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33/2010. (III.04.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával támogatta, 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 felhívásra 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, így lehetőség nyílt a pályázat 

újbóli beadására, amelyre 2010. április 29-én került sor. A Strukturális Alapok Programiroda 

értesítése alapján a kórház 41.657.863 Ft támogatást nyert el. 

 

 

 

34/2010. (III.04.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával támogatta, 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 pályázat beadási határidejét 2010. március 31. napjáról 2010. április 30-ra 

módosították, a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő a pályázatot 2010. 

április 27-én benyújtotta. 

A Strukturális Alapok Programiroda 2010. augusztus 17-én kelt levelében a pályázat 

elutasításáról tájékoztatta a kórház főigazgatóját. 

 

 

80/2010. (III.04.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával a Fenyveserdő Bölcsőde férőhelyét 84 főben, a 

Napsugár Bölcsőde férőhelyét 78 főben, a Bóbita Bölcsőde 

férőhelyét 64 főben határozta meg. 

 

A Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban 

jelenti, hogy a Fenyveserdő Bölcsőde és a Napsugár Bölcsőde működési engedélyének 

módosítása iránti kérelem benyújtása megtörtént. A Közép-dunántúli Regionális 

Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala  – mivel Pápa Város Jegyzője kizárási 

okot jelentett be – az eljárásra Ajka Város Jegyzőjét jelölte ki . A jegyző 5/4573-4/2010. 

(2010. 08. 24.) számú határozatával a Fenyveserdő Bölcsőde, 5/4572-4/2010.  (2010.08.24.) 

számú határozatával a Napsugár Bölcsőde működési engedélyét módosította.  

A Bóbita Bölcsőde működési engedélyének – mivel új épületrész is bevonásra került – 

ismételt kiadása iránti kérelem benyújtása is megtörtént.  
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110/2010. (VIII.19.) határozat 2. és 3. pontja 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatának fenti pontjaival döntött arról, hogy a Társadalmi 

Infrastruktúra Operatív Program Struktúraváltozást támogató 

infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban TIOP-2-

2.4/09/1 pályázat feltételeinek megfelelően – a pályázat pozitív 

elbírálása esetén - a bruttó 666.000 eFt összköltségű projekthez 

a költségvetése terhére 66.600 eFt összegű saját forrást biztosít, 

valamint felhatalmazta a polgármestert, hogy a pályázathoz 

szükséges fenntartó támogató és kötelezettségvállaló 

nyilatkozatot aláírja. 

 

 

A Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban 

jelenti, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a TIOP 2.2.4-09/1 jelű, „Struktúraváltozatást 

támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban” című konstrukció beadási 

időpontját felfüggesztette, mely jelenleg is tart. 

A pályázat újbóli megnyitása esetén – amennyiben a pályázat célja, a támogatható 

tevékenységek és a pályázat benyújtására sor kerül, melyhez be kell csatolni a 30 napnál nem 

régebbi igazolást az önrész rendelkezésre bocsátásáról, valamint a tulajdonosi/fenntartói 

nyilatkozat eredeti példányát előre meghatározott sablon alapján, ezért ismét szükséges a 

határozati javaslatban foglalt újbóli döntés. 

 

 

116/2010. (VIII.19.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával döntött az Észak-Balatoni Regionális Települési 

Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Alapító 

Okiratának és Társulási Megállapodásának módosításáról. 

 

 

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

Képviselőtestület döntéséről az Észak-Balatoni Regionális Települési Szilárdhulladék-

kezelési Önkormányzati Társulást tájékoztatták. 

 

 

 

Pápa, 2010. szeptember 8. 

 

 

 Dr. Kovács Zoltán  

 polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 33,34/2010. (III.04.), a 80/2010. 

(VI.07.) és 116/2010. (VIII.19.)  határozatok végrehajtására adott jelentést elfogadja. 
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2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 110/2010. (VIII.19.) határozat 2. és 3. 

pontjának végrehajtására adott jelentést elfogadja, ezzel egyidejűleg felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az előterjesztés 1. számú mellékletét képező tulajdonosi/fenntartói 

nyilatkozatot aláírja. 

 

 Határidő: azonnal  

 Felelős: dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

 

3. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Társadalmi Infrastruktúra Operatív 

 Program Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-

 szakellátásban TIOP-2-2.4/09/1 pályázat feltételeinek megfelelően - a pályázat pozitív 

 elbírálása esetén - a bruttó 666.000 eFt összköltségű projekthez költségvetése terhére 

 66.600 eFt összegű saját forrást biztosít. 

 

     Határidő: folyamatos 

     Felelős: dr. Kovács Zoltán polgármester 

        Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 
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           1. melléklet 

 

FENNTARTÓ TÁMOGATÓ ÉS 

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA 

 

 

 

Alulírott Pápa Város Önkormányzata (8500 Pápa, Fő u. 12.) képviseletében: dr. Kovács 

Zoltán polgármester, mint a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő (8500 

Pápa, Jókai u. 5-9.) fenntartója nyilatkozom, hogy a „Struktúraváltoztatást támogató 

infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban” című pályázati program célkitűzéseit 

megismertem, továbbá, hogy a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő által 

benyújtott pályázatot támogatom és a megvalósításáért pénzügyi és szakmai kötelezettséget 

(helytállást) vállalok. 

 

 

Kelt: …………………………………………… 

 

 

        Dr. Kovács Zoltán  

            polgármester 

 

 

 

 

 

 


