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3/2010. (I.21.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával az aljegyzői állásra a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. tv. 36. (1) bekezdésében foglaltak alapján 

a - 23/2003. (II.20.) kt. sz. határozatban foglalt feltételekkel – 

aljegyzői munkakör betöltésére pályázat kiírásáról döntött. 

 

 

A Titkárság osztályvezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a 

Képviselőtestület döntésének megfelelően a pályázati kiírás megtörtént, a 2010. június 30-i 

határidőre az aljegyzői munkakör betöltésére pályázat nem érkezett. 

Javaslom, hogy a Képviselőtestület 23/2003. (II.20.) határozatában foglalt feltételekkel írjon 

ki pályázatot az aljegyzői állás betöltésére azzal, hogy a pályázat benyújtási határideje 2010. 

december 31. legyen.  

 

61/2010.(V.06.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával pályázat benyújtásáról döntött az Önkormányzati 

Minisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához 

a Pápai Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság eszköz-

feltételeinek javítása érdekében. 

 

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

határozatban foglaltaknak megfelelően a pályázatot 2010. május 10-én a Veszprém Megyei 

Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz benyújtották. 

 

 

62/2010. (V.06.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával jóváhagyta a helyi közösségi közlekedés 

támogatási kérelmének benyújtását. 

 

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

támogatási kérelmet 2010. június 10-én a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális 

Igazgatóságára benyújtották. 

 

83/2010. (V.06.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával úgy döntött, hogy vis maior tartalék címen 

támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 

 

 

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

rendkívüli időjárás következtében szükségessé vált védekezési munkák költségeinek részbeni 

támogatására szolgáló vis maior igényt 2010. június 9-én a Magyar Államkincstár Közép-

dunántúli Regionális Igazgatóságára és a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási 

Hivatalhoz benyújtották. 

 

85/2010. (VI.07) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával döntött a térítésmentes tulajdonba adásra 

vonatkozó igényének (50 db szék és 10 db éttermi asztal) 

Honvédelmi Minisztérium részére történő benyújtásáról. 
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A Vállalkozási Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a 

határozatban foglalt igényeket a Honvédelmi Minisztériumhoz bejelentették, az átadással 

kapcsolatos döntés még nem érkezett meg. 

 

 

Pápa, 2010. július 2. 

 

 Dr. Kovács Zoltán s.k. 

 polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

1.) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 61,62,83,85/2010. (V.06.) 

határozatok végrehajtására adott jelentéseket elfogadja. 

 

2.) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 3/2010. (I.21.) határozat 

végrehajtására adott jelentést elfogadja azzal, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdése értelmében – a 23/2003. (II.20.) határozatban 

foglalt feltételekkel – pályázatot ír ki az aljegyzői munkakör betöltésére.  
 

Utasítja a Polgármestert a pályázat kiírásával kapcsolatban a szükséges intézkedések 

megtételére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 



 PÁPA  VÁROS  POLGÁRMESTERE  
 8500 Pápa, Fő utca 12.  109. 
 Tel.: 89/515-000 
 Fax.: 89/313-989 

 

 
 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

I. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 194/1994. (X.25.) határozatával úgy 

döntött, hogy alapítóként részt vesz - az Opel Marsal Kft-vel és a Diba Kft-vel közösen – a 

Pápa és Környéke Tűzvédelméért 105 Közalapítvány alapításában. 

 

A Közalapítvány kuratóriumi tagjainak megbízatása 3 évre szól, a Képviselőtestület 

119/2007. (IX.25.) határozatával választotta meg a tagokat. A Kuratórium elnöke, Drexler 

Béla – megköszönve az Önkormányzat támogatását - levelében jelezte, hogy kuratóriumi 

elnöki tisztségről 2010. június 30-i hatállyal lemond, s kérte az átadás napjának kijelölését. 

 

Fentiekre tekintettel új kuratóriumi elnököt szükséges választani, mellyel összefüggésben 

javasolom az Alapító okirat módosítását aszerint, hogy a Kuratóriumi tagok megbízatása 

határozatlan időre szóljon.  

 

A Közalapítvány felügyelő bizottságának tagjait 1999. február 16-án választotta meg a 

Képviselőtestület. Németh Gyula felügyelő bizottsági tag elhalálozott, Fazekas Lászlóné 

felügyelő bizottsági tag pedig lemondott erről a tisztségéről, ezért szükséges új tagok 

választása az alapítók részéről.  

 

A fenti tisztségeket betöltő személyekre a napirend tárgyalásakor teszek javaslatot. 

 

Szükséges továbbá a Közalapítvány Alapító okiratának módosítása a vagyon felhasználására 

vonatkozó szabályok tekintetében is. A Pápai Városi Ügyészség 2010 márciusában 

vizsgálatot tartott a Közalapítványnál a szervezet működésének törvényességet tárgyában, s 

ennek során egy észrevételt tett, mely szerint szükségesnek tartja, hogy az Alapító okiratban a 

vagyonfelhasználásra vonatkozó szabályozás részletesebb legyen. 

  

2010. január 1-jétől az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes 

kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (2) bekezdés c) pontja 

az alábbiak szerint rendelkezik:  

 

„A közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-ának mértékéig, de legfeljebb 

összesen egymillió forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat az alapító okiratban 

foglalt célokra. Meghívásos pályázat kiírására kizárólag akkor kerülhet sor, ha 

- azt törvény vagy kormányrendelet lehetővé teszi és 

- pályázati kiírás tartalmazza a támogatási célt, a támogatás feltételeit és az elszámolás 

részletes rendjét.” 

Javasolom továbbá, hogy a Közalapítvány a tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló 

legfontosabb adatokat – az éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését – Pápa Város 

Önkormányzatának honlapján tegye közzé. 

 

Az Alapító okirat módosítására tett javaslat az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi. 
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II. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 241/1991. (XI.26) határozatával döntött a 

Pápa Város Infrastruktúrájának Fejlesztéséért Közalapítvány létrehozásáról. 

  

Fent hivatkozott törvény rendelkezéseinek megfelelően szükséges a Közalapítvány Alapító 

okiratában a gazdálkodásra vonatkozó szabály módosítása. Javasolom továbbá az Alapító 

okirat módosítását atekintetben is, hogy a tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló 

beszámoló legfontosabb adatait a kuratórium Pápa Város Önkormányzatának honlapján hozza 

nyilvánosságra. 

 

Az Alapító okirat módosítására tett javaslat az előterjesztés 2. sz. mellékletét képezi. 

 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Összeállította: Dr. Nagy Krisztina osztályvezető 

 

Pápa, 2010. június 28. 

 

 Dr. Kovács Zoltán s.k. 

 polgármester 
  
 

Határozati javaslat 
 

 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa és Környéke Tűzvédelméért 105 

Közalapítvány Alapító okiratának módosítását az előterjesztés 1. sz. mellékletében 

foglaltak szerint jóváhagyja. 
 

Felhatalmazza a Polgármestert a módosított Alapító okirat aláírására és a határozatban 

foglaltak végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Dr. Nagy Krisztina osztályvezető 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa Város Infrastruktúrájának 

Fejlesztéséért Közalapítvány Alapító okiratának módosítását az előterjesztés 2. sz. 

mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 
 

Felhatalmazza a Polgármestert a módosított Alapító okirat aláírására és a határozatban 

foglaltak végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Dr. Nagy Krisztina osztályvezető 



 

1. sz. melléklet 

 

A Pápa és Környéke Tűzvédelméért 105 Közalapítvány  

Alapító okiratának módosítása* 
 

 

1. Az Alapító okirat 4. pontja 5. bekezdésének utolsó mondata az alábbiak szerint módosul: 

 

„Tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámoló fontosabb adatait a kuratórium 

Pápa Város Önkormányzatának honlapján (www.papa.hu) hozza nyilvánosságra. 
 

 

2. Az Alapító okirat 5. pontjának 2. bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

A Kuratórium elnöke: ………………………………… 

    ………………………………… 

 

A Kuratórium tagjai: Asbóth Sándor 

    Nagytevel, Táncsics u. 1. 

    Kovács József 

    Takácsi, Kossuth u. 64./A. 
 

 

3. Az Alapító okirat 5. pontjának 3. bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„A kuratóriumi tagok megbízatása határozatlan időre szól.” 
 

 

4. Az Alapító okirat 9. pontjának 9. bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

 A felügyelő bizottság elnöke: Vörös László 

      Pápa, Aradi u. 1. 

 

A felügyelő bizottság tagjai: …………………………………. 

     …………………………………. 

…………………………………. 

     …………………………………. 
 

 

5. Az Alapító okirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul és egészül ki: 

 

„10.) A Közalapítvány gazdálkodása: 

 

A Közalapítvány céljainak megvalósítására az alaptőke, annak hozadékai, a 

később belépők, csatlakozók és támogatók összegei szolgálnak fedezetül. 

A csatlakozókról a kuratórium dönt. 

 

A Közalapítvány pénzeszközeinek felhasználásáról a kuratórium dönt. 

 

 

(*A dőlt betűvel szedett szövegrész a javasolt módosításokat tartalmazza.)

http://www.papa.hu/


 

A Közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-ának mértékéig, de 

legfeljebb összesen egymillió forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat 

az alapító okiratban foglalt célokra. Meghívásos pályázat kiírására kizárólag 

akkor kerülhet sor, ha 

- azt törvény vagy kormányrendelet lehetővé teszi és 

- pályázati kiírás tartalmazza a támogatási célt, a támogatás feltételeit és az 

elszámolás részletes rendjét.” 

 

 

Jelen módosítás az Alapító okirat egyéb rendelkezéseit nem érinti, azok változatlanul 

érvényben maradnak.   

 

 

Pápa, 2010. ………………… 

 

 

…………………………………… 

Pápa Város Önkormányzata 

 

 

 ……………………………….. ……………………………….. 

 Opel Marsal Kft. Diba Kft. 
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2. sz. melléklet 

 

 

A Pápa Város Infrastruktúrájának Fejlesztéséért Közalapítvány  

Alapító okiratának módosítása* 

 

 
1. Az Alapító okirat 8. pontjának utolsó mondata az alábbiak szerint módosul: 

 

„A közalapítvány tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámoló legfontosabb 

adatait a kuratórium Pápa Város Önkormányzatának honlapján (www.papa.hu) hozza 

nyilvánosságra. 

 

 

2. Az Alapító okirat 14. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„14. A Közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-ának mértékéig, de 

legfeljebb összesen egymillió forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat 

az alapító okiratban foglalt célokra. Meghívásos pályázat kiírására kizárólag akkor 

kerülhet sor, ha 

- azt törvény vagy kormányrendelet lehetővé teszi és 

- pályázati kiírás tartalmazza a támogatási célt, a támogatás feltételeit és az 

elszámolás részletes rendjét.” 

 

 

Jelen módosítás az Alapító okirat egyéb rendelkezéseit nem érinti, azok változatlanul 

érvényben maradnak.   

 

 

Pápa, 2010. ………………… 

 

 

 

…………………………………… 

Pápa Város Önkormányzata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*A dőlt betűvel szedett szövegrész a javasolt módosításokat tartalmazza.) 

 

http://www.papa.hu/


 

 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 110. 
 8500 PÁPA, Fő utca 12. 

 Tel.: 89/324-585 
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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A véleményeztetési eljárás alatt álló Pápa, Belváros Szabályozási Terve és Pápa HÉSZ 

módosítás során megállapításra került, hogy e rendezési terv az egyes tervek, illetve 

programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 1.§ (3) bekezdésének 

hatálya alá tartozik. E szerint várható környezeti hatások jelentőségének eseti meghatározása 

alapján dönthető el külön környezeti vizsgálat szükségessége. 

A Kormányrendelet előírásainak megfelelően a döntéshez kikértük a környezet védelméért 

felelős szervek véleményét arról, hogy a hatáskörükbe tartozó környezet- vagy 

természetvédelmi szakterületet érintően várható-e jelentős környezeti hatás. 

 

A nyilatkozatot adó államigazgatási szervek az Önkormányzatra bízták a döntést. 

 

A BFVT Kft. Budapest, mint tervező a Belváros Szabályozási Tervéhez készített vizsgálat 

során a zöldfelületeket és a környezetállapotot is vizsgálta. 

A tervezett szabályozások által jelentős környezeti hatásváltozást nem mutattak ki. 

 

Az utcai fasorok kiegészítésén túl zöldfelületi fejlesztés történik a lebontásra javasolt Kossuth 

utcai áruház helyén, valamint az autóbusz pályaudvar területén, ami a környezeti állapotot 

javítja.  

Nagyobb méretű létesítmények a tervezési területen nem épülnek, a beépítés és a telkek 

struktúrája nem változik, a terv nagyrészt a meglévő épületállomány átépítésének szabályait 

tartalmazza. 

Közlekedési zaj kisebb lesz a műemléki belvárosban (Fő tér, Fő u.), más részeken 

forgalomcsillapítás (sebességcsökkentés, gyalogos zóna) tervezett. 

Területfelhasználás nem változik, új beépítési területek nem kerülnek kijelölésre, 

településszerkezeti terv módosítása sem szükséges. 

 

Összességében a szabályozási terv és HÉSZ módosítás előírásai által nem várható jelentős 

környezeti hatásváltozás, ezért környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartjuk szükségesnek. 

 

Tekintettel arra, hogy a környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése a rendezési tervek 

készítéséhez, jóváhagyásához szükséges rendeletet nem igénylő döntés, javasoljuk a jövőben 

e hatáskört a Településfejlesztési és Ellátási Bizottság hatáskörébe utalni. 

 

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

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Összeállította: Hortobágyi Sándor műszaki csoportvezető 

 

Pápa, 2010. június 28. 

 

         Dr. Kovács Zoltán s.k. 

                         polgármester 

mailto:polgarmester@papa.hu


 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa Belváros Szabályozási 

Tervének és Pápa HÉSZ módosítása kapcsán nem tartja szükségesnek a 2/2005. (I.11.) 

Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását az alábbi indokolással: 

- a tervező vizsgálatai és tervjavaslatai alapján nem mutatott ki jelentős környezeti 

hatásváltozást 

- tervezett zöldfelületi fejlesztések a környezeti állapotot javítják 

- településszerkezet, területfelhasználás nem változik, új beépítési területek nem 

kerülnek kijelölésre 

- a beépítés és a telkek struktúrája nem változik 

- a terv a meglévő épületállomány nagy részének megmaradásával számol 

- a Fő téren és Fő utcán a gyalogos zóna kialakításával a közlekedési zaj kisebb lesz, 

a műemléki belváros más részein forgalomcsillapítás (sebességcsökkentés, 

gyalogos zóna) tervezett 

- összességében jelentős környezeti hatásváltozások nem várhatók. 

Utasítja a polgármestert, hogy a döntést és annak indokait a helyben szokásos módon 

tegye közzé. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Kovács Zoltán polgármester 

                 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990.évi LXV. törvény 9. § (3) bekezdése alapján a rendezési tervekhez kapcsolódó 

környezeti vizsgálat szükségessége felöli döntési hatáskörét a Településfejlesztési és 

Ellátási Bizottságra ruházza át. 

Utasítja a polgármestert, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítást 

terjessze a Képviselőtestület elé. 

 

Határidő: 2010. szeptember 30. 

Felelős:   Dr. Kovács Zoltán polgármester 

                 



 

 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 111. 
 8500 PÁPA, Fő utca 12. 

 Tel.: 89/324-585 

 Fax.: 89/515-083 

 E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

Pápa város három részterületére rendezési terv módosítás készül, ezek: 

 

a.) Vajda Péter lakótelep bővítés szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosítás 

b.) Külső Várkert szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosítás 

c.) Bocsor I. u. – Teleki u. – Szabó E. u. – Szilágyi J. u. tömb szabályozási terve, 

településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat módosítás. 

 

A véleményeztetési eljárás során megállapításra került, hogy e rendezési tervek az egyes 

tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 1. § 

(3) bekezdésének hatálya alá tartoznak, mely szerint a várható környezeti hatások 

jelentőségének eseti meghatározása alapján dönthető el a környezeti vizsgálat szükségessége. 

A környezetvédelemért felelős szervek az előzetes egyeztetési eljárásban az alábbi 

állásfoglalásokat tették: 

 

a.) Vajda P. lakótelep bővítés szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosítás 

esetében a KDT. Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint 

a környezetvédelemért elsősorban felelős szerv úgy nyilatkozott, hogy környezeti 

vizsgálat lefolytatása nem szükséges, tekintettel arra, hogy a módosítás a jogszabályi 

változások figyelembevételével történik és a környezetre jelentős hatást várhatóan 

nem gyakorol.  

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nyilatkozata: A tervezett módosítások 

örökségvédelmi érdeket nem érintenek. 

 

Tervezés során nem merült fel jelentős környezeti hatást kiváltó szempont. A 

településszerkezet, az épületek szintszáma, beépítés jellege nem változik. A 

változtatással igénybe vett zöldfelület a szomszédos tervezett tartalék üdülőterületen 

pótolható. 

 

b.) Külső Várkert szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosítás esetében a KDT. 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség nyilatkozata szerint a 

környezeti vizsgálat lefolytatásától eltekint, amennyiben az ágazati követelményeket 

az alátámasztó tervi munkarészek és a HÉSZ előírásai biztosítják. 

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal álláspontja: A tervezett módosítás közvetlenül 

örökségvédelmi érdeket nem érint.  

 

Az elkészült tervek a KDT. Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség elvárásainak megfelel, a módosításokkal jelentős környezeti 

hatásváltozás nem várható. A településszerkezet, a területfelhasználás jellege nem 

változik. Környezetet terhelő újabb funkció nem kerül a területre, a tervezett tó inkább 

javít a környezet állapotán. 
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c.) Bocsor I. u. – Teleki u. – Szabó E. u. – Szilágyi u. tömb szabályozási terve, 

településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat módosítás esetében a KDT. 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség előzetes információk 

alapján nem tartja szükségesnek a környezeti vizsgálat lefolytatását, mivel a 

módosítással érintett tömb területén a kisvárosias lakóterületek területe csökken, a 

kertvárosias lakóterületek aránya nő, zöldfelület is kialakításra kerül, ezáltal a terület 

környezetterhelése csökken.  

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal véleménye: A tervezett módosítás közvetlenül 

örökségvédelmi érdeket nem érint, így örökségvédelmi hatástanulmány készítésétől 

eltekintenek. 

 

Összességében mindhárom városrészre megállapítható, hogy a településrendezési tervek 

módosítása, készítése nem vált ki jelentős környezeti hatásváltozást, ezért környezeti vizsgálat 

lefolytatása nem szükséges. 

 

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

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Összeállította: Hortobágyi Sándor műszaki csoportvezető 

 

Pápa, 2010. június 29. 

 

       Dr. Kovács Zoltán s.k. 

          polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete  

- a Vajda P. lakótelep bővítés szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosítása, 

- a Külső Várkert szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosítás, 

- a Bocsor I. u. – Teleki u. – Szabó E. u. – Szilágyi J. u. tömb szabályozási terv, 

településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat módosítás 

 

településrendezési tervek esetében nem tartja szükségesnek a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 

szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását az alábbi indokolással: 

 

- a tervezők vizsgálatai, értékelései nem mutattak ki jelentős környezeti hatást 

- a településszerkezet nem, vagy csak jelentéktelen mértékben változik 

- a jelenlegitől eltérő funkció, területfelhasználás nem tervezett 

- a környezeti állapotot jelentősen megváltoztató beépítés nem történik 

- a biológiai aktivitásérték nem változik, illetve javul 

- összességében jelentős környezeti hatásváltozások nem várhatók. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a döntést és annak indokait a helyben szokásos módon tegye 

közzé. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Kovács Zoltán polgármester  

   Németh Tamás műszaki osztályvezető 



 PÁPA  VÁROS  POLGÁRMESTERE 
 8500 Pápa, Fő utca 12. 

 Tel.: 89/313-744  111. 

 Fax.: 89/313-989 
 

 

 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

Pápa Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságának parancsnoka beadványában arról adott 

tájékoztatást, hogy „2010. március 19-i hatállyal a Mercedes LF 1313 típusú, AYA-989 

forgalmi rendszámú gépjárműfecskendőt kivonta a készenléti szerállományából. A jármű 

kikerült a központi finanszírozásból, ezért gondoskodni szükséges annak további 

hasznosításáról. A gépjárműfecskendőt 1994-ben a kampeni tűzoltóság, a testvérvárosi 

kapcsolatok keretein belül ajándékozta a pápai tűzoltóságnak és 2007-ig készenléti, majd 

kivonásáig tartalék-gépjárműfecskendőként volt üzemben.  A jármű műszakilag jó állapotban 

van, a tervezett és szükséges karbantartásokat, javításokat rendszeresen elvégeztük, a beépített 

tűzoltótechnika üzemképes. Mivel a jármű piaci értéke nincs arányban annak kifogástalan 

állapotával, ezért javasolom - a további tűzoltó célú felhasználás elsődlegességét szem előtt 

tartva - Pápa testvérvárosi kapcsolatainak figyelembevételével, annak továbbajándékozását 

Kovásznának. Az ajándékozás vonatkozásában felmerülő költségeket - az alábbi részletezés 

szerint - Pápa Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága finanszírozza:  

Várható költségek:  

„Z”-s rendszám:     10.000,-Ft  

Forgalmi engedély:    2.500,-Ft  

Ajándékozási illeték:       204.300,-Ft  

Összesen:             216.800,-Ft ” 

 

A Tűzoltóság a gépjárműről igazságügyi mérnökszakértői véleményt készíttetett, amelyben 

megállapításra került, hogy az AYA-989 forgalmi rendszámú, Mercedes LF 1313 típusú tűzoltó 

gépjármű, 2010. június 28-i becsült forgalmi értéke 367.000,-Ft.  

 

Az előzőekben leírtak alapján Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 22/1992. 

(X.13.) önkormányzati rendeletének 6. § (1) bekezdése alapján indítványozzuk, az AYA-989 

forgalmi rendszámú, Mercedes 1313 LF típusú tűzoltó gépjármű, térítés nélküli tulajdonba 

adását Kovászna város részére.  

 

Összeállította: Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető 

 

Pápa, 2010. június 30. 

         Dr. Kovács Zoltán s.k. 

            polgármester 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa Város Hivatásos Önkormányzati 

Tűzoltóságának használatában álló, AYA-989 forgalmi rendszámú, Mercedes 1313 LF típusú 

tűzoltó gépjárművet, térítés nélkül, Kovászna város tulajdonába adja. Az ajándékozással 

kapcsolatos költségeket Pápa Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága finanszírozza.  

 

Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető 

Németh Tamás tűzoltóparancsnok  

 



 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 113. 
 8500 PÁPA, Fő utca 12. 

 Tel.: 89/324-585 

 Fax.: 89/515-083 
 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A zöldterületek állapota, színvonala jelentős mértékben befolyásolja településünk arculatát, 

környezetünk minőségét.  

Szűkebb lakókörnyezetünk kulturáltabb, igényesebb kialakítása, minőségének javítása és 

megőrzése, a vonzóbb utcakép megteremtése az ott élő lakosság, az öntevékeny civil 

szervezetek és az Önkormányzat közös munkájának eredményeképpen tovább javulhat. 

 

A fentiekre tekintettel javaslom elindítani a „Fogadj örökbe egy közterületet” elnevezésű  

programot, mely azt a célt szolgálná, hogy magánszemélyek, lakóközösségek, civil 

szervezetek, intézmények, cégek a szűkebb környezetük gondozásában  az önkormányzattal 

együttműködve részt vehessenek,  melynek keretében vállalhatják például: 

 

 Környezetükben levő közpark, zöldterület gondozási feladataiban való részvételt 

(pl. locsolás, kaszálás). 

 Növényültetésben-füvesítésben és annak folyamatos ápolásában, gondozásában 

való részvételt. 

 Játszóterek karbantartásában, megvédésében való aktív részvételt (pl. zárható 

játszótereink kapuinak esti bezárása, reggeli nyitása) 

 

Néhány városban már működik ehhez hasonló program, melyek település specifikusak. 

Javaslom, hogy városunkban is indítsunk a környezet állapotának további javítását segítő 

programot, melyhez indokoltnak tartom a település adottságainak megfelelő feltételek 

kidolgozását, a soron következő ülésen történő megvitatását.  

 

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

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Összeállította: Németh Tamás osztályvezető 

 

Pápa, 2010. július 2. 

Dr. Kovács Zoltán sk. 

    Polgármester 

 

 

Határozati javaslat 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete „Fogadj örökbe egy közterületet” program 

indítását határozza el. A program keretében magánszemélyek, lakóközösségek, civil 

szervezetek, intézmények, cégek részt vehetnek az önkormányzattal együttműködve a 

közterületek, parkok gondozásában.   

Utasítja a polgármestert, hogy a program részleteit dolgozza ki és terjessze a képviselőtestület 

elé. 

 

Határidő: soron következő képviselőtestületi ülés 

Felelős: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

             Németh Tamás műszaki osztályvezető 

 

 


