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6/2011. (II.25.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával döntött a Gróf Esterházy Kórház és 

Rendelőintézeti Szakrendelő kórházi felügyelő tanácsába tagok 

választásáról. 

 

 

A Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban 

jelenti, hogy a testület döntéséről az érintetteket és a Gróf Esterházy Kórház és 

Rendelőintézeti Szakrendelő főigazgatóját – a határozat megküldésével – tájékoztatták. 

 

 

9/2011. (II.25.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatában arról döntött, hogy a Pápa és Vidéke Lapkiadó, 

Hirdetésszervező Kft. elnevezését Öreg Platán Pápai 

Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft-re módosítja, ezzel 

egyidejűleg a Kft-ben lévő üzletrészét 4.900.000 Ft értékű és 

100.000 Ft értékű üzletrészekre osztja fel, és a 100.000 Ft értékű 

üzletrészét a Pápai Termálvízhasznosító Zrt-nek névértéken 

értékesíti. 

 

 

A Titkárság osztályvezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a Pápa és 

Vidéke Lapkiadó, Hirdetésszervező Kft. alapító okiratának módosítása során jutott 

tudomásukra, hogy van a cégnyilvántartásba bejegyezve egy Magyarországon működő 

gazdasági társaság, amelynek elnevezésében az Öreg Platán szóösszetétel szerepel.  

 

 

10/2011. (II.25.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával döntött a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Megállapodásának módosításáról. 

 

 

A Titkárság osztályvezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a 

Képviselőtestület jóváhagyó döntése a Társulás munkaszervezet részére megküldésre került. 

A munkaszervezet vezetőjének tájékoztatása szerint a társulási megállapodás módosításának 

elfogadása a Társulás tagjai részéről folyamatban van. 

 

 

14/2011. (II.25.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti 

Szakrendelő térítési díj szabályzatának módosításáról. 

 

 

A Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban 

jelenti, hogy az egységes szerkezetbe foglalt szabályzatot a főigazgató a betegek számára 

hozzáférhető módon nyilvánosságra hozta, az intézményben kifüggesztette. 
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15/2011. (II.25.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával döntött a Pápa, Somlai út, Pápa-Borsosgyőr és 

Pápa, Tapolcafő forgalomcsillapítása érdekében pályázat 

benyújtásáról. 

 

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

határozatot megküldték a Közreműködő Szervezet részére. 

 

 

16/2011. (II.25.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával támogatta a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és 

Kollégium Ökoiskola 2011 pályázatának benyújtását és a 

Referenciaintézményi Hálózathoz történő csatlakozását. 

 

 

A Művelődési Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy az 

Ökoiskola 2011 elnevezésű pályázat benyújtása és a Referenciaintézményi Hálózathoz 

történő csatlakozás megtörtént. 

 

    22/2011. (II.25.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával döntött a Pegazus Színház részére önkormányzati 

bérlakás térítésmentes használatának biztosításáról. 

 

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

Pegazus Színház részére a Pápa, Fő tér 18. fszt. 1. szám alatti önkormányzati bérlakás a 

határozatban foglalt feltételekkel térítésmentes használatba adásra került. 

 

Pápa, 2011. március 10. 

 

 Dr. Áldozó Tamás sk.  

 polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 6,10,14,15,16, 22/2011. (II.25.) 

határozatok végrehajtására adott jelentést elfogadja. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 9/2011. (II.25.) határozat 

végrehajtására adott jelentést elfogadja, ezzel egyidejűleg a határozatot akként 

módosítja, hogy a Kft. elnevezése: Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai 

Nonprofit Kft. (rövid nevén: Pápai Platán Nonprofit Kft.).  
 

Egyebekben a Képviselőtestület határozata változatlan. 

 

Utasítja a Polgármestert, hogy a határozatban foglaltakkal kapcsolatos intézkedéseket 

tegye meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   dr. Áldozó Tamás polgármester 



  PÁPA  VÁROS  JEGYZŐJE       32. 
  8500 Pápa, Fő utca 12.    
  Tel.: 89/515-000    
  Fax.: 89/313-989  
  E-mail: jegyzo@papa.hu 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 33/A. §     

(2) bekezdés bb) pontja értelmében a főállású polgármester a képviselőtestület hozzájárulása 

nélkül nem lehet gazdasági társaság felügyelő bizottságának tagja. Az Ötv. 103. § (2) 

bekezdése alapján a 33/A. § alkalmazásában polgármesteren az alpolgármestert is érteni kell. 

 

Fenti jogszabályi rendelkezésre figyelemmel Pápa Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete 186/2007. (XII.20.) határozatában hozzájárult dr. Áldozó Tamás akkori 

alpolgármesternek a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság felügyelő bizottságában, valamint 8/2010. (I.21.) határozatában az 

Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottságában 

való tagságához. 

 

Dr. Áldozó Tamás felügyelő bizottsági tagsága a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház 

Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál 2011. május 31-ig, az Észak-Balatoni 

Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaságnál 2013. január 11-ig áll fenn. 

 

A 2011. március 6-i időközi választáson dr. Áldozó Tamást polgármesterré választották, 

fentiekre tekintettel szükséges a Képviselőtestület hozzájárulása ahhoz, polgármesterként 

gazdasági társaságban felügyelő bizottság tagja lehessen. 

 

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

javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

 

Összeállította: dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

 

Pápa, 2011. március 8. 

 

 

 Kanozsainé dr. Pék Mária sk. 

 jegyző 

  

 

 

Határozati javaslat 

 

 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 33/A. § (2) bekezdés bb) pontja alapján hozzájárul dr. Áldozó 

Tamás polgármesternek az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű 

Társaság felügyelő bizottságában való tagságához. 
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2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 33/A. § (2) bekezdés bb) pontja alapján hozzájárul dr. Áldozó 

Tamás polgármesternek a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság felügyelő bizottságában való tagságához. 

 

 

A Képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatról a gazdasági társaságok vezető 

tisztségviselőjét tájékoztassa.  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE     33. 

PÁPA, FŐ U. 12. 8500 

Tel:  89/324-585 

Fax: 89/515-083 

E-mail cím: polgarmester@papa.hu 

          

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 88. § (1) bekezdése szerint a beteg 

lakóhelyén, illetve annak közelében biztosítani kell, hogy választása alapján igénybe vehető, 

hosszú távú, személyes kapcsolaton alapuló, nemétől, korától és betegsége természetétől 

függetlenül folyamatos egészségügyi ellátásban részesüljön. Az (1) bekezdésben foglalt 

alapellátás egyik célja az ellátott lakosságra vonatkozó megelőző tevékenység.  

 

A méhnyakrák súlyos betegség, amely életveszélyes és későn felfedezve gyakran 

gyógyíthatatlan. Kialakulásáért 99 %-ban a humán papilloma vírus (továbbiakban: HPV) a 

felelős, mely az egyik leggyakoribb szexuális úton terjedő kórokozó. A szexuálisan aktív 

felnőttek – nők és férfiak egyaránt – kb. 50-80 százaléka megfertőződik HPV–val élete során, 

akár többször is. A fertőzések 5-10 százaléka tartóssá válik és idővel szemölcsök, illetve 

daganatos elváltozások kialakulásához vezethet a nemi szerveken és azok környékén, attól 

függően, hogy mely típussal történt a fertőződés. A rákkeltő típusok ( HPV 16, 18) felelősek a 

méhnyakrákon kívül a szeméremtest, hüvelydaganatok, hímvessző daganatok, végbélnyílás 

daganatok jelentős részéért,  ritkán a száj-garat üregben is rákot okozhatnak. A WHO becslése 

szerint 2006-ban naponta közel 650 nő halt meg méhnyakrákban. Magyarországon hetente 

átlagosan 8 fiatal, illetve középkorú nő hal meg ma Magyarországon méhnyakrákban, ez az 

európai átlag háromszorosa.  

 

2006 óta már van lehetőség védőoltásra. Jelenleg kétféle védőoltás létezik, az egyik a  HPV 

16,18 ellen véd, a másik ezen felül a HPV 6,11 ellen is, vagyis a méhnyakrák mellett a nemi 

szervi szemölcsök (kondylomák) ellen is védetté tesz. A  HPV 16, 18 típus a  méhnyakrákos 

esetek 70 százalékáért, a 6, 11 típus a nemi szervi szemölcsök 90 százalékáért felelős, a 4 

komponensű védőoltás ezek ellen ad védettséget.  

 

A WHO szerint az immunizációnak akkor a legnagyobb a hatékonysága, ha a 3 oltásból álló 

sorozat beadása a nemi élet megkezdése előtt történik. Felmérések szerint a védőoltást a 12-

14 éves lányok esetében a legcélszerűbb elvégezni, megelőzve ezzel a betegség kialakulását 

és védettséget biztosítani a jövő nemzedéknek. Természetesen a HPV a férfiakat is fertőzi, a 

nők a fertőzött férfipartnertől kapják el a betegséget. A férfiaknál a HPV 6,11 ugyanúgy 

okozhat szemölcsöket, a daganatkeltő típusok pedig nemi szervi daganatokat. A 4 

komponensű védőoltás a fiúknak, férfiaknak is adható. A szűkös anyagi források miatt a 13 

éves lányok oltása az elsődleges cél, társadalmi szinten ez jár a legnagyobb előnyökkel. 

 

A teljes oltási sor három oltást foglal magába, amelynek jelenlegi piaci ára közel 90000 forint. 

Több 4 komponensű oltóanyagot forgalmazó cég kereste meg az önkormányzatot. 

Tájékoztatásuk szerint amennyiben az önkormányzat az oltási program bevezetése mellett 

dönt, a 4 komponensű oltóanyagot gyártó/fogalmazó cég szerződés keretében biztosítja, hogy 

a településen élő oltási populáció minden tagja (fiúk, lányok felső korhatár nélkül) 

kedvezményes áron – kb. 18.000,-Ft - jusson a védőoltáshoz. 

 

Pápán jelenleg bejelentett lakóhellyel rendelkező, 1998. január 1. és 1998. december 31. 

között született leánygyermekek száma 155 fő. A védettség eléréséhez szükséges mindhárom 
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védőoltás – kedvezményes – költségeinek átvállalása jelentős önkormányzati forrást 

igényelne.  

Fontos szempont a költségek csökkentése mellett a szülők felelősségvállalása is, ezért az 

önkormányzat a második és a harmadik oltás költségeinek megfizetését kizárólag abban az 

esetben vállalná, amennyiben az első oltás megfizetését a szülő igazolta.  

 

Amennyiben a képviselőtestület dönt az oltásra jogosultak életkoráról, neméről, és a tervezett 

támogatás mértékéről, azt követően a konkrét korosztály törvényes képviselőinek körében 

felmérést kell végezni.  

A törvényes képviselők részére belegyező nyilatkozatot küldünk, amelyen ki kell töltenie a 

gyermek személyes adatait, a házi gyermekorvos nevét. A nyilatkozatot és a befizetést igazoló 

csekk másolatát az előírt határidőig vissza kell juttatni a Polgármesteri Hivatalba, illetve 

ügyfélszolgálaton elhelyezett zárt ládába is be lehet dobni. A döntés elősegítése érdekében 

lakossági fórum keretében szakember, nőgyógyász tart majd előadást, ahol a megjelentek 

választ kaphatnak kérdéseikre. 

A beérkezett nyilatkozatok feldolgozását követően értesíteni kell a házi gyermekorvosokat 

arról, hogy az adott körzetben hány gyermeket kívánnak beoltatni, az ehhez szükséges 

vakcinákat leszállítják a házi gyermekorvosi rendelőkbe. A gyermekek oltása a házi 

gyermekorvosi rendelőkben, a szülőkkel előzetesen egyeztetett időpontban történik. 

A leszállított oltóanyag költségéről kiállított számlát az önkormányzat 60 napos fizetési 

határidővel egyenlíti ki.    

 

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

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Összeállította: Benecz Rita 

             szociális és egészségügyi osztályvezető 

 

Pápa, 2011. március 10. 

         Dr. Áldozó Tamás sk. 

                polgármester 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

  

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – egészségügyi prevenciós tevékenység 

 keretében – 2011. évben a Pápán lakóhellyel rendelkező, a tárgyévben 13. életévét betöltő 

 azon lányok méhnyakrák és nemi szervi szemölcsök elleni négykomponensű védőoltását 

 támogatja az oltássorozat második és harmadik oltásai bekerülési költségeinek 

 átvállalásával, akiknek a törvényes képviselője a védőoltás beadásához írásban hozzájárul 

 és az első védőoltás költségének befizetését a megadott határidőig igazolja.  

 

     Határidő: folyamatos    

     Felelős   : Dr. Áldozó Tamás polgármester 

            Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Polgármestert, hogy a 

 program végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

    Határidő: folyamatos 

    Felelős   : Dr. Áldozó Tamás polgármester 

          Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE     34. 

PÁPA, FŐ U. 12. 8500 

Tel:  89/324-585 

Fax: 89/515-083 

E-mail cím: polgarmester@papa.hu 

          

 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 
 

 

 

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 

végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 15/A. §-a rendelkezik az 

egyszerűsített többletkapacitás-befogadási eljárásról. A többletkapacitás befogadására 

vonatkozó, szakmai indoklással ellátott kérelmet az egészségügyi szolgáltatók minden év 

március 20-áig nyújthatják be a TBB (többletkapacitás-befogadási bizottság) részére, 

amelyhez mellékelni kell a fenntartó nyilatkozatát is a befogadási kérelem támogatásáról. 

 

A Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő pályázatot kíván benyújtani az 

alábbiak vonatkozásában:  

 

1.1  Sebészeti Mátrix Osztály sebészet szakma - emlőműtétek 

 491C Teljes emlőeltávolítás rosszindulatú daganat miatt 

 492E Szubtotális emlőeltávolítás rosszindulatú daganat miatt 

 492F Szubtotális emlőeltávolítás rosszindulatú daganat miatt őrszem nyirokcsomó         

                     eltávolításával 

 493O Emlőműtétek nem malignus daganatok miatt 

 
 

Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 

9/1993. (IV. 02.) NM rendelet (továbbiakban NM rendelet) 3. számú mellékletének 09 

főcsoportjában tartozó emlőműtétek közül 2011. január 1. napjától a fenti felsorolásban 

kiemelt beavatkozások kiemelt (csillagos) minősítést kaptak, így ezeket csak a beavatkozás 

végzésére 4. számú mellékletben kijelölt intézmények láthatják el, mely szerint a Gróf 

Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő sebészeti mátrix osztálya nincs kijelölve az 

ellátás nyújtására, holott az intézmény működési engedélye a sebészeti szakma 

vonatkozásában a progresszivitás II. szintjén rendelkezik működési engedéllyel. 

 

Az intézmény sebészeti mátrix osztálya 2010. évben az érintett beavatkozások közül az 

alábbiakat végezte: 

  

Beavatkozás kódja Esetszám 

2010. 

491C 16 eset 

492E   5 eset 

492F -- 

493O   7 eset 

Összesen:  28 eset 
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1.2. Sebészeti Mátrix Osztály sebészet szakma – Anastomosis-varrógépek 

 

Az NM. rendelet 1. számú melléklete tartalmazza a tételes elszámolás alá eső egyszer 

használatos eszközök és implantátumok jegyzékét, amelyből az 01351 OENO kódszámú 

„Mély-rectum és nyelőcső műtétek során használt anatomosis-varrógépek és tárak” 

megnevezésű eljárás finanszírozásba történő befogadását kezdeményezzük. 

 

A bélvarrógépek a vastagbélsebészetben ma már nélkülözhetetlen eszközök. Különösen igaz 

ez a vastagbéldaganatok számának jelentős növekedésével, hiszen a bélvarrógépek 

alkalmazásával a bélrendszer folytonossága megtartható és az életminőséget rontó stoma 

kialakítása elkerülhetővé válik. A sebészeti szakma a progresszivitási szintjének megfelelően 

a felmerülő igényekhez alkalmazkodva 2009. évben 19 esetben, 2010. évben 15 esetben, 

2011. évben ezidáig 2 esetben használta az anastomosis-varrógépeket. 

 

A területi ellátási kötelezettség közel 65 ezer lakos ellátására terjed ki. A működési 

engedélyben rögzített valamennyi szakma vonatkozásában az ellátási területünkön élő 

lakosság folyamatos ellátását biztosítani tudja az intézmény. A többletkapacitás-befogadási 

eljárásban pályázni kívánt eljárások vonatkozásában az intézmény az előírt, tárgyi, és 

személyi feltételekkel rendelkezik. 

 

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

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Összeállította: Benecz Rita 

             szociális és egészségügyi osztályvezető 

 

Pápa, 2011. március 10. 

         Dr. Áldozó Tamás sk. 

                polgármester 

 

HATÁROZATI  JAVASLAT 

  

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja a Gróf Esterházy Kórház és 

Rendelőintézeti Szakrendelő egyszerűsített többletkapacitás-befogadás iránt - a 

többletkapacitás-befogadási bizottsághoz - benyújtandó pályázatát az alábbi beavatkozások és 

a tételes elszámolás alá eső egyszer használatos eszköz finanszírozásba történő befogadására: 

 

 491C Teljes emlőeltávolítás rosszindulatú daganat miatt 

 492E Szubtotális emlőeltávolítás rosszindulatú daganat miatt 

 492F Szubtotális emlőeltávolítás rosszindulatú daganat miatt őrszem nyirokcsomó         

                     eltávolításával 

 493O Emlőműtétek nem malignus daganatok miatt 

 01351 OENO kódszámú mély-rectum és nyelőcső műtétek során használt 

anastomosis-varrógépek és tárak. 

 

A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős   : Dr. Áldozó Tamás polgármester  

      Dr. Vörös Ibolya főigazgató 

 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE     35. 

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel:  89/324-585 

Fax:  89/515-083  

E-mail :  polgarmester@papa.hu   

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében foglaltak 

szerint a helyi önkormányzatok kötelezően ellátandó feladata az általános iskolai oktatás és 

nevelés biztosítása. Az önkormányzatok e feladatukat – a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. törvény 88. § (4) bekezdésében foglaltak szerint – intézmény létesítésével, 

fenntartásával, társulásban való részvétellel vagy más önkormányzattal, illetve fenntartóval 

kötött megállapodás útján láthatják el. 

 

Takácsi Község Önkormányzata jelezte igényét, hogy továbbra is megállapodást kíván kötni 

Pápa Város Önkormányzatával a Takácsi lakóhelyű alsó tagozatos általános iskolás korú 

tanulók oktatási feladatainak ellátására. 

 

A 2011. évben Takácsi község által fizetendő támogatás összege 138.400,- Ft / tanuló.  

 

Fentiek alapján javasoljuk, hogy Takácsi község vonatkozásában biztosítsuk közoktatási 

feladatok ellátását, oly módon, hogy a Tarczy Lajos Általános Iskola két tanítási nyelvű 

tagozatának igénybe vétele nem képezi e megállapodás tárgyát, továbbá a tagozat 

működtetésével kapcsolatos kiadások nem kerülnek figyelembe vételre az egy tanulóra jutó 

normatíván felüli kiadások megállapításánál.  

 
Fentiek alapján javasoljuk, hogy a Képviselőtestület hatalmazza fel a Polgármestert a 

szükséges megállapodás – az előterjesztésben foglaltak szerint történő - megkötésére. 

 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő  

 

P á p a, 2011. március 11. 

 

 

         Dr. Áldozó Tamás sk. 

               polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvény 88. § (4) bekezdésében foglaltak alapján biztosítja Takácsi Község Önkormányzata 

közoktatási feladatainak ellátását.  

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy - az előterjesztésben foglaltak 

figyelembe vételével – az érintett településsel kössön megállapodást a közoktatási feladat 

átvállalására. 

 

Határidő:  azonnal, illetve folyamatos  

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

      Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


