 71. §-ának 
(1) bekezdésében rögzített határid�ben történ� elfogadását követ� egy munkanapon 
belül – a helyi kisebbségi önkormányzat elnöke rendelkezésére bocsátja.” 

 
 

10. A Megállapodás 3.2. pontjának ötödik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

„A helyi kisebbségi önkormányzat zárszámadási határozatát a tárgyévet követ� év 
április 10-ig fogadja el, és err�l a helyi önkormányzatnak információt úgy szolgáltat, 
hogy a helyi önkormányzat beszámolási kötelezettségének határid�ben eleget tudjon 
tenni.” 

 
 

11. A Megállapodás 4.3. pontjának második és harmadik bekezdésében szerepl� „217/1998. 
(XII.30.) Korm. rendeletben” szövegrész helyébe a „292/2009. (XII.19.) Korm. 
rendeletben” szövegrész lép. 

 
Jelen megállapodás módosítás a képvisel�testületek jóváhagyásával lép hatályba.  
 
Pápa, 2010. ………. 
 

elnök 
Pápai … Kisebbségi Önkormányzat 

 
 

 Dr. Kovács Zoltán Kanozsainé dr. Pék Mária 
 polgármester jegyz� 

Pápa Város Önkormányzata 
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31. 

Tisztelt Képvisel�testület!  
 
 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján a 
közcélú foglalkoztatást a települési önkormányzat látja el.  
Pápa Város Önkormányzatának Képvisel�testülete a közfoglalkoztatási tervet 18/2010. (I.21.) 
számú határozatával fogadta el. 
 
Veszprém megyében 2008. július és 2010. április 30. között megvalósított roma 
foglalkoztatási programhoz a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 90 %-os 
munkabér támogatást, a Veszprém Megyei Önkormányzat az önrészt biztosítja. A program 
lebonyolítója a Magyarországi Cigányok Független Érdekvédelmi Szövetsége, a tanfolyam és 
a képzés Székesfehérvári Regionális Munkaer�-fejleszt� és Képz� Központ 
közrem�ködésével valósult meg. 
 
Pápa városban 3 f� középfokú végzettség� személyi segít� és 4 f� alapfokú végzettség� 
személyt alkalmaznak. A helyi segít�k a cigány közösségek összefogásában, az 
érdekérvényesít� képesség fejlesztésében, a hagyományok és a kultúra ápolásában m�ködnek 
közre. Feladatot vállalnak a cigány lakosság körében felmerült krízishelyzetek megoldásában, 
kapcsolatot építenek ki a helyi önkormányzattal, intézményekkel, civil szervezetekkel, 
egyházakkal.  
 
A program folytatásához – pályázati lehet�ség és saját forrás hiányában – a Pápa Városi 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat Pápa Város Önkormányzata Képvisel�testületének 
támogatását kéri arra való tekintettel, hogy a foglalkoztatottak egy része tanfolyam keretében 
képesítést, a feladat ellátása során pedig szakmai tapasztalatot, gyakorlatot szerzett, amelyet a 
jöv�ben is indokolt lenne hasznosítani. 
A hatékonyabb munkavégzés érdekében kérték, hogy további 3 cigány származású (1 f� 
középfokú, és 2 f� alapfokú végzettség�) személy foglalkoztatását is támogassa a 
Képvisel�testület.  
 
Az „Út a munkához” cím� program által biztosított foglalkoztatási lehet�ségek kihasználása 
céljából, a közcélú foglalkoztatás megvalósítása érdekében, lehet�ség van arra, hogy Pápa 
Város Önkormányzata a Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal együttm�ködési 
megállapodást kössön. 
 
Kérem a Tisztelt Képvisel�testületet, hogy az el�terjesztést megtárgyalni és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.  
 
Összeállította: Benecz Rita 
  szociális és egészségügyi osztályvezet� 
 
Pápa, 2010. február 25.  
                                                                         Dr. Kovács Zoltán sk. 
                                                                            polgármester 
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Határozati javaslat 
 

1.) Pápa Város Önkormányzatának Képvisel�testülete a közcélú foglalkoztatás 
 megvalósítása érdekében a Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal 2010. 
 május 1. napjától 2010. december 31. napjáig együttm�ködési megállapodást köt, 
 legfeljebb 10 f� közcélú munkavégzés keretében történ� alkalmazására. 
 Pápa Város Önkormányzatának Képvisel�testülete az együttm�ködési megállapodás 
 tervezetét jóváhagyja. 
 
 Határid�: azonnal 
 Felel�s: Dr. Kovács Zoltán polgármester 
 
 
2.) Felhatalmazza a polgármestert az együttm�ködési megállapodás aláírására.  
 
 Határid�: 2010. április 30. 
 Felel�s: Dr. Kovács Zoltán polgármester 
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EGYÜTTM�KÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
(tervezet!) 

 
amely létrejött egyrészr�l Pápa Város Önkormányzata, Pápa, F� u. 12., képviseli Dr. 
Kovács Zoltán polgármester, másrészr�l Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat, 
Pápa, F� u. 12.; képviseli Holdosiné Bánhegyi Ildikó elnök között az alábbi célból és 
feltételekkel: 
 

1. A felek közös célja, hogy kölcsönös együttm�ködéssel segítsék el� egyrészr�l a 
közcélú munkavégzés, másrészr�l a helyi önkormányzati feladatok ellátásának 
hatékonyabbá tételét. 
 

2. Az 1. pontban meghatározott célt szem el�tt tartva Pápa Város Önkormányzata 
vállalja, hogy a vonatkozó jogszabályokat betartva, a rendelkezésére álló 
állományából biztosítja a Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat legfeljebb 10 
f� közfoglalkoztatott iránti igényét. 
 

3. A Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat közli a közcélú munkavállalók iránti 
igényét a létszám, a betöltend� munkakör és ahhoz szükséges iskolai végzettség 
megjelölésével. 
 

4. A felek rögzítik, hogy a foglalkoztató Pápa Város Önkormányzata, a munkavégzés 
helyét a Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat - a foglalkoztatóval történt 
egyeztetést követ�en - határozza meg. 
 

5. A Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat vállalja, hogy a határozott id�re 
szóló munkaszerz�dések lejártát megel�z� 5 munkanapon belül a közcélú 
foglalkoztatottak tevékenységér�l írásban beszámol. 
 

6. Pápa Város Önkormányzata a munkakörhöz tartozó személyi alapbért a mindenkori 
kötelez� legkisebb munkabérnek megfelel� összegben biztosítja, figyelemmel a 2004. 
évi CXXIII. törvény 8/A. § (1) bekezdésében foglaltakra. 
 

7. Pápa Város Önkormányzata vállalja, hogy a költségvetési törvényben meghatározott 
állami normatíva, és a 6. pontban meghatározott költségek különbözetét saját forrásból 
biztosítja a 3. pont alapján meghatározott igények figyelembe vételével. 
 

8. Jelen együttm�ködési megállapodás 2010. május 1. napjától 2010. december 31. 
napjáig szól. 
 

9. Jelen együttm�ködési megállapodást rendes felmondással – kizárólag írásban és az 
indok megjelölésével – bármelyik fél 60 napos felmondási id�vel felmondhatja. 
 

10. Jelen együttm�ködési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 
vonatkozó rendelkezései az irányadók. 
 

11. Ezen együttm�ködési megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyez�t 
jóváhagyólag aláírták. 

 
     Pápa,…………………………… 
 
       …………………………………                               …………………………………… 
         Holdosiné Bánhegyi Ildikó                                        Dr. Kovács Zoltán 
            elnök                     polgármester 
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32. 
Tisztelt Képvisel�testület! 
 
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgy�lésének elnöke levelében tájékoztatott arról, hogy 
a Közgy�lés 196/2009. (XII.17.) MÖK határozatban elvi döntést hozott az általa, illetve 
részvételével alapított közalapítványok megszüntetésével kapcsolatban, tekintettel a 2006. évi 
LXV. törvényben foglaltakra, valamint arra, hogy a Közgy�lés által elfogadott 2010 évi 
költségvetési koncepció szerint nincs lehet�ség a közalapítványok támogatására. 
 

A döntés érinti a Veszprém Megye T�zvédelméért 105 Közalapítványt is, melyben 
alapítóként Pápa Város Önkormányzata is részt vett. 
 

A Közgy�lés Elnöke a Közalapítvány további m�ködtetésére, esetleges megszüntetésére a 
kuratórium és a társalapítók véleményének figyelembe vételével tesz majd javaslatot a megyei 
közgy�lésnek. Erre tekintettel kérte Pápa Város Önkormányzata, mint társalapító 
álláspontjának megküldését. 
 

A Közgy�lés 2010. február 18-i ülésén tárgyalt az egyes, Veszprém Megyei Önkormányzat 
által alapított közalapítványok megszüntetésér�l. Az el�terjesztés szerint „a társalapítók a 
közalapítvány megszüntetését tudomásul vették, illetve nem ellenezték, amennyiben a 
közalapítvány a munkájával kapcsolatos kötelezettségeknek eleget tett”; továbbá „a Város-
Megye Egyeztet� Bizottság támogatta a közalapítvány megszüntetését”.  
A Közgy�lésen a Közalapítvány megszüntetésér�l döntés nem született, tekintettel arra, hogy 
még nem mindegyik társalapító nyilatkozott álláspontjáról. 
 

Kérem a Tisztelt Képvisel�testületet, hogy az el�terjesztést megtárgyalni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
 
Összeállította: dr. Nagy Krisztina osztályvezet� 
 

Pápa, 2010. február 25. 
 Dr. Kovács Zoltán sk. 
 polgármester 
 
 

Határozati javaslat 
 
 

Pápa Város Önkormányzatának Képvisel�testülete a Veszprém Megye T�zvédelméért 105 
Közalapítvány tekintetében a társalapítók véleményét messzemen�en tiszteletben tartva, a 
Közalapítvány további m�ködtetését vagy megszüntetését is el tudja fogadni. 
 

A Képvisel�testület megköszöni a Közalapítvány kuratóriumi és felügyel�bizottsági tagjainak 
a Közalapítvány érdekében végzett tevékenységét. 

 

A Képvisel�testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról tájékoztassa a Veszprém 
Megyei Önkormányzat Közgy�lésének Elnökét.  
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: dr. Kovács Zoltán polgármester 



 
 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 
 8500 PÁPA, F� utca 12. 
 Tel.: 89/324-585 
 Fax.: 89/515-083 
 E-mail: polgarmester@papa.hu 
 
 

33. 
 
Tisztelt Képvisel�testület! 
 
 
A Szabó E. u. – Szilágyi J. u. – Bocsor I. u. – Teleki utcák által határolt jelenleg beépítetlen 
tömbbels� fejlesztését, beépítésének elindítását határozták el a terület tulajdonosai. 
Pápa Helyi Építési Szabályzata el�írja, hogy az újonnan beépítésre kerül� területekre 
szabályozási tervet kell készíteni, ennek költségeit a fejleszt�k vállalják. Az el�zetes 
településrendezési elképzelések részben eltérnek a hatályos településszerkezeti tervben 
foglaltaktól, ezért annak el�zetes módosítása szükséges. 
Az eddig mez�gazdasági m�velésre használt telekrészek tervezett beépítése a városrész 
környezetének, lakhatásának, infrastruktúrájának fejlesztését szolgálja. 
A tervezett övezeti besorolásokkal, úthálózat kialakítással a városi f�építész el�zetesen 
egyetértett.  
Városrendezési, -fejlesztési szempontból támogatható a településszerkezeti terv módosítása. 
Az épített környezet alakításáról és védelmér�l szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 10. §-a 
alapján a településszerkezeti terv módosításához szükséges a Képvisel�testület 
településfejlesztési döntése, ezért kérem a tisztelt Képvisel�testületet a határozati javaslatban 
foglaltak jóváhagyására. 
 
Összeállította: Hortobágyi Sándor csoportvezet� 
 
Pápa, 2010. február 22. 
 
 
                  Dr. Kovács Zoltán sk. 
            polgármester 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 
Pápa Város Önkormányzatának Képvisel�testülete a Szabó E. u. – Szilágyi J. u. – Bocsor I. u. 
– Teleki utcák által határolt terület fejlesztésével egyetért, az ehhez szükséges 
településszerkezeti terv módosításhoz, szabályozási terv készítéséhez hozzájárul. 
 
Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határid�: azonnal 
Felel�s: Dr. Kovács Zoltán polgármester 
   Németh Tamás m�szaki osztályvezet� 



 
 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 
 8500 PÁPA, F� utca 12. 
 Tel.: 89/324-585 
 Fax.: 89/515-083 
 E-mail: polgarmester@papa.hu 
 
 
 

34. 
Tisztelt Képvisel�testület! 
 
 
Városfejlesztési érdekb�l felmerült a Küls� Várkert és a Vajda Péter lakótelep mögötti új 
beépítés� terület övezeti besorolásának részleges módosítása. A Küls� Várkert szabályozási 
tervének módosítása a termálfürd� környékén kedvez�bb szállodaépítési feltételeket, 
rugalmasabb telekalakítási lehet�ségeket biztosítana. A Vajda Péter lakótelep b�vítményeként 
a 6311/29-31, 6311/90-91, 6311/59-75 hrsz-ú ingatlanokon apartmanház létesülne, a  
6311/92-94 hrsz-ú ingatlanok lakóházak elhelyezésére szolgálnának. 
A tervezett övezeti átsorolások a városszerkezetben, a beépítés jellegében jelent�s változást 
nem okoznak, nem érintik a településrészek infrastruktúra hálózatát. 
A területre készült Helyi Építési Szabályzatok és Szabályozási Tervek módosításán túl 
szükséges lehet a településszerkezeti terv el�zetes módosítása is. 
A változtatásokkal a városi f�építész el�zetesen egyetértett. 
 
A tervezett módosítások a településrész fejlesztését szolgálják és városrendezési szempontból 
is támogathatók.  
Az épített környezet alakításáról és védelmér�l szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 10. §-a 
értelmében a rendezési tervek módosításához szükséges a Képvisel�testület 
településfejlesztési döntése, ezért kérem, hogy a határozati javaslatban foglaltakat jóváhagyni 
szíveskedjenek. 
 
Összeállította: Hortobágyi Sándor csoportvezet� 
 
Pápa, 2010. február 22. 
 
        Dr. Kovács Zoltán sk. 
              polgármester 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Pápa Város Önkormányzatának Képvisel�testülete a Küls� Várkert és a Vajda Péter lakótelep 
mögötti terület módosított fejlesztését támogatja, az ehhez szükséges településrendezési 
eszköz módosításokhoz hozzájárul. 
Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határid�: azonnal 
Felel�s: Dr. Kovács Zoltán polgármester 
   Németh Tamás m�szaki osztályvezet� 



 PÁPA  VÁROS  POLGÁRMESTERE 
 8500 Pápa, F� utca 12. 
 Tel.: 89/313-744 
 Fax.: 89/313-989 
 
 
 

 

35. 
  
Tisztelt Képvisel�testület! 
 
 
Pápa Város Önkormányzatának Képvisel�testülete a 4/2010.(I.21.) számú határozatának 3. 
pontjában felhatalmazta a Polgármestert, hogy amennyiben a tárgyalások eredményre vezetnek, 
a Kékfest� Múzeum tekintetében vagyonkezelési szerz�dést kössön az MNV Zrt.-vel.  
 
A Kékfest� Múzeum épületegyütteséb�l a pápai 130 hrsz-ú, 1201 m² terület� ingatlan egy 
részén – mely a lakásokat foglalja magában - az Önkormányzatnak az ingatlan-nyilvántartásba 
is bejegyzett használati joga van. 
 
Az MNV Zrt. illetékeseivel folytatott tárgyalás alkalmával az MNV Zrt. tájékoztatást adott 
arról, hogy Pápa Város Önkormányzata akkor lehet vagyonkezel�je a Kékfest� Múzeum 
épületegyüttesének, ha az Önkormányzat a pápai 130 hrsz-ú ingatlan 316 m² terület� részén 
fennálló használati jogáról lemond.  
 
Javaslom, hogy a használati jogról való lemondó nyilatkozatot az Önkormányzat akként tegye 
meg, hogy az a vagyonkezelési szerz�dés hatálybalépésével egyidej�leg válik hatályossá. 
 
Kérem a Tisztelt Képvisel�testületet, hogy az el�terjesztést megtárgyalni, és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
 
Összeállította: Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezet� 
 
 
Pápa, 2010. február 22. 
 
 
         Dr. Kovács Zoltán sk. 
                polgármester 
 

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

 
Pápa Város Önkormányzatának Képvisel�testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pápai 
130 hrsz-ú ingatlan egy részén, az Önkormányzat javára fennálló használati jogról való 
lemondó nyilatkozatot megtegye, azzal, hogy a használati jogról való lemondás a Kékfest� 
Múzeumra vonatkozó vagyonkezelési szerz�dés hatálybalépésével egyidej�leg válik 
hatályossá. 
 
Határid�: folyamatos 
Felel�s: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezet� 



36. 
 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE  
 8500 PÁPA, F� utca 12. 
 Tel.: 89/324-585 
 Fax.: 89/515-083 
 E-mail: polgarmester@papa.hu 
 
 
 
 
Tisztelt Képvisel�testület! 
 
 
A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács pályázatot hirdetett a 85/2009. (IV.10.) 
Korm. rendelet alapján az önkormányzat törzsvagyonához tartozó belterületi utak felújítására 
(TEUT).  
A 2009. június 2-i határid�vel benyújtott pályázatokon önkormányzatunk sikeresen pályázott, 
melynek megfelel�en Pápa-Tapolcaf� Attyai utca felújítása TEUT támogatásban részesült.  A 
feladat 2009. évben megvalósult. A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként a feladat 
összköltsége csökkent, így az igénybe vehet� támogatás mértéke is. A különbözetr�l Pápa 
Város Önkormányzata 7/2010. (I.21.) számú határozatában lemondott.  
A csökkent összeg miatt a pályázati bels� korlátok túllépése tovább csökkentette az igénybe 
vehet� támogatás összegét az alábbiak szerint: 
 
 

Megnevezés 7/2010. (I.21.) határozat 
szerinti forrás megoszlás 

Lemondást követ� 
forrás megoszlás 

Saját forrás 2.753.268,- 2.781.822,- 
Hitel - - 
Támogatásból igényelt összeg 
(TEUT támogatás) 

2.753.267,- 2.724.713,- 

Lemondásra kerül� támogatás 
összege 

28.554,- 

Egyéb támogatás (nevesítve) - - 
Egyéb forrás - - 
Összesen: 5.506.535,- 5.506.535,- 
 
 
A bemutatott forrásösszetételnek megfelel�en a TEUT pályázat vonatkozásában 
képvisel�testületi határozatban kell lemondani a fel nem használható támogatási összegr�l. 
 
Kérem a Tisztelt Képvisel�testületet, hogy az el�terjesztést megtárgyalni és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
Összeállította: Molnár István köztisztvisel� 
 
 
Pápa, 2010. február 22. 
 
       Dr. Kovács Zoltán sk. 
              polgármester 
 
 



 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 
Pápa Város Önkormányzatának Képvisel�testülete egyetért a Közép-dunántúli Regionális 
Fejlesztési Tanácshoz benyújtott TEUT támogatással megvalósult útfelújítások kapcsán 
Tapolcaf�, Attyai utca vonatkozásában 28.554,-Ft összeg� támogatás lemondásával. A 
Képvisel�testület felhatalmazza a polgármestert a módosított támogatási szerz�dés 
megkötésére. 
 
A Képvisel�testület utasítja a polgármestert, hogy a pályázatok el�írásainak megfelel�en a 
szükséges dokumentumokat a támogató fele továbbítsa.  
 
Határid�: azonnal 
Felel�s: Dr. Kovács Zoltán polgármester 
   Menyhárt László pénzügyi osztályvezet� 
   Németh Tamás m�szaki osztályvezet� 
   Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezet� 
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37. 
 
 
 
Tisztelt Képvisel�testület! 
 
1. 2010. április 16-18. közt kerül megrendezésre erdélyi partnertelepülésünkön Kovásznán a 
K�rösi Csoma Sándor Napok kulturális és m�vészeti rendezvény, melyre meghívást kapott 
városunk hivatalos delegációja és az ünnepi programok közrem�köd�jeként a JMK Vadvirág 
Néptáncegyüttes. 
 
2. 2010. május 8-9-én rendezik a II. Spárgafesztivált német partnervárosunkban, 
Schwetzingenben. A két évvel ezel�tti els� fesztivál hétvégéje alatt több tízezer látogatót 
fogadott a város, a rendezvény sikeréhez nagyban hozzájárultak a partnervárosokból érkezett 
csoportok termékeikkel, gasztronómiai kínálatukkal és m�vészeti csoportjaikkal. Javasoljuk, 
hogy városunkat a Tourinform Iroda és a karácsonyi vásáron sikeresen bemutatkozott Pápai 
Hús 1913 Kft. képviselje a rendezvényen. Színpadi fellép�ként ismét a Musical Stúdió 
énekeseit és táncosait hívták a szervez�k. 
 
Kérem a Tisztelt Képvisel�testületet, hogy az el�terjesztést megtárgyalni és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 
 
Összeállította: Rádi Róbert osztályvezet� 
 
 
P á p a, 2010. február 22. 

 
 

dr. Kovács Zoltán sk. 
      polgármester 

 
 

Határozati javaslat 
 
Pápa Város Önkormányzatának Képvisel�testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
kovásznai K�rösi Csoma Sándor Napokra valamint a schwetzingeni Spárgafesztiválra Pápa 
város képviseletében utazó delegációban résztvev�ket felkérje és kijelölje. 
 
Határid�: azonnal 
Felel�s:  dr. Kovács Zoltán polgármester 


