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JELENTÉS
A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK
VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester
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33/2010. (III.04.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú
határozatával egyetértett, hogy a Gróf Esterházy Kórház és
Rendelőintézeti Szakrendelő a TÁMOP-6.2.4/A/09/1 számú
Foglalkoztatás támogatása A) komponens: Foglalkoztatás
támogatása egészségügyi intézmények számára című felhívásra
pályázatot nyújtson be.
A Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban
jelenti, hogy a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő a pályázatot 2010.
március 5-én benyújtotta, melyet elutasítottak. Időközben a beadási határidőt 2010. március
31. helyett 2010. április 30-ra módosították. Az ismételten benyújtott pályázat elbírálását
követően a támogatási szerződés megkötésre került.
40/2010. (III.04.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú
határozatával Takácsi Község Önkormányzatával közoktatási
feladat átvállalására megállapodás megkötéséről döntött.
A Művelődési Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a
közoktatási megállapodást Takácsi Község Önkormányzatával megkötötték.
58/2010. (V.06.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú
határozatával döntött a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás
társulási megállapodásának módosításáról.
A Művelődési Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a Pápai
Szakképzés-szervezési Társulás módosított társulási megállapodásának aláírása megtörtént.
59/2010. (V.06.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú
határozatával alapító okiratok módosításáról döntött.
A Művelődési Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy az
alapító okiratok módosítását a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága a közhiteles
törzskönyvi nyilvántartásba bejegyezte.
60/2010.(V.06.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú
határozatával arról döntött, hogy a közterületeken, vagy
lakhatásra
alkalmatlan
helyiségekben
életvitelszerűen
tartózkodó hajléktalan személyek ellátásának, a közvetlen
életveszély elhárításának érdekében a Szobabérlők Házában
bérelt helyiségben 6 fő részére időszakos férőhely biztosít.
A Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban
jelenti, hogy a működési engedély ismételt kiadása iránti kérelem benyújtása 2010. június 1jén megtörtént.
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64/2010. (V.06.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú
határozatával egyetértett a Bartók Béla pápai koncertjének
emléket állító és Mikszáth Kálmán halálának 100. évfordulója
alkalmából készülő emléktáblák elhelyezésével a Hotel Griff
épületének Fő téri homlokzatán.
A Művelődési Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy
Mikszáth Kálmán halálának 100. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezés keretében
az emléktáblák elhelyezése megtörtént és azokat felavatták.

Pápa, 2010. június 4.
Dr. Kovács Zoltán s.k.
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 33,40/2010. (III.04.)
58,59,60,64/2010. (V.06.) határozatok végrehajtására adott jelentéseket elfogadja.
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Tisztelt Képviselőtestület!
2010. május 25-én és 26-án délután 16.00-19.00 óra közötti időszakban - felhőszakadás és
jégeső miatt - jelentős mennyiségű csapadékvíz árasztotta el a várost.
A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságra mintegy 70 bejelentés érkezett. Kimutatásuk
szerint a gázolaj és benzinköltségek, és az egyéb járulékos költségek (élelmiszer beszerzés)
bruttó 109.354,-Ft értékben merültek fel többletkiadásként szervezetüknél.
Az extrém esőzések miatt a Kálvária-temetőnél lévő gyalog-és kerékpárút melletti kerítés
beomlott a vasútállomás területére mintegy 30 méter hosszban. A kerítés a vasúti sínektől
választja el az 5734 hrsz-ú utat, ezért közlekedésbiztonsági szempontból nagyon fontos
létesítmény. A helyreállítás becsült költsége bruttó 7.759.096,-Ft.
A vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010. (I.28.) Korm.
rendelet (továbbiakban R.) alapján támogatási igényt nyújthat be a helyi önkormányzat a
védekezés megkezdésétől számított 5 naptári napon belül az előre nem látható természeti
veszély miatt szükségessé váló indokolt védekezés többletkiadásainak és az önkormányzati
tulajdonban lévő építményt sújtó, előre nem látható természeti vagy más károk
helyreállításának részbeni vagy teljes támogatására.
Az önkormányzatunk a fentiek alapján 2010. június 1-jén bejelentéssel élt a vis maior alap
felé, mely bejelentés 70%-os támogatási igényt tartalmazott a R.-ben megfogalmazottak
alapján.
2010. június 3-án a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Közép-dunántúli
Regionális Államigazgatási Hivatal képviselői ellenőrizték a bejelentést.
Megállapították, hogy a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság védekezési feladatai nem
számítanak vis maiornak, azt nekik az Önkormányzat segítségével kell elvégezniük.
A Kálvária-temetőnél lévő kerítésről azt állapították meg, hogy a káresemény
bekövetkeztének álláspontjuk szerint a karbantartás és a megfelelő vízelvezetés hiánya,
valamint az elmaradt felújítás, ezek miatt nem tekinthető vis maiornak.
A Bakony-ér védekezés helyszíneit is megtekintették (Malomkert lakópark, Tarczy, Gyár,
Hódoska, Acsádi illetve Mező utcák), és az ott folyt homokzsákos védekezést elismerték, így
Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága által kimutatott költségek – 484.060,-Ft –
nyújthatók be vis maiorra.

A vis maior igénylés beadásához szükséges jegyzőkönyvet kiállították, mely alapján
önkormányzatunk a bejelentést követő 22 munkanapon belül a Magyar Államkincstár
Veszprém Megyei Területi Igazgatóságához és az Államigazgatási Hivatalhoz nyújthatja be
igényét.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, s az alábbi, a R.ben kötelezően előírt formájú határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Összeállította: Heizer Zoltán csoportvezető
Pápa, 2010. június 4.
Dr. Kovács Zoltán sk.
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete ülésén úgy határozott, hogy a vis
tartalék címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: 2010. május 25-26-i felhőszakadás és jégeső vis
védekezési költsége
Helye: 8500 Pápa, Malomkert lakópark (1767/8-12-23-24-25 hrsz.), Tarczy (5169
Gyár (5232,5262/2 hrsz.), Hódoska (1670 hrsz.), Acsádi (5241/1 hrsz.) illetve
(5138/1hrsz.) utcák

maior
maior
hrsz.),
Mező

A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior igény
Források összesen

2010. év
145.218,-Ft
338.842,-Ft
484.060,-Ft

adatok Ft-ban
%
30
70
100

-

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 484.060,-Ft,
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja/részben tudja biztosítani.

-

A Képviselőtestület nyilatkozik, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a
tulajdonát képezi.

A Képviselőtestület a saját forrás összegét a 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (I.21.)
rendeletének 6. cím 4.1. előirányzat csoport, általános tartalék, polgármesteri keret terhére
biztosítja.
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.
Határidő: a bejelentéstől számított 22 munkanap az igénybejelentés benyújtására (2010.06.30.)
Felelős: Dr. Kovács Zoltán polgármester
Menyhárt László pénzügyi osztályvezető
Németh Tamás műszaki osztályvezető
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Tisztelt Képviselőtestület!
Kű Lajos, az Aranycsapat Alapítvány elnöke azzal kereste meg Pápa Város Önkormányzatát,
hogy a hetedik alkalommal szervezett Kárpát-medencei Összmagyar Diákbajnokság egyik
elődöntőjét 2010. június 21. és június 28. között Pápa városában szeretnék megrendezni a
17-18 éves korosztály számára. A döntőt egy későbbi időpontban a Puskás Ferenc Stadionban
fogják megrendezni.
A bajnokság célja a Kárpát-medence magyar diáksportolóinak az anyaországgal és a többi
határon túli magyar közösséggel való találkozása, baráti kapcsolatok létesítése, hagyományok
ápolása hittel, sporttal, kultúrával. A bajnokságon minden évben Kárpát-medencei magyar
tannyelvű vagy részben magyar tannyelvű iskola diákjai vehetnek részt.
A városunkban tartandó döntőn négy határon túli csapat – Felvidék (Dunaszerdahely), Erdély
(Nyárádszereda), Kárpátalja (még nem ismert a résztvevő település) és Délvidék
(Nagybecskerek) csapatai – mérkőznek meg egymással, továbbá a versenyen kívül induló
pápai Petőfi Sándor Gimnázium csapatával.
A mérkőzéseken kívül kulturális programokon, közösségi rendezvényeken vesznek részt a
városunkba látogató fiatalok és kísérőik, továbbá megismerkednek Pápa nevezetességeivel.
A sportolók elszállásolását pápai családok vállalják, reméljük, hogy az így kialakuló
kapcsolatokból a jövőben akár barátságok is szövődhetnek.
A bajnokság színvonalas lebonyolításhoz támogatókat kívánunk megkeresni. Javasoljuk
továbbá, hogy a támogatók által le nem fedett költségeket Pápa Város Önkormányzata
biztosítsa. A verseny szervezési feladataival Gyeginszky Jenőnét bízzuk meg, tekintettel arra,
hogy több nemzetközi verseny megrendezésében sikeresen működött már közre szervezőként.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.
Összeállította: Rádi Róbert osztályvezető
P á p a, 2010. június 3.

dr. Kovács Zoltán sk.
polgármester

Határozati javaslat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja, hogy Pápán kerüljön
megrendezésre a Kárpát-medencei Összmagyar Diákbajnokság döntője. A rendezvény sikeres
lebonyolításához az Önkormányzat a támogatók által felajánlott hozzájárulás feletti költségek
összegét a 2010. évi költségvetés terhére biztosítja, továbbá megbízza Gyeginszky Jenőnét a
szervezési feladatok ellátásával.
Határidő:
Felelős:

2010. június 21.
dr. Kovács Zoltán polgármester
Menyhárt László
Rádi Róbert osztályvezető
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94.
Tisztelt Képviselőtestület!

A Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi-Érdekképviseleti Egyesülete kezdeményezésére
megkereséssel fordultunk a Honvédelmi Minisztériumhoz, amelyben kértük, hogy a Magyar
Honvédség felesleges készletéből 50 db. (kárpitozott, favázas, támlás) széket és 10 db. éttermi
asztalt az Egyesület részére térítésmentesen adjanak át.
A Honvédelmi Minisztérium Infrastruktúrális Ügynöksége arról tájékoztatott, hogy a kért
„elhelyezési szakanyagokat” a Magyar Honvédség felesleges készletéből biztosítani tudják. Az
eljárás lefolytatásához az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm.
rendeletben meghatározottak szerint szükséges a helyi önkormányzat határozata, amely az
állami vagyon igényléséről hozott döntést tartalmazza.
Kérem az előterjesztésben foglaltak alapján a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
Összeállította: Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető
Pápa, 2010. június 1.
Dr. Kovács Zoltán s.k.
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI.
törvény, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm.
rendeletben foglaltak alapján, térítésmentes tulajdonbaadásra vonatkozó igényét, 50 db.
(kárpitozott, favázas, támlás) szék és 10 db. éttermi asztal szakanyagokra, a Honvédelmi
Minisztérium részére benyújtja. Az igényelt szakanyagok a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott szociális feladatok ellátását
szolgálják.
Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Zoltán polgármester
Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető

