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133/2009. (XI.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával döntött a Fenyveserdő Bölcsőde engedélyezett 60 

férőhelyének 10 fővel történő megemeléséről. 

 

A Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban 

jelenti, hogy a kérelmet benyújtották a bölcsőde működési engedélyének ismételt kiadása 

iránt. A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala – 

mivel Pápa város Jegyzője kizárási okot jelentett be – az eljárásra Veszprém Megyei Jogú 

Város Címzetes Főjegyzőjét jelölte ki. A főjegyző 1479/11/2010. számú, 2010. március 12. 

napján kelt határozatával engedélyezte a működést. 

 

 

34/2010. (III.4.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával egyetértett, hogy a Gróf Esterházy Kórház és 

Rendelőintézeti Szakrendelő a TÁMOP-6.2.2/A/09/2 számú, 

Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak 

számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés 

támogatására című felhívásra pályázatot nyújtson be. 

 

A Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban 

jelenti, hogy a TÁMOP-6.2.2/A/09/2 számú, Képzési programok az egészségügyben 

foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés támogatására című 

pályázat beadási határidejét 2010. március 31-ről 2010. április 30-ra módosították. A 

pályázatot a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő határidőben – 2010. 

április 27-én – benyújtotta. 

 

35/2010. (III.4.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával felhatalmazta a Polgármestert, hogy vizsgálja meg 

a nehéz helyzetbe került természetes személyek lakáshitel 

törlesztése önkormányzati támogatásának lehetőségét. 

 

A Közigazgatási és a Pénzügyi Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban 

jelenti, hogy a nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező polgárok önkormányzati 

támogatása lehetőségének vizsgálata jelenleg is folyamatban van, a következők szerint: 

 

- az érintettek számának prognosztizálása indokolt, a költségvetési fedezet igényének 

számítása érdekében, és az ehhez szükséges adatok pontosítása folyik, 

- több települési önkormányzat jelenleg is vizsgálja a támogatásban történő részvétel 

lehetőségét, azonban a tapasztalatok érdemben még nem értékelhetők. 

 

 

36/2010. (III.4.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával döntött a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Megállapodásának módosításáról. 
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A Titkárság osztályvezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a 

Képviselőtestület jóváhagyó döntése a Társulás munkaszervezete részére megküldésre került. 

A munkaszervezet vezetőjének tájékoztatása szerint a társulási megállapodás módosításának 

elfogadása a Társulás tagjai részéről folyamatban van. 

 

 

41/2010.(III.4.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával döntött Regős Roland r.őrm. részére 

önkormányzati lakás bérbeadásáról. 

 

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

Pápa, Mozsár u. 2/B. fszt. 4. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadása Regős Roland r. 

őrm. részére a határozatban foglalt feltételekkel megtörtént. 

 

 

42/2010. (III.4.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával döntött a Pápa Városi Cigány, a Pápai Örmény és 

a Pápai Német Kisebbségi Önkormányzatokkal megkötött – a 

kisebbségi önkormányzatok – költségvetésével és 

gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos megállapodások 

módosításáról. 

 

A Titkárság osztályvezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a pénzügyi 

megállapodások módosítását a Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 10/2010. 

(III.2.) PVCKÖ határozattal, a Pápai Örmény Kisebbségi Önkormányzat a 14/2010. (III.3.) 

PÖKÖ határozattal, a Pápai Német Kisebbségi Önkormányzat a 10/2010. (III.22.) PNKÖ 

határozattal elfogadta. 

 

 

43/2010. (III.4.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával döntött együttműködési megállapodás 

megkötéséről a Pápa Városi Cigány Kisebbségi 

Önkormányzattal a közcélú foglalkoztatás megvalósítása 

érdekében. 

 

 

A Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban 

jelenti, hogy a Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal 2010. május 1. napjától 

2010. december 31. napjáig, legfeljebb 10 fő közcélú foglalkoztatott alkalmazására vonatkozó 

együttműködési megállapodás 2010. március 18-án aláírásra került. 

 

 

44/2010. (III.4.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatában a Veszprém Megye Tűzvédelméért 105 

Közalapítvány jövőbeni működésével kapcsolatban hozott 

döntést. 
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A Titkárság osztályvezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a 

Képviselőtestület döntése a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke részére 

megküldésre került. 

 

45/2010. (III. 4.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatában egyetértett a Szabó E. u. – Szilágyi J. u. – Bocsor 

I. u. – Teleki utcák által határolt terület fejlesztéséről, valamint 

hozzájárult az ehhez szükséges településszerkezeti terv 

módosításához, szabályozási terv készítéséhez. 

 

A Műszaki Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a Szabó E. 

u. – Szilágyi J. u. – Bocsor I. u. – Teleki utcák által határolt terület rendezési terveinek 

készítése a tervezési szerződés alapján megkezdődött, az előírt előzetes véleményezési eljárást 

lefolytatták. 

 

 

46/2010. (III. 4.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával hozzájárult a Külső Várkert és a Vajda Péter 

lakótelep mögötti terület módosított fejlesztéséhez, és az ehhez 

szükséges településrendezési eszköz módosításokhoz. 

 

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

Várkert és a Vajda Péter lakótelep mögötti terület módosított rendezési terveinek készítése 

megindult, a törvényi előírások szerinti előzetes véleményezési, egyeztetési eljárást 

lefolytatták. 

 

48/2010. (III. 4.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával egyetértett a Közép-dunántúli Regionális 

Fejlesztési Tanácshoz benyújtott TEUT támogatással 

megvalósult újfelújítások kapcsán a Tapolcafő, Attyai utca 

felújítása című pályázat vonatkozásában fel nem használt 

támogatási összegről történő lemondással. 

 

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

képviselőtestületi határozatban foglaltaknak megfelelően a TEUT pályázati összegről történő 

lemondás megtörtént. 

 

Pápa, 2010. április 28. 

 

 Dr. Kovács Zoltán sk. 

 polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 133/2009. (XI.26.) határozat, a 34, 35, 36, 

41, 42, 43, 44, 45, 46, 48/2010. (III.4.) határozatok végrehajtására adott jelentéseket 

elfogadja. 
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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus 184.564.325,- Ft támogatást ítélt meg a pápai 

Esterházy kastélyban működő múzeum részleges felújítására.  

A projekt megvalósítása előkészítő szakasznál tart, jelenleg a közbeszerzési felhívás 

Közreműködő Szervezettel (VÁTI) történő egyeztetése folyik.  

 

A Végrehajtási Szerződés a Képviselőtestület felhatalmazásának megfelelően aláírásra került, 

a vállalt saját forrás összege: 46.141.150,- Ft. A projekt tervezett megvalósulási határideje: 

2011. április 30. 

A norvég állam a szerződésben előírta, hogy a projektgazda 10 éven keresztül évente a projekt 

összköltsége (mely a szerződés szerint 232.245.475,- Ft ) legalább 1%-ának megfelelő 

összeget biztosítson az ingatlan fenntartására.  

 

A szerződés azzal a feltétellel került aláírásra, hogy a projekt megvalósítását követő utólagos 

kötelezettségvállalás Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének soron következő 

ülésén történő jóváhagyása esetén válik érvényessé. 

 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

 

Összeállította: Németh Tamás osztályvezető  

                         

Pápa, 2010. április 26. 

 

Dr. Kovács Zoltán sk. 

    polgármester 

 

Határozati javaslat 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete kötelezettséget vállal arra, hogy az 

Európai Gazdasági Térség (EGT) Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási 

Mechanizmusok keretében megvalósuló, az Esterházy kastélyban lévő múzeumi terek 

rekonstrukcióját szolgáló projekt befejezését követően 10 éven keresztül az éves 

költségvetésében legalább 2.323.000,- Ft összeget biztosít a projekt fenntartására.  

 

Utasítja, a polgármestert, az aktuális éves költségvetések tervezésekor e kötelezettségvállalás 

figyelembe vételére. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

   Németh Tamás műszaki osztályvezető 

   Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 
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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

I. 

 

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 

szóló 2009. évi CIX. törvény 22. §-a módosította a helyi önkormányzatok társulásairól és 

együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (továbbiakban: Társulási törvény)       

17. §-át. Ennek megfelelően a helyi önkormányzatok társulásai 2010. január 1-jétől nem 

költségvetési szervek, viszont működésük során a költségvetési szervek gazdálkodására 

vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

 

A korábbi szabályozás értelmében a jogi személyiséggel rendelkező társulások létrehozásának 

feltétele az alapító okirat elfogadása volt, azonban a hivatkozott módosítás szerint a társulások 

létrehozásához kizárólag társulási megállapodás szükséges. 

 

A jogszabályváltozás következtében indokolt a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás 

(továbbiakban: Társulás) - Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 103/2009. (IX. 

10.) határozatával jóváhagyott - alapító okiratát 2010. január 1-jei hatállyal hatályon kívül 

helyezni. 

 

A Társulások az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 18/I. §-a szerint 

törzskönyvi jogi személyként továbbra is a Magyar Államkincstár által vezetett közhiteles 

törzskönyvi nyilvántartás alanyai. A törzskönyvi jogi személyekre vonatkozó, a törzskönyvi 

nyilvántartást érintő változásokat a törzskönyvi jogi személy vezetője köteles bejelenteni a 

Magyar Államkincstárnak. 

 

II. 

 

Fentiek alapján szükségessé vált a Veszprém Megyei Önkormányzattal a szakképzés-

szervezési társulás létrehozásáról megkötött társulási megállapodás módosítása.  

 

A társulási megállapodás 5. pontja szerint a társulási megállapodás módosításához a 

társulásban résztvevő önkormányzatok mindegyikének minősített többséggel hozott döntése 

szükséges. 

 

A Társulási megállapodás módosítását a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése    

2010. április 22-én tartott ülésén megtárgyalta és elfogadta. 

 

 

mailto:polgarmester@papa.hu


A hivatkozott jogszabályváltozás érinti Pápa Város Önkormányzata fenntartásában működő 

Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete, valamint a Pápai 

Szakképzés-szervezési Társulás között létrejött, a munkamegosztás és felelősségvállalás 

rendjéről szóló Megállapodást is, melyet szintén indokolt módosítani a társulási 

megállapodásokkal való összhang megteremtése érdekében. 

 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő 

Pápa, 2010. április 26. 

         Dr. Kovács Zoltán sk. 

               polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

I. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok társulásairól és 

együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény módosítása következtében 2010.     

január 1-jei hatállyal hatályon kívül helyezi a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás 

103/2009. (IX.10.) határozattal jóváhagyott alapító okiratát. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző  

 

II. 

 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Veszprém Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésével a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás létrehozásáról kötött megállapodást az 

alábbiak szerint módosítja:  

 

a.) 1. A Társulás neve, székhelye pontját kiegészíti: 

 „Rövidített neve: Pápai SZASZET” *   

 

b.) 6. A Társulás jogállása, gazdálkodásának jellemzői: pontjában szereplő „A Társulás 

jogi személy, amely a Társulás tagjai által külön-külön jóváhagyott és a társulási 

megállapodáshoz csatolt alapító okirattal jön létre.” szövegrészt „A Társulás jogi személy, 

amely a Társulás tagjai által külön-külön jóváhagyott társulási megállapodással jön 

létre.” szövegre módosítja, továbbá „részben önállóan működő, az előirányzatai felett 

teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv” szövegrészt hatályon kívül helyezi, 

valamint az alábbiakkal egészíti ki: 

 

 

(*dőlt betűvel szedett szövegrész a javasolt módosításokat tartalmazza) 



 

„Alaptevékenysége: 

a. A Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság által megadott szakképzési irányok és 

arányok alapján a társulás tagjai által fenntartott szakképző intézményekben a 

beiskolázás megszervezése, a döntések végrehajtásának ellenőrzése, az egyes 

intézmények fő képzési profiljának meghatározása; 

b. a szakképzési fejlesztési támogatások felhasználásának tervezése, pályázatokon való 

részvétel; 

c. „Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozása és infrastrukturális feltételeinek 

javítása” című pályázat intézkedéseinek megvalósítása; 

d. pályaválasztási, pályaorientációs és karrier-tanácsadási rendszer megteremtése; 

e. a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő szakképzése szervezése; 

f. modularizált oktatás, szakképzés, átképzés és továbbképzés szervezése, feltételeinek 

megteremtése; 

g. korszerű gyakorlati képzés megteremtése a központi képzőhelyen kialakított 

csúcstechnológiai beruházással; 

h. a hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők számára speciális oktatási-képzési 

módszerek biztosítása; 

i. felnőttképzés, átképzés, élethosszig tartó tanulás feltételeinek megteremtése; 

j. speciális és távoktatási továbbképzési rendszer beindítása, 

k. vizsgáztatási tevékenység koordinálása, 

l. tananyagfejlesztés, tanártovábbképzés megindítása a fenti feladatok szakszerű 

megvalósítása érdekében. 

 

2010. január 1-től: 

Szakágazat száma, megnevezése: 841211 Oktatás igazgatása 

Alkalmazott szakfeladatok:  

682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

853000-1 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

856000-1 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 

 

Kiegészítő tevékenysége: 
Az alaptevékenység ellátásának feltételeként rendelkezésre álló s e célra csak részben lekötött 

személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználását célzó szolgáltatások nyújtása térítés 

ellenében. 

 

682002-2  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

841126-1  Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

 

Kisegítő és vállalkozási tevékenység köre és mértéke:  

A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytathat.” 

 

 

c.) 7. A Társulás irányító szervének neve, székhelye: elnevezést a „7. A Társulás 

 döntéshozó szervének neve, székhelye” elnevezésre módosítja.  

 

 

 



 

d.) 11. pontjának helyébe a következő 11. pont lép: 

„11. A Társulás felügyeleti szerve: A Társulás tagjai alapító jogkörükben jelen 

megállapodás határozattal történő jóváhagyásával egyidejűleg meghatározzák, hogy a 

Társulás költségvetésének felügyeletét a Pápa Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete látja el, ennek keretében jogosult a Magyar Államkincstár Közép-

dunántúli Regionális Igazgatóságánál történő törzskönyvi nyilvántartásba vétele 

érdekében intézkedni. A Társulás költségvetése Pápa Város Önkormányzata mindenkori 

költségvetési rendeletének részét képezi.” 

 

e.)13. A Társulás vagyona, költségek viselésének aránya és teljesítésének feltételei: 

pontjának első mondatában a „költségvetési szerv” szövegrész hatályát veszti, az ötödik 

mondatában szereplő „költségvetési szerv” szövegrész helyébe a „Társulás” szövegrész, a 

hetedik és nyolcadik mondat helyébe az alábbi szövegrész lép: „A Társulás tagjai által 

vállalt pénzügyi hozzájárulás, továbbá fejlesztés, beruházás vonatkozásában vállalt fizetési 

kötelezettség nem teljesítése esetén a székhely önkormányzat a fizetési határidőt követő 15. 

naptól a fizetési kötelezettséget nem teljesítő önkormányzat által a pénzforgalmi 

szolgáltatójának adott felhatalmazás alapján beszedési megbízás benyújtására jogosult. 

Amennyiben a székhely önkormányzat nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, úgy a 

Társulási Tanács új székhely önkormányzat kijelöléséről dönthet, amelyet egyúttal 

felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely önkormányzat ellen a korábbi székhely 

önkormányzat által a pénzforgalmi szolgáltatójának adott felhatalmazás alapján beszedési 

megbízást nyújtson be.” 

 

f.)19. pontját hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbi szövegrész lép: 

„Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodás Veszprém Megyei 

Önkormányzat Közgyűlésének és Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

döntéseivel, az utolsó határozat-hozatalt követően lép hatályba. A Társulás tagjai 

közgyűlésének, illetve képviselőtestületének határozatai a jelen megállapodás 

elválaszthatatlan részét képezik.” 

A társulási megállapodás szövege egyebekben változatlan. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a Polgármestert a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírására.  

Határidő: azonnal 

Felelős:    Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE     55. 

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel:  89/324-585 

Fax:  89/515-083  

E-mail :  polgarmester@papa.hu   

 

   

Tisztelt Képviselőtestület! 

2009. decemberében kihirdetésre került az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. 

(XII. 19.) Korm. rendelet, valamint megjelent a Pénzügyminiszter 11/2009. (XII.31.) PM 

tájékoztatója. 

 

A tájékoztatóban kibővült a korábbiakban kialakított szakfeladatok köre, valamint a 

költségvetési szervek költségvetésének szakfeladatonkénti tervezésénél, illetve 

elszámolásánál használt egyes tevékenységtípusok megjelölésén túl meghatározásra kerültek 

a támogatási típusú és a technikai szakfeladatok is. A kiadott tájékoztató szerint a kiadásokat 

és bevételeket tevékenységek szerint kell részletezni. Valamennyi tervezett, illetve elszámolt 

kiadást és bevételt be kell sorolni valamely tevékenységhez, vagyis azok céljának, 

rendeltetésének megfelelő szakfeladaton kell megjelentetni, az államháztartási szakfeladatok 

rendje szerint. 

A PM tájékoztató 2. számú melléklete meghatározza a jogi szabályozás kereteit, valamint 

útmutatást ad a szakfeladatrend gyakorlatához. 

 

A módosult szabályozás következtében szükségessé vált valamennyi önállóan működő és 

gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerv alapító okiratának felülvizsgálata. 

Pápa Város Önkormányzata fenntartásában működő költségvetési szervek vezetői az új 

szakfeladatrendet áttekintették és elvégezték az alapító okiratokban szereplő - 2010. évre 

meghatározott - szakfeladat rend felülvizsgálatát, megfeleltetését. 

 

A felülvizsgálat eredményeként az alábbi költségvetési szervek alapító okiratának módosítása 

vált szükségessé: 

Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye, Gróf Esterházy Kórház és 

Rendelőintézeti Szakrendelő, Pápa Város Polgármesteri Hivatala, Pápa Város Önkormányzata 

Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete, valamint Pápa 

Város Önkormányzatának Városgondnoksága. 

 

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. CXXX. törvény 3. számú 

melléklete kiegészítő szabályai tartalmazzák, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek, 

tanulók után akkor vehető igénybe az állami hozzájárulás, ha a költségvetési szerv alapító 

okirata meghatározza a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. §-ának 29. pontja 

szerinti fogyatékosság típusát is. A Városi Óvodák korábban elfogadott alapító okirata csak az 

organikus okra visszavezethető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését tette lehetővé. A 

sajátos nevelési igényű tanulók aránya is folyamatosan emelkedik ezért indokolt az alapító 

okirat kiegészítése. 

A Városi Óvodák TÁMOP 3.1.4-08/02 számú pályázatának szakmai megvalósítása miatt az 

alapító okirat 2010. évre meghatározott szakfeladatait bővíteni szükséges. 

mailto:polgarmester@papa.hu


Pápa Város Önkormányzata fenntartásában működő Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és 

Kollégium Igazgatója azzal a kéréssel fordult a Pápai Szakképzés-szervezési Társuláshoz, 

hogy támogassa a 2010/2011. tanévtől az intézmény képzési kínálatának bővítését. 

Indokolásként arra hivatkozott, hogy a Közép-dunántúli Regionális Képzési és Fejlesztési 

Bizottság nem támogatott szakmákként határozta meg a Vám- és jövedéki ügyintéző, 

valamint a Külkereskedelmi üzletkötő szakképzéseket. A két képzés kiváltására szeretné az 

intézmény a határozati javaslatban felsorolt új szakmák bevezetését. 

A Társulási Tanács a 50/2010. (IV.8.) határozatával támogatta a képzések 2010/2011. tanévtől 

a történő beindítását. 

A Weöres Sándor Általános Iskola, valamint a Városi Sportcsarnok alapító okiratában a 

Képviselőtestületi döntésnek megfelelően az intézményvezetői megbízások technikai 

átvezetése szükséges. 

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni 

és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.  

Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő 

Pápa, 2010. április 26.          

         Dr. Kovács Zoltán sk. 

                         polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

I. 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 107/2009. (IX.10.) határozatának            

2. pontjával jóváhagyott, Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 

alapító okiratának módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja: 

Az alaptevékenység körébe tartozó 2010. január 1-től alkalmazott szakfeladatok pontja 

az alábbi szakfeladatokkal egészül ki: 

„ 

- 682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése * 

- 841129-1  Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása 

- 860001-1 Humán-egészségügyi tevékenységek pénzügyi igazgatása  

önkormányzati költségvetési szervnél 

- 870001-1 Szociális, gyermekjóléti ellátások pénzügyi igazgatása önkormányzati  

költségvetési szervnél 

- 841401-1 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával  

összefüggő szolgáltatások 

- 889955-1 Politikai rehabilitációs ellátások” 

 

 
(*dőlt betűvel szedett szövegrész a javasolt módosításokat tartalmazza) 
 

 



 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 83/2009. (VI.30.) határozatának      

I./7. pontjával jóváhagyott, Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 

alapító okiratának módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 

Az intézmény kiegészítő tevékenysége szövegrész az alábbi szakfeladatokkal egészül ki: 

„ 

- 861001-2 Fekvőbetegek aktív ellátása 

- Belgyógyászati Mátrix Osztály 

 Belgyógyászati szakma 

 Gyermekgyógyászati szakma 

 

- Sebészeti Mátrix Osztály 

 Sebészeti szakma 

 Szülészet-nőgyógyászati szakma 

 Orr-fül-gégészeti szakma 

 Szemészeti Szakma 

 Urológiai szakma 

- Intenzív Betegellátó Osztály 

- Sürgősségi Betegellátó Osztály 

 

- 861002-2 Fekvőbetegek krónikus ellátása 

    Krónikus Osztály 

- 861003-2 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás 

    Belgyógyászati rehabilitációs osztály 

- 861004-2 Egészségügyi ápolás bentlakással 

Ápolási osztály 

- 862211-2 Járóbetegek gyógyító szakellátása 

- 862213-2 Járóbetegek gyógyító gondozása 

- 862231-2 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

- 862240-2 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás 

- 862303-2 Fogorvosi szakellátás 

- 869031-2 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 

- 869032-2 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 

- 869036-2 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank 

- 869037-2 Fizikoterápiás szolgáltatás” 

 

 

Kisegítő és vállalkozási tevékenység köre és mértéke szövegrészből hatályát veszti a 

„kisegítő és” szövegrész, valamint az alapító okirat 4. pontja az alábbiak szerint egészül 

ki: 

„Az intézmény kisegítő tevékenysége 

 

- 559099-3 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás 

- 562917-3 Munkahelyi étkeztetés 

- 562920-3 Egyéb vendéglátás 

- 960100-3 Textil, szőrme mosása, tisztítása”  

 

  



 

3. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 83/2009. (VI.30.) határozatának      

I./19. pontjával jóváhagyott, Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága alapító 

okiratának módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 

Az alaptevékenység körébe tartozó 2010. január 1-től alkalmazott szakfeladatok 

szövegrész az alábbiak szerint egészül ki: 

„ 

- 412000-1 Lakó- és nem lakó épület építése 

- 422100-1 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 

- 429100-1 Vízi létesítmény építése 

- 429900-1 Egyéb m.n.s. építés 

- 431100-1 Bontás 

- 812900-1 Egyéb takarítás” 

 

A Vállalkozási tevékenység köre és mértéke szövegrész a következők szerint egészül ki:  

„ 

-  412000-4 Lakó- és nem lakó épület építése” 

 

4. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 83/2009. (VI.30.) határozatának      

I./16. pontjával jóváhagyott, Pápa Város Önkormányzata Közoktatási és Közművelődési 

Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítását az alábbiak 

szerint jóváhagyja: 

 

Az alaptevékenység körébe tartozó 2010. január 1-től alkalmazott szakfeladatok 

szövegrész az alábbiak szerint egészül ki: 

„ 

- 841409-1 Máshová nem sorolt pénzügyi igazgatási tevékenység önkormányzati  

költségvetési szervnél” 

 

5. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 83/2009. (VI.30.) határozatának      

I./20. pontjával jóváhagyott, Pápa Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának 

módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 

Az alaptevékenység körébe tartozó 2010. január 1-től alkalmazott szakfeladatok 

szövegrész az alábbiak szerint egészül ki: 

„ 

- 681000-1 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 

- 841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 

- 890111-1 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és  

programok 

- 890121-1 Fizikai és információs akadálymentesítést segítő programok,  

támogatások 

- 559016-1 Felsőoktatásban résztvevő hallgatók lakhatási támogatása 

- 841129-1 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása” 

 

 



6. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 83/2009. (VI.30.) határozatának      

I./5. pontjával jóváhagyott, Weöres Sándor Általános Iskola alapító okiratának 

módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 

A 7. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje pontjának negyedik, ötödik és 

hatodik mondatát hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 

„A költségvetési szerv vezetőjének neve: Horváth Attila 

A kinevezés időpontja: 2009.08.01.   82/2009. (VI.30.) határozat 

A kinevezés időtartama: 2009.08.01. – 2014.07.31.” 

 

7. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 83/2009. (VI.30.) határozatának      

I./18. pontjával jóváhagyott, Városi Sportcsarnok alapító okiratának módosítását az 

alábbiak szerint jóváhagyja: 

 

A 6. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje pontjának negyedik, ötödik és 

hatodik mondatát hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 

„A költségvetési szerv vezetőjének neve: Uhlár Tibor 

A kinevezés időpontja: 2009.10.01.   81/2009. (VI.30.) határozat 

A kinevezés időtartama: 2009.10.01. – 2014.09.30.” 

 

8. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 83/2009. (VI.30.) határozatának      

I./1. pontjával jóváhagyott, Városi Óvodák alapító okiratának módosítását az alábbiak 

szerint jóváhagyja: 

 

A 4. Alaptevékenysége: szövegrész az alábbiak szerint egészül ki.  

„A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. § -ának 29. pontja alapján a 

sajátos nevelési igényű gyermekek – figyelembe véve a gyermek fogyatékosságát is - 

integrált nevelését abban tagóvodában biztosítja, ahol a személyi és tárgyi feltételek 

rendelkezésre állnak.”,  

továbbá a 4. pont második mondata hatályát veszti és helyébe a „Sajátos nevelési igényű - 

középsúlyos értelmi, autista, mozgáskorlátozott, illetve halmozottan fogyatékos - 

gyermekek nappali ellátásának, különleges gondozásának biztosítása, a tankötelezettség, 

képzési kötelezettség teljesítésére történő felkészítése a Vajda P. ltp-i Óvoda 1 

csoportjában.” szövegrész lép. 

 

Az alaptevékenység körébe tartozó 2010. január 1-től alkalmazott szakfeladatok 

pontjában a: 

- 851012-1 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

organikus okra visszavezethető szakfeladat a 

„nem organikus okra visszavezethető” szöveggel, továbbá a: 

- 856011-1 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

logopédiai ellátás, konduktív pedagógiai ellátás, gyógytestnevelés 

szakfeladat a 

„szurdo-pedagógiai ellátás” szöveggel egészül ki. 

 

 

 



A kiegészítő tevékenység az alábbi szakfeladattal egészül ki: 

„ 

- 855935-2 Szakmai továbbképzések” 

 

9. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 83/2009. (VI.30.) határozatának      

I./6. pontjával jóváhagyott, Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium alapító 

okiratának módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 

A 4. pontban az Oktatható OKJ-s szakmák: A, Szakközépiskola az alábbiak szerint 

egészül ki: 

 

„ 

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus 

54 347 01 0010 54 04 Üzleti kommunikációs szakügyintéző 

54 346 01 0010 54 03 Ügyintéző titkár 

52 342 01 0000 00 00 Marketing és reklámügyintéző” 

 

 

A 4. pontban az Oktatható OKJ-s szakmák: B, Szakiskola az alábbiak szerint egészül ki: 

 

„ 

33 346 01 1000 00 00 Irodai asszisztens” 

 

Utasítja a Jegyzőt, hogy az egységes szerkezetű alapító okiratok készítse el és a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratokat a törzskönyvi nyilvántartást 

vezető Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatóságának küldje meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

  Dr. Nagy Krisztina osztályvezető 

 

 

II. 

A Képviselőtestület utasítja az érintett költségvetési szervek vezetőit, hogy a módosított 

alapító okirat alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat szükséges módosítását végezzék 

el, és az egységes szerkezetű Szabályzatot terjesszék Pápa Város Önkormányzatának 

Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága elé jóváhagyásra.  

 

Határidő: benyújtásra:   2010. május 31. 

 jóváhagyásra:   2010. július 31. 

Felelős: Intézményvezetők 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi  

Bizottsága elnöke  

 

 

 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE      56. 

8500 Pápa, Fő u. 12. 

Tel:  89/515-000 

Fax: 89/515-083 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet  (továbbiakban: R.) alapján a hajléktalanok átmeneti 

szállása biztosítja az éjszakai pihenésre, a személyi tisztálkodásra, az étel melegítésére, étkezésre, a 

betegek elkülönítésére, a közösségi együttlétre szolgáló helyiségeket. 

 

Az R. 107/A. §-ában foglaltak szerint a hajléktalanok átmeneti szállását működtető fenntartó a 

közterületen vagy lakhatásra alkalmatlan helyiségben életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan 

személyek ellátásának, a közvetlen életveszély elhárításának érdekében a téli időszakban időszakos 

férőhelyeket biztosíthat vagy a már működő intézmény épületében, az engedélyezett férőhelyszám 

növelésével, illetve különálló, az éves intézményi ellátásban nem hasznosított, a téli időszakban 

működtetni kívánt saját tulajdonban lévő, bérelt vagy használati joggal biztosított épületben, 

helyiségben. 

 

Az R. 107/B. § rendelkezéseinek figyelembe vételével a hajléktalanok átmeneti szállásán időszakos 

férőhelyszám-bővítés abban az esetben hajtható végre, ha a bővítés az időszakot megelőző 

férőhelyeket igénybevevők ellátását nem zavarja, emellett a hajléktalanok átmeneti szállásán 

végrehajtott férőhelyszám-bővítés nem haladhatja meg az intézmény ideiglenes vagy állandó 

működési engedélyében szereplő férőhelyszám 30%-át. 

Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye a Pápa, Arany J. u. 4. szám alatti 

telephelyén, 20 fő férőhellyel biztosítja a rászorultak ellátását a Hajléktalan Személyek Átmeneti 

Szállásán, mely 100 %-os kihasználtsággal működik. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestület 107/2009. (IX.10.) számú határozatával úgy 

döntött, hogy 2009. november 1-től 2010. április 30-ig időszakos férőhelyet biztosít 6 fő részére a 

Pápa, Kisfaludy u. 16. sz. alatti Szobabérlők Házában, amelynek működését a Közép-dunántúli 

Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 24/227-3/2009. számú határozatával 

engedélyezte. 

Az elmúlt időszakhoz hasonlóan 6 fő időszakos férőhelyszám-bővítéssel tervezi az Egyesített 

Szociális Intézmény az utcán élő hajléktalanok elhelyezését biztosítani. 

A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 

321/2009. (XII.29.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése alapján a nappali melegedő, éjjeli 

menedékhely és hajléktalan személyek átmeneti szállásának fenntartója időszakos férőhelyek 

kialakítása érdekében új telephely engedélyezését, illetve a működési engedély módosítását 

kérelmezheti (a továbbiakban együtt: időszakos férőhelybővítés) a téli időszakra vagy annak egy 

részére. A fenntartó az időszakos férőhely-bővítést több év téli időszakára vagy azok egy részére is 

kérelmezheti. 

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

Összeállította: Benecz Rita 

                       osztályvezető 

 

Pápa, 2010. április 26.       dr. Kovács Zoltán sk. 

                polgármester 
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HATÁROZATI   JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint Hajléktalan Személyek Átmeneti 

Szállását működtető fenntartó, a közterületen, vagy lakhatásra alkalmatlan helységekben 

életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan személyek ellátásának, a közvetlen életveszély 

elhárításának érdekében, három év időtartamra november 1-től április 30-ig terjedő téli 

időszakra a Pápa, Kisfaludy u. 16. szám alatti Szobabérlők Házában bérelt helyiségben 6 fő 

részére időszakos férőhelyet biztosít. 

Utasítja a Polgármestert, hogy a működési engedély módosítása iránti kérelem benyújtásával 

kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

           Határidő: azonnal                    

           Felelős:   dr. Kovács Zoltán polgármester 

                           Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 
 

 

 

 



 

 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE                                    57.                 
 8500 PÁPA, Fő utca 12. 

 Tel.: 89/324-585 

 Fax.: 89/515-083                                        
 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Az Önkormányzati Minisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: 

OKF) pályázatot írt ki a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltóságok 

valamint a szakágazat képzési feladatait ellátó oktatási intézmény technikai eszköz-

feltételeinek javítására, gépjárművásárlásra és laktanyaépítésre. A pályázaton készenléti 

jellegű szolgálattal rendelkező tűzoltóságokat fenntartó települési önkormányzatok vehetnek 

részt. 

 

Németh Tamás tűzoltóparancsnok tájékoztatása szerint szükséges beszerezni egy új 

kompresszort a levegőpalackjaik töltéséhez, az amortizációból fakadóan 20 pár védőcsizmát, 

25 öltözet védőruhát, 30 db védősisakot, a technikai fejlődéssel új feszítővágóra és 

hőkamerára is szükség van. A felsorolt eszközök bekerülési költsége árajánlat alapján bruttó 

21 850,-EFt. 

 

A tűzoltóság vízszállító gépjárműve 2007-ben közlekedési balesetet szenvedett,fékrendszere 

és felépítménye jelentősen sérült,  így új vízszállító gépjármű beszerzésére volna szükség. A 

jármű bekerülési költsége az OKF költségbecslése alapján bruttó 75 000,-EFt.  

 

Fenti eszközök szerepelnek a pályázati kiírás szerinti pályázható eszközök között. A 

pályázaton nyerhető vissza nem térítendő támogatás mértéke a tényleges bruttó vételár          

80 %-a. 

 

A fentiek alapján saját forrás összege: 19 370,- EFt. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 

saját bevétele terhére 4 370,- EFt-ot tud az önrészhez hozzátenni, a fennmaradó összeget 

kellene az önkormányzatnak biztosítania. 

 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 11. 

 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Összeállította: Heizer Zoltán csoportvezető 

 

Pápa, 2010. április 27. 

 

 

        Dr. Kovács Zoltán sk. 

    polgármester 

 

 



 

 

Határozati javaslat 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért az Önkormányzati Minisztérium 

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz benyújtandó, a hivatásos önkormányzati 

tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltóságok valamint szakágazat képzési feladatait ellátó oktatási 

intézmény technikai eszköz-feltételeinek javítására, gépjárművásárlásra irányuló pályázat 

benyújtásával, s ennek keretében 1db vízszállító gépjármű, 1 db kompresszor, 1 db 

feszítővágó, 1 db hőkamera, 25 öltözet védőruha, 30 db védősisak és 20 pár védőcsizma 

beszerzésével. 

 

A pályázat alapján elnyert és átvett eszközt készenlétben, a Pápa Város Hivatásos 

Önkormányzati Tűzoltóság kezelésében tartja, bármely okból történő elidegenítés esetén  a 

pályázott eszköz 10 éves koráig az OKF elővásárlási jogát biztosítja a további tűzoltósági 

használat érdekében. A visszavásárlási ár maximuma a befizetett önrész amortizációval 

csökkentett értéke. 

 

A pályázat alapján elnyert eszközre olyan mértékű biztosítást köt, mellyel annak esetleges 

pótlását biztosítani tudja, a fejlesztés érdekében átvett eszköz üzemeltetéséhez szükséges 

összes személyi és dologi költséget biztosítja, valamint a technikai fejlesztés megvalósítása 

során együttműködik a beruházás előkészítésére és bonyolítására kijelölt szervezetekkel a 

Pápa Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság keretein belül. 

 

Az önrészt a technikai fejlesztés megvalósításához biztosítja: 

a fejlesztéshez saját forrásként – annak felmerülésekor – költségvetése terhére legfeljebb 

15 000,-EFt-ot, a Pápa Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság saját bevétele terhére 4 

370 EFt-ot biztosít. 

 

Pápa Város Önkormányzatának a támogatásból megvalósítandó cél kapcsán áfa-levonási joga 

nincs.  

 

A Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos 

intézkedések és jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: 2010. május  11. (a pályázat benyújtására) 

Felelős:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Menyhárt László osztályvezető 

  Németh Tamás tű. alezr. tűzoltóparancsnok 

 

 



 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE                                     58.                
 8500 PÁPA, Fő utca 12. 

 Tel.: 89/324-585 

 Fax.: 89/515-083                                        
 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvény, valamint a helyi közösségi 

közlekedés támogatásáról szóló 33/2010.(IV.16.) KHEM-ÖM együttes rendelet alapján a 

helyi közforgalmú közlekedést fenntartó települési önkormányzatok 2010. évben is 

igényelhetnek támogatást e tevékenységükhöz. 

 

Támogatást igényelhet az a települési önkormányzat, amely az autóbusszal végzett menetrend 

szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény ( a továbbiakban: Atv. ) alapján 

helyi közlekedés lebonyolítására közszolgáltatási szerződést kötött önkormányzati, állami 

vagy egyéb szolgáltatóval.  

 

Pápa Város Önkormányzata a Bakony Volán ZRt-vel 2008 decemberében kötött 

közszolgáltatási szerződést menetrend szerinti helyi személyszállításra - melyet a 

Képviselőtestület 146/2008. (XII. 18.) határozatával hagyott jóvá -, így a támogatási igény 

benyújtható.  

 

A  támogatás igénylésének további feltétele az önkormányzat – képviselő-testületi határozatba 

foglalt – nyilatkozata arról, hogy  

 

a.) a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és 

eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez (beruházásaihoz) a 

tárgyévet megelőző évben szolgáltatóként milyen nettó összegű, saját forrásból 

származó vissza nem térítendő önkormányzati támogatással járult hozzá,  

b.) a helyi közlekedést tárgyév január 1-jétől december 31-éig folyamatosan 

fenntartja, továbbá 

c.) az Atv. 6. §-a alapján lefolytatott pályázati eljárás útján vagy pályázati eljárás 

nélkül a közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte meg a szolgáltatóval a 

közszolgáltatási szerződést. 

 

Az önkormányzat 2009. évi költségvetése a Polgármesteri Hivatal 6. cím 

18.előirányzatcsoport  tételén 33 316,-EFt előirányzatot biztosított a helyi tömegközlekedés 

működtetéséhez, a fent hivatkozott közszolgáltatási szerződés alapján a helyi közlekedés 

2010. évben is biztosításra kerül. 

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

alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

 

Összeállította: Heizer Zoltán csoportvezető 

 

Pápa, 2010. április 27. 

Dr. Kovács Zoltán sk. 

    polgármester 



 

Határozati javaslat 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi közösségi közlekedés 

támogatásáról szóló 33/2010.(IV.16.) KHEM-ÖM együttes rendelet alapján a helyi közösségi 

közlekedés támogatási kérelmének benyújtását jóváhagyja. 

A helyi közösségi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és 

eszközfenntartási ráfordításaihoz) 2009. évben nettó 33 316,-eFt saját forrásból származó 

vissza nem térítendő önkormányzati támogatással hozzájárult, amelyet az önkormányzat 

2009. évi költségvetésében a Polgármesteri Hivatal 6. cím 18. előirányzatcsoport tételén 

biztosított.  

A helyi közforgalmú közlekedést a Bakony Volán ZRt-vel a 2004. évi XXXIII. tv. 6. §-a 

alapján lefolytatott pályázati eljárás útján kötött közszolgáltatási szerződés alapján 2010. 

január 1-jétől december 31-ig folyamatosan fenntartja.  

 

Utasítja a polgármestert, hogy a képviselőtestületi határozatnak megfelelően a szükséges 

intézkedést tegye meg. 

 

Határidő: 2010. június 15. (a kérelem benyújtására) 

Felelős: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

   Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

   Németh Tamás műszaki osztályvezető 

 

 



PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 
8500 PÁPA, Fő u. 12 

Tel.: 89/313-744 

Fax: 89/313-989 

 

 59. 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

A Pápa, Széchenyi u. 17. szám alatti, 5 lakásból álló társasházban 4 lakás magánszemélyek, a 

földszint 2 szám alatti (pápai 2939/A/2. hrsz.) egy szoba, 25 m
2
 alapterületű, komfort nélküli 

lakás az önkormányzat tulajdonát képezi, mely utóbbi megüresedett. 

A Városgondnokság javasolta a rossz műszaki állapotú, bérbeadásra alkalmatlan, 

gazdaságosan fel nem újítható lakás értékesítését, mellyel az ingatlanban az önkormányzati 

tulajdoni hányad megszűntethető. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az ingatlan értékesítéséhez járuljon hozzá. 

 

Összeállította: Bakalár Attila köztisztviselő 

 

 

Pápa, 2010. április 27. 

 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária sk. 

jegyző 

 

 

H A T Á R O Z A T I  J A V A S L A T  

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

 

  a Pápa, Széchenyi u. 17. földszint 2. sz. alatti (pápai 2939/A/2. hrsz.)  

  önkormányzati lakást  

 

értékesítésre kijelöli. 

 

Utasítja a Jegyzőt, hogy a lakás értékesítéséről a többszörösen módosított 49/1993.            

(XII. 21.) rendelet 46. § (1) bekezdése alapján gondoskodjon. 

 

Határidő: folyamatos 

 

Felelős: Kanozsainé Dr. Pék Mária jegyző 

  Polgár Jenő közig.oszt.vez. 

  Schmidt Lajos vállalkozási oszt.vez. 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE  

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel :  (89) 324-585 

Fax:  (89) 515-083   

 

            60. 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Veszprém Megyei Múzeum igazgatója, dr. Limbacher Gábor azzal a kéréssel fordult Pápa 

Város Önkormányzatához, hogy Mikszáth Kálmán halálának 100. évfordulója alkalmából 

emléktábla állítását kezdeményezze Hotel Griff Fő tér felőli homlokzatán.  

Kérte továbbá, hogy a jelenleg a Hotel Griff tükörtermében található, Bartók Béla pápai 

koncertjének emléket állító emléktábla is kerüljön áthelyezésre a szálló Fő téri homlokzatára. 

 

Az újonnan készülő tábla tervezett szövege: 

 

Pápa vendége volt Mikszáth Kálmán 1890 nyarán. E látogatás emlékét örökítette meg a 

Noszty fiú esete Tóth Marival című regényében. 

Halálának 100. évfordulóján az emléktáblát állíttatta  

Pápa Város Önkormányzata. 

2010 

 

A tábla anyaga, a felirat színe és mérete megegyezne a Bartók emléktábláéval 50 x 60 cm-es 

tardosi márvány tábla, arany betűkkel. 

 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Összeállította: Rádi Róbert osztályvezető 

 

 

P á p a, 2010. április 27. 

 

 

dr. Kovács Zoltán sk. 

         polgármester 

 
 

Határozati javaslat 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a Bartók Béla pápai koncertjének 

emléket állító és Mikszáth Kálmán halálának 100. évfordulója alkalmából készülő 

emléktáblák elhelyezésével a Hotel Griff épületének Fő téri homlokzatán. 

Felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy az emléktáblák elhelyezéséhez szükséges 

intézkedéseket tegye meg, melyhez a pénzügyi fedezetet a 2010. évi költségvetése terhére 

biztosítja. 

 

Határidő: 2010. május 18. 

Felelős:  dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Rádi Róbert osztályvezető 

  Németh Tamás osztályvezető 


