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167/2002. (XII.19.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatában döntött a Pápa és Vidéke Lapkiadó és 

Hirdetésszervező Kft. megalapításáról és arról, hogy a 

megszűntetett Pápai Hírlap helyett az előterjesztésben foglaltak 

szerint Pápa és Vidéke címmel új lapot jelentet meg. 

 

A Polgármesteri Kabinet vezetője jelenti, hogy a városnak ettől az évtől megnövekedett 

marketing feladataira tekintettel indokolt, hogy a Pápa és Vidéke című lap a jövőben kétheti 

rendszerességgel jelenjen meg. A lap terjedelmében, formátumában nem változik, s továbbra 

is ingyenes újságként kerül az olvasóhoz. 

 

 

93/2011. (IV.14.) határozat 2. és 3. pontja 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatának 2. pontjával döntött Pápa Város 

Infrastruktúrájának Fejlesztéséért Közalapítvány alapító 

okiratának módosításáról. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatának 3. pontjával felhatalmazta a polgármestert a Pápa, 

Somlai út, Pápa-Borsosgyőr és Pápa-Tapolcafő 

forgalomcsillapítása érdekében konzorciumi együttműködés 

aláírására. 

 

A Titkárság osztályvezetője a határozat 2. pontjának végrehajtásával kapcsolatban jelenti, 

hogy a Közalapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának 

megküldése a Veszprém Megyei Bírósághoz tájékoztatás céljából megtörtént. 

A Városfejlesztési Osztály vezetője a határozat 3. pontjának végrehajtásával kapcsolatban 

jelenti, hogy a konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése folyamatban van.  

 

 

94/2011. (IV.14.) határozat 1., 2. és 3. pontja 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatának 1. pontjában hozzájárult Unger Tamás 

alpolgármesternek a Pápa Város Turizmusáért Alapítvány 

kuratóriumában betöltendő elnöki tisztséghez. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatának 2. pontjával a Pápa és Vidéke Lapkiadó, 

Hirdetésszervező Kft. – cégbírósági bejegyzését követően Pápai 

Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. – felügyelő 

bizottsági tagjának 2013. május 29-ig Gyeginszky Júliát 

választotta meg. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatának 3. pontjával a Pápai Szakképzés-szervezési 

Társulás Társulási Tanácsába Pápa Város Önkormányzata 

képviseletére Unger Tamás alpolgármestert bízta meg. 

 

A Titkárság osztályvezetője a határozat 1. és 2. pontjának végrehajtásával kapcsolatban 

jelenti, hogy a Képviselőtestület fenti döntéseiről az Alapítvány, valamint a Kft. vezető 

tisztségviselőinek tájékoztatása megtörtént.  

A Polgármesteri Kabinet vezetője a határozat 3. pontjának végrehajtásával kapcsolatban 

jelenti, hogy a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsába jelölt Unger Tamás 

alpolgármestert a Tanács 2011. április 19-i ülésén elnökké választotta. 
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95/2011. (IV.14.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával egyetértett a 7/2011. (III.9.) BM rendelet alapján 

támogatás igénybevételével a Fiumei utcában lévő városi 

diáksporttelep, a Spartacus pálya felújításával. 

 

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

testületi határozatot megküldték a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságának. 

 

 

99/2011. (IV.14.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával önkormányzati intézmények alapító okiratainak 

módosításáról döntött. 

 

A Polgármesteri Kabinet vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy  az 

alapító okiratok módosítását a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága a közhiteles 

törzskönyvi nyilvántartásba bejegyezte. 

 

 

101/2011. (IV.14.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával döntött közterületek Katedra utcának és Csengő 

parknak történő elnevezéséről. 

 

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

közterületek elnevezésével kapcsolatos szükséges intézkedések megtörténtek. 

 

 

Pápa, 2011. május 18. 

 Dr. Áldozó Tamás sk. 

 polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 167/2002. (XII.19.) határozat, a 93/2011. 

(IV.14.) határozat 2. és 3. pontjának, a 94/2011. (IV.14.) határozat 1., 2. és 3. pontjának, 

valamint a 95, 99, 101/2011. (IV.14.) határozatok végrehajtására adott jelentést elfogadja. 
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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Magyar Államkincstár a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési Fejlesztési 

Főosztályának levele alapján arról tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy a helyi közösségi 

közlekedés támogatásáról szóló NFM rendelet-tervezetével kapcsolatos egyeztetések 

folyamatban vannak, így a jogszabály kihirdetésére később kerülhet sor. A rendelet-tervezet 

szerint meghosszabbodik a hiánypótlási határidő, ezért módosult a pályázat benyújtási 

határideje is. A tervezet rendelkezései szerint az önkormányzatnak az igénylését az 

informatikai rendszerben 2011. június 6-án éjfélig szükséges rögzítenie, és ezt legkésőbb 

2011. június 7-én postára kell adnia. A támogatási kérelemhez benyújtandó dokumentumok 

köre is bővül, az önkormányzatnak igazolni kell az előző évben nyújtott saját forrású 

támogatás összegének átutalását. Tekintettel arra, hogy a rendelet-tervezet lényegi tartalma a 

megelőző években megjelent rendeletekhez képest nem változik, kéri a Magyar 

Államkincstár, hogy a támogatási kérelem előkészítésére még a rendelet megjelenése előtt 

készüljön fel az önkormányzat. 

 

Mindezek alapján 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 2010. évi költségvetése a Polgármesteri Hivatal 6. cím 17. 

előirányzatcsoport  tételén 47.299,-eFt előirányzatot biztosított a helyi tömegközlekedés 

működtetéséhez, a fent hivatkozott közszolgáltatási szerződés alapján a helyi közlekedés 

2011. 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, 2011. május 20. 

Dr. Áldozó Tamás sk. 

    polgármester 

 

Határozati javaslat 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi közösségi közlekedés 

támogatásáról szóló rendelet alapján a helyi közösségi közlekedés támogatási kérelmének 

benyújtását jóváhagyja. 

A helyi közösségi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és 

eszközfenntartási ráfordításaihoz) 2010. évben nettó 47.299,-eFt saját forrásból származó 

vissza nem térítendő önkormányzati támogatással hozzájárult, amelyet az önkormányzat 

2010. évi költségvetésében a Polgármesteri Hivatal 6. cím 17. 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 2011. 

január 1-jétől december 31-ig folyamatosan fenntartja.  

 

Utasítja a polgármestert, hogy a képviselőtestületi határozatnak megfelelően a szükséges 

intézkedést tegye meg. 

 

Határidő: 2011. június 07. (a kérelem benyújtására) 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

   Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

   Molnár István városfejlesztési osztályvezető 
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Tisztelt Képviselőtestület!          83. 

 

Az Új Széchenyi Terv keretében kiírt KDOP-5.2.1/C-11 Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése 

című felhívást követően a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő úgy nyilatkozott, 

hogy részt kíván venni a konzorciumi pályázatban.  A pályázat szerint a támogatásra rendelkezésre 

álló keretösszeg a 2011-2013. években a KDOP-ban 2,07 mrd Ft. A régióban konzorciumi 

tagonként minimum 20 000 000 Ft, maximum 800 000 000 Ft támogatás igényelhető, a támogatás 

maximális mértéke 90 %. A pályázat benyújtási határideje folyamatos, legkésőbb 2011. 

szeptember 30.  

 

A Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő egyrészt a mozgásszervi rehabilitációs 

osztály fejlesztését, valamint a teljes körű akadálymentesítést, másrészt pedig orvosi gép-

műszerek, felszerelési tárgyak beszerzését és az informatikai rendszer bővítését tervezi 

megvalósítani, amelynek forrásigényét 211.790.000 Ft-ban határozta meg.  

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 97/2011. (IV. 14.) határozatával egyetértett 

azzal, hogy a kórház a KDOP-5.2.1/C-11 Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című felhívásra 

benyújtandó regionális pályázatban konzorciumi tagként részt vegyen, melyhez a saját forrás 

biztosításáról is döntött. 
 

A konzorcium a konzorciumi szerződés, valamint a benyújtandó pályázat előkészítéséhez és a 

projekt megvalósításának zavartalan és a kiírási feltételeknek megfelelő lefolytatásához, továbbá a 

konzorciumi vezető munkájának segítéséhez Konzorciumi Koordináló Bizottságot (a 

továbbiakban: KKB) hozott létre. A KKB elnöke a konzorcium vezetője, tagjai 1-1 fő Komárom-

Esztergom megye, Fejér megye és Veszprém megye képviseletében.    

 

2011. május 9-én tartott konzorciumi ülésen a konzorciumi tagok elfogadták a pályázati kiírásnak 

megfelelő prioritási sorrendet, valamint a tavalyi évben benyújtott rehabilitációs pályázatok 

(Kisbér, Ráckeresztúr) elsőbbségét. A hat pályázati cél támogatási sorrendjében a  
neuromuszkuloszkeletális rehabilitáció (ideértve az ún. mozgásszervi rehabilitációt, a mozgással is 

kapcsolatos neurológiai rehabilitációs területekkel együtt)  - amelyre a pápai kórház is pályázni 

kíván - az utolsó. 

A konzorciumban résztvevők által a megvalósításhoz igényelt támogatások összesen 97.000.000 

Ft-tal haladják meg a 2,07 mrd Ft rendelkezésre álló keretet. A megyében a település 

lakosságszámának megfelelően elosztott keret nem elegendő a négy pályázó projektjének a teljes 

finanszírozására. Amennyiben a pápai kórház nem kíván élni a pályázati lehetőséggel, úgy 

legalább 93.000.000 Ft támogatástól esik el.  Ennek elkerülése érdekében más konzorciumi taghoz 

hasonlóan a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő is átdolgozta a projekt 

költségvetését az alábbi táblázatban foglaltak szerint: 

Bruttó költségek 2010.03.30 2010.05.19 2010.05.19 Változás % 

Projekt előkészítés 12 710 000 -2 585  000 10 125 000 -20,3 

Építészet 125 500 000 -23 500 000     102 000 000 -18,7 

Gép-műszer 30 400 000 -2 107 500 28 292 500 -6,9 

Mobília 7 500 000 -500 000 7 000 000 -6,7 

Higiénia 1 500 000 -300 000 1 200 000 -20,0 

Akadálymentesítés 5 000 000 -1 000 000 4 000 000 -20,0 

Informatika 8 000 000 -3 000 000 5 000 000 -37,5 

Projekt megvalósítás 21 180 000 -7 617 500 13 562 500 -36,0 

Összesen: 211 790 000 -40 610 000 171 180 000 -19,2 
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A több mint 40.000.000 Ft-tal lecsökkentett költségvetést figyelembe véve a konzorcium egészére 

vonatkozó 97.000.000 Ft-os hiány 57.000.000 Ft-ra csökken.  

   

A 150.611.000 Ft-os pályázati támogatáshoz az önkormányzatnak minimum 10 %-os önrészt kell 

biztosítani, amelynek pontos összegéről határozattal kell dönteni.  

 

A kórház lecsökkentett 171.180.000 Ft költségvetéséhez az érintett önkormányzatok közötti 

egyeztetésen elhangzottaknak megfelelően 21.000.000,-Ft saját forrást kell biztosítani. 

  

A projekt eredményként a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő Mozgásszervi 

Rehabilitációs Osztályán megvalósulna a neuromuszkuloszkeletális (mozgásszervi) 

rehabilitáció területén a  stroke-os, bénult-, hemipareticus-, hemiplég betegek rehabilitációja, a 

neurológiai betegek (sclerosis multiplex, Parkinson kór, amyotrohiás lateralsclerosis),  periferiás 

idegbénultak,  polyneuropathiás betegek rehabilitációs kezelése, az érsebészeti-, amputált betegek 

rehabilitációja, az ortoped-, izületi protézis-, gerinc-, discushernia műtéteket követő korai 

rehabilitációs kezelés, a csípő- egyéb végtag- és csigolyatöréseket, osteoporoticus csigolya 

compressziókat  követő korai rehabilitációs kezelés, a reumatológiai rehabilitáció, az izületi 

kopásban, arthrosisokban szenvedő betegek rehabilitációja és a Sudeck-syndroma rehabilitációs 

kezelése. A pályázat megvalósítását követően a betegeket korszerű körülmények között és magas 

színvonalon látná el az intézmény. Hosszú távú cél lehet a megyei illetve a regionális 

rehabilitációs központtá történő átalakítás. 

 

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

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Összeállította:  Benecz Rita osztályvezető  

 

Pápa, 2011. május 23.       Dr. Áldozó Tamás sk. 

             polgármester 

 

Határozati javaslat 

 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenntartja a 97/2011. (IV.14.) határozatában 

 foglaltakat, mely szerint egyetért azzal, hogy a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti 

 Szakrendelő a KDOP-5.2.1/C-11 Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című felhívásra 

 benyújtandó regionális pályázatban konzorciumi tagként részt vegyen.  

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

 

     Határidő: folyamatos 

 Felelős: Dr. Vörös Ibolya főigazgató 

 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 21 millió Ft saját forrást biztosít, melyet a 

 pályázat elnyerése esetén, annak felmerülésekor a költségvetése terhére biztosítja. 

 

 A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy fentiekkel kapcsolatban a szükséges 

 intézkedéseket tegye meg. 

 

 Határidő: folyamatos 

 Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

   Menyhárt László gazdasági osztályvezető 
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84. 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 99/2011. (IV.14.) határozatának I./3. pontjával 

döntött Pápa Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosításáról és egyben utasította a 

jegyzőt, hogy a módosítással kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.  

A Képviselőtestületi döntést követően a módosítással kapcsolatos iratanyag benyújtásra került a 

Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságához, aki a módosításokat nem jegyezte be a 

törzskönyvi nyilvántartásba és hiánypótlásában az alapító okirat felülvizsgálatára hívta fel a 

figyelmet. 

Tájékoztatásuk szerint a Polgármesteri Hivatal alaptevékenységének módosításban szereplő új 

szakfeladat már szerepel a törzskönyvi nyilvántartásban, ezért újbóli felvétele nem indokolt. 

Fentiek, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. Korm. rendelet 10. §-ában 

foglaltak alapján a szükséges az alapító okirat módosítása. 

 

Pápa Város Önkormányzata Városgondnokságának intézményvezetője az intézmény alapító 

okiratának módosítását kérte, tekintettel arra, hogy az intézmény Pápa, Anna tér 3. szám alatti 

telephelye Pápa, Téglagyári u. 21. számra változik. 

A telephely módosítását a jobb hely kihasználás és a nagyobb gépekkel való könnyebb 

megközelíthetőség indokolta. 

 

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

  

Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő 

 

 

Pápa, 2011. május 19.  

  

     

 

 

 

 

    

         Dr. Áldozó Tamás sk. 

                         polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

I. 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város Polgármesteri Hivatala 

alapító okiratának módosítását, valamint annak egységes szerkezetét az előterjesztés 1. és 2. 

számú melléklete szerint jóváhagyja, mellyel egyidejűleg Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének 99/2011. (IV.14.) határozata I./3. pontját hatályon kívül helyezi. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város Önkormányzatának 

Városgondnoksága alapító okiratának módosítását, valamint annak egységes szerkezetét az 

előterjesztés 3. és 4. számú melléklete szerint jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület döntése a közzétételt követő napon lép hatályba. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Jegyzőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatban a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az okiratok aláírására. 

  

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

  Dr. Nagy Krisztina osztályvezető 

 

II. 

A Képviselőtestület utasítja Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága intézményvezetőjét, 

hogy a módosított alapító okirat alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat szükséges 

módosítását végezze el és az egységes szerkezetű Szabályzatot terjessze Pápa Város 

Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága elé jóváhagyásra.  

 

Határidő: benyújtásra:   2011.  június 15. 

 jóváhagyásra:   2011.  június 30. 

Felelős: Bánhidi László Intézményvezető 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi  

Bizottsága elnöke 
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1. sz. melléklet 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT* 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 59/2010. (V.06.) határozatának I/5. pontjával 

jóváhagyott és a Pápa Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 

Az alapító okirat 4. pontjában szereplő 2010. január 1-től szövegrész hatályát veszti. 

 

Az alaptevékenység körébe tartozó Az alkalmazott szakfeladatok pontjában a 890441-1 Közcélú 

foglalkoztatás, a 890442-1 Közhasznú foglalkoztatás és a 890443-1 Közmunka szakfeladatok 

megnevezése a következőre módosul: 

- „890441-1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

-   890442-1 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 

-  890443 -1  Egyéb közfoglalkoztatás”, 

 

továbbá a „841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai” és a 

„841129-1 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása” szakfeladat törlésre 

kerül. 

  

Az alaptevékenység körébe tartozó Az intézmény kiegészítő és kisegítő tevékenysége pontja 

hatályát veszti. 

 

Az alaptevékenység körébe tartozó Vállalkozási tevékenység köre és mértéke pontja az alábbi 

szakfeladattal egészül ki: 

„681000-4 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele” 

 A 7. pont helyébe az alábbi szövegrész kerül:. 

 

„A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv” 

 

 A 8. pont második bekezdése hatályát veszti. 

 

Jelen módosítás az alapító okirat egyéb rendelkezéseit nem érinti, azok változatlanul hatályban 

maradnak. 

 

 

 

 

 

 

(*dőlt betűvel szedett szövegrész a javasolt módosításokat tartalmazza) 
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2. sz.melléklet 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

(módosításokkal egységes szerkezetben) 

 

1. Költségvetési szerv neve:  Pápa Város Polgármesteri Hivatala 

 

2. Költségvetési szerv székhelye: 8500 Pápa, Fő u. 12. 

Telephelye, tagintézménye: 8500 Pápa, Fő u. 5-7. 

 

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 

1990. évi LXV. tv. 38. § (1) bekezdésében foglaltak alapján: az önkormányzat működésével, 

valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával 

kapcsolatos, továbbá a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott 

feladatok ellátása.  

 

4. Alaptevékenysége: 

 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége. 

       

     Szakágazat száma, megnevezése: 841105  Helyi önkormányzatok, valamint többcélú   

   kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

    

 Alkalmazott szakfeladatok: 

 

360000-1   Víztermelés, -kezelés, -ellátás 

370000-1   Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

411000-1   Épületépítési projekt szervezése 

412000-1      Lakó- és nem lakóépület építése 

421100-1    Út, autópálya építése 

421300-1    Híd, alagút építése 

422100-1    Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 

422200-1    Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése 

429100-1   Vízi létesítmény építése 

429900-1   Egyéb m.n.s. építés 

431100-1   Bontás 

431300-1    Talajmintavétel, próbafúrás 

432100-1   Villanyszerelés 

432200-1   Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 

432900-1   Egyéb épületgépészeti szerelés 

433100-1   Vakolás 

433200-1   Épületasztalos-szerkezet szerelése 

433300-1   Padló-, falburkolás 

433400-1   Festés, üvegezés 

433900-1    Egyéb befejező építés m.n.s. 

439100-1   Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 

439900-1   Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 

493102-1   Városi és elővárosi közúti személyszállítás 

552001-1   Üdülői szálláshely-szolgáltatás 

682001-1   Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése  

682002-1   Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

841112-1   Önkormányzati jogalkotás 

841114-1   Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
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841115-1   Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841116-1   Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz   

                   kapcsolódó tevékenységek 

     841117-1   Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek 

     841118-1   Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

     841126-1   Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

     841127-1   Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

     841401-1   Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő    

                   szolgáltatások 

841402-1   Közvilágítás 

841403-1   Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 

842421-1   Közterület rendjének fenntartása 

842521-1   Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása 

842531-1   A polgári védelem ágazati feladatai 

851000-1   Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

852000-1   Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

853000-1   Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

860000-1   Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési támogatása 

861000-1   Fekvőbeteg-ellátás komplex fejlesztési támogatása 

862000-1   Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás komplex fejlesztési támogatása 

870000-1   Bentlakásos szociális ellátások intézményeinek, programjainak komplex   

                     támogatása 

873000-1   Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos szociális ellátásának komplex    

                     támogatása 

880000-1   Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása 

881000-1   Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális ellátásainak komplex  

                     támogatása 

882113-1   Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

882114-1   Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 

882117-1   Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

882118-1   Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

882119-1   Óvodáztatási támogatás 

882121-1   Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 

882124-1   Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

882129-1   Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 

889942-1   Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 

889943-1   Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 

890301-1   Civil szervezetek működési támogatása 

890302-1   Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 

890441-1   Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

890442-1 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú    közfoglalkoztatása  

890443-1   Egyéb közfoglalkoztatás 

890506-1   Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 

890509-1   Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 

890601-1   Vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység támogatása 

890603-1   Szakszervezeti tevékenység támogatása 

900111-1   Befogadó színházak tevékenysége 

900114-1   M.n.s. színházak tevékenysége 

900400-1     Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 

910501-1   Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 

931102-1   Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 

931201-1   Versenysport-tevékenység és támogatása 
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931202-1   Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 

931301-1   Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

932911-1   Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás 

842155-1   Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi kapcsolatai 

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 
 

Vállalkozási tevékenység köre és mértéke:  

552001-4   Üdülői szálláshely-szolgáltatás 

682001-4   Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése  

682002-4   Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

     681000-4   Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 

Vállalkozási tevékenység mértéke: összkiadás arányában 40 %   
 

5.  Illetékességi területe:  

1. A 2. pontban foglaltak kivételével - Pápa város közigazgatási területe 

2. Az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló 256/2000.(XII.26.) Korm. 

rendelet, 

az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 

343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet, 

a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról valamint a gyámhatóság 

szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, 

a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. 

rendelet, valamint  

a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő 

és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a 

bejelentés szabályairól 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján:  

 
1. Adásztevel 

2. Bakonyjákó 

3. Bakonykoppány 

4. Bakonyság 

5. Bakonyszentiván 

6. Bakonyszücs 

7. Bakonytamási 

8. Béb 

9. Békás 

10. Csót 

11. Dáka 

12. Döbrönte 

13. Egyházaskesző 

14. Farkasgyepű 

15. Ganna 

16. Gecse 

17. Gic 

18. Homokbödöge 

19. Kemeneshőgyész 

20. Kemenesszentpéter 

21. Külsővat 

22. Kup 

23. Lovászpatona 

24. Magyargencs 

25. Malomsok 

26. Marcalgergelyi 

27. Marcaltő 

28. Mezőlak 

29. Mihályháza 

30. Nagyacsád 

31. Nagydém 

32. Nagygyimót 

33. Nagytevel 

34. Nemesgörzsöny 

35. Nemesszalók 

36. Németbánya 

37. Nóráp 

38. Nyárád 

39. Pápa 

40. Pápadereske 

41. Pápakovácsi 

42. Pápasalamon 

43. Pápateszér 

44. Takácsi 

45. Ugod 

46. Vanyola 

47. Várkesző 

48. Vaszar 

49. Vinár 
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6.  Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete 

    Székhelye:        Pápa, Fő u. 12. 

 

7. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési   

szerv. 

 

8.  A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:   
A képviselőtestület hivatalát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 36.§ (2) 

bekezdés szerint a jegyző vezeti. Az állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A kinevezés 

feltételeit a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII. törvényben foglaltak határozzák 

meg.  

A jegyző kinevezése Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének hatáskörébe tartozik. 

 

9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:  

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselői jogviszony, amelyre a 

köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvényben foglaltak az 

irányadók.  

Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet továbbá közalkalmazotti jogviszony, melyre a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak 

az irányadók.  

Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkaviszony, melyre nézve a Munka 

Törvénykönyvéről szóló többször módosított 1992. évi XXII. törvényben foglaltak az irányadók. 

Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. 

törvény (pl. megbízási jogviszony) szabályai az irányadók. 

 

10. Költségvetési szerv jogelődje: Pápa Városi Tanács VB és Szakigazgatási szervei 

      Székhelye:               Pápa, Fő u. 12. 

 

 

Pápa, 2011. május 

 

 

         Dr. Áldozó Tamás  

                            polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

3. sz. melléklet 

 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT* 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 13/2011. (II.25.) határozatának I/5. pontjával 

jóváhagyott Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága alapító okiratát az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

Az alapító okirat 2. pontjában a Telephelye megnevezésben a Pápa, Anna tér 3. „Pápa, Téglagyári 

u. 21..”-re módosul. 

 
 

Jelen módosítás az alapító okirat egyéb rendelkezéseit nem érinti, azok változatlanul hatályban 

maradnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*dőlt betűvel szedett szövegrész a javasolt módosításokat tartalmazza) 
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4.sz. melléklet 

 

 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

    (módosításokkal egységes szerkezetben) 

 

 

1.  A költségvetési szerv megnevezése: Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága 

  

2.  A költségvetési szerv székhelye: 8500 Pápa, Anna tér 11. 

 Telephelye:    8500 Pápa, Téglagyári u. 21. 

 

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: helyi közutak és közterületek fenntartása, a 

köztisztaság és településtisztaság biztosítása 

 

4.  Alaptevékenysége: 

Parkosítás, zöldterületek gondozása, közterületeken füvesítés, faápolás, parkok és a belváros 

virágokkal való díszítése.  

Az önkormányzati közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása, hó- és síkosság-mentesítése, 

felújítása.  

A helyi és távolsági autóbuszok megállóinak üzemeltetése.  

A fizető parkolók létesítése, működtetése és felújítása. 

Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérbeadása, kezelése, üzemeltetése, 

karbantartása, felújítása.  

A települési szilárd hulladékok összegyűjtése, elszállítása, közterületek tisztítása, lomtalanítás. 

Nyilvános illemhelyek üzemeltetése.  

 

Jégpálya és sportpálya üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása. Városi sportpálya 

kizárólag verseny- és élsport céljára történő üzemeltetése.  

 

Városi rendezvények lebonyolításában való közreműködés. 

Egyéb városi- és községgazdálkodási szolgáltatással kapcsolatos tevékenységek, piaci és vásári 

tevékenységgel kapcsolatos feladatok, közhasznú munkavégzés keretében történő 

foglalkoztatás. 

 

Szakágazat száma, megnevezése: 841218 Lakás-, kommunális szolgáltatások igazgatása 

 Alkalmazott szakfeladatok:  

   

      360000-1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás  

      381103-1 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése szállítása, átrakása  

      421100-1 Út, autópálya építése  

      522110-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása  

      522130-1 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása  

      682001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése  

      682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése  

      750000-1 Állat-egészségügyi ellátás  

      812100-1 Általános épülettakarítás  

      813000-1 Zöldterület - kezelés  

      841192-1 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

      841402-1 Közvilágítás  
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      841403-1 Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások  

      889943-1 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 

      890441-1 Közcélú foglalkoztatás   

890442-1 Közhasznú foglalkoztatás   

910301-1 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése  

931102-1 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése  

931201-1 Versenysport- tevékenység és támogatása  

960400-1 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás  

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 

 

    Vállalkozási tevékenység köre és mértéke:  

    682002-4  Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése 

    Vállalkozási tevékenység mértéke: összkiadás arányában 20 %   

 

5.  A költségvetési szerv jogállása: 

A költségvetési szerv jogi személy, melynek egyszemélyi felelős vezetője az intézményvezető, 

aki önálló munkáltatói jogkörrel rendelkezik a költségvetési szerv dolgozói tekintetében. 

 

6. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: 

A magasabb vezetői állás betöltésére vonatkozó pályázat eljárási rendjét a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXIII. Tv-ben, valamint a. helyi 

önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési 

intézményeknél történő végrehajtásáról szóló módosított 77/1993. (V.12.) Korm. sz. rendeletben 

foglaltak rögzítik. 

Az intézményvezetői megbízás Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének hatáskörébe 

tartozik. 

 

7.  Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:  

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony, melyre a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak 

az irányadók. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkaviszony, melyre nézve a Munka 

Törvénykönyvéről szóló többször módosított 1992. évi XXII. törvényben foglaltak az irányadók. 

Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. 

törvény (pl. megbízási jogviszony) szabályai az irányadók. 

 

8.  Működési köre:  

Pápa város közigazgatási területe. 

 

9.  A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 

Gazdálkodással összefüggő jogosítványok: 
Az intézmény önálló bankszámlával rendelkezik. 

Az intézményvezető gyakorolja a kötelezettségvállalási és utalványozási jogot. 
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10.  Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának  

         Képviselőtestülete 

 Székhelye:       Pápa, Fő u.12.  

 

 

A költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyását átruházott 

hatáskörben Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága látja 

el. 

 

 

11. A költségvetési szerv jogelődje:    Városgondnokság  

     Székhelye:      Pápa, Anna tér 3. 

 

 

 

 

Pápa, 2011. május  

 

 

 

 

            Dr. Áldozó Tamás 

               polgármester 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 

  8500 PÁPA, Fő u. 12. 

  Tel: 89/515-018 

  Fax: 89/515-083  

  E-mail: polgarmester@papa.hu 

85. 
Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Pápai Többcélú Kistérségi Társulás szociális feladatai között szerepel a házi 

segítségnyújtás. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

(a továbbiakban: Szoctv.) 92. § (1) bekezdése értelmében a személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról rendeletet kell 

alkotni. 

 

A társulás esetében a gyakorlatban problémát okozott a döntéshozatali folyamat, mivel a 

társulási tanács nem hozhat rendeletet, viszont a helyi önkormányzatok ebben az esetben nem 

dönthettek önállóan. A probléma megoldása érdekében sor került a Szoctv. módosítására, 

mely szerint, ha a fenntartó többcélú kistérségi társulás, akkor a társulási megállapodásban 

erre kijelölt települési önkormányzat alkot rendeletet a társulási megállapodásban 

meghatározottak szerint. 

 

A Pápai Többcélú Kistérségi Társulás társulási tanácsa 2011. május 5-i ülésén döntött arról, 

hogy Nemesszalók Község Önkormányzatának ad felhatalmazást rendelet-alkotásra azzal, 

hogy a rendelet elfogadásához, módosításához a társulási tanács előzetes jóváhagyása 

szükséges. 

 

A társulási megállapodás módosítására tett javaslatot az előterjesztés melléklete tartalmazza. 

 

A társulási megállapodás módosításához a társulásban résztvevő 49 település 

képviselőtestületének minősített többséggel meghozott döntése szükséges. A társulási tanács 

határozata alapján a képviselőtestületnek e döntést 2011. június 30-ig kell meghozniuk. 

 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Összeállította: dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

 

Pápa, 2011. május 16. 

 

 Dr. Áldozó Tamás sk. 

 polgármester 

 

Határozati javaslat 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Megállapodásának módosítását – az előterjesztés mellékletében foglaltaknak 

megfelelően – jóváhagyja, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási 

megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  dr. Áldozó Tamás polgármester 



Melléklet 

 

Pápai Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Megállapodásának módosítása 

 

 

A Megállapodás 8.2. pontja az alábbi harmadik bekezdéssel egészül ki: 

 

„A Társulási Tanács a Társulás által ellátott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 

azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotására 

Nemesszalók Község Önkormányzat Képviselőtestületét jelöli ki. 

 

A rendeletalkotás, rendelet módosítás előfeltétele, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelő 

rendelet-tervezetet a Társulási Tanács előzetesen megtárgyalja és jóváhagyja.” 

 

 

Jelen módosítás a megállapodás egyéb rendelkezéseit nem érinti, azok változatlanul 

érvényben maradnak. 

 

 

Pápa, 2011. ....................... 

 

 

 

 Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Adásztevel község polgármestere 

 

 Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

   Bakonyjákó község polgármestere 

 

 Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

   Bakonykoppány község polgármestere 

 

 Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

   Bakonyság község polgármestere 

 

 Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Bakonyszentiván község polgármestere 

 

 Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Bakonyszűcs község polgármestere 

 

 Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Bakonytamási község polgármestere 

  

 Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Béb község polgármestere 

 



 Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Békás község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Csót község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Dáka község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Döbrönte község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Egyházaskesző község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Farkasgyepű község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Ganna község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Gecse község polgármestere 

 

 Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Gic község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Homokbödöge község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Kemeneshőgyész község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Kemenesszentpéter község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Kup község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Külsővat község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Lovászpatona község polgármestere 

 



Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Magyargencs község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Malomsok község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Marcalgergelyi község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Marcaltő község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Mezőlak község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Mihályháza község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Nagyacsád község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Nagydém község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Nagygyimót község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Nagytevel község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Nemesgörzsöny község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Nemesszalók község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Németbánya község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Nóráp község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Nyárád község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Pápa város alpolgármestere 

 



Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Pápadereske község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Pápakovácsi község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Pápasalamon község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Pápateszér község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Takácsi község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Ugod község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Vanyola község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Várkesző község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Vaszar község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

       Vinár község polgármestere 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 

  8500 PÁPA, Fő u. 12. 

  Tel: 89/515-018 

  Fax: 89/515-083  

  E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

 

86. 
Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

Pápa Város Önkormányzata és Bakonyjákó Község Önkormányzata, Pápa Város 

Önkormányzata és Farkasgyepű Község Önkormányzata, továbbá Pápa Város 

Önkormányzata és a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás szociális és gyermekjóléti feladatok 

ellátására - házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, 

gyermekjóléti szolgáltatás - vonatkozóan kötött megállapodások módosítását a 

Képviselőtestület 11/2011. (II.25.) határozatával jóváhagyta. 

 

A szolgáltatások térítési díját Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2008. 

(IX.25.) önkormányzati rendelete határozza meg, melyet a Képviselőtestületnek évente 

legalább egyszer felül kell vizsgálnia. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 

(továbbiakban: Jat.), valamint a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM 

rendelet (továbbiakban: R.) megfogalmazta a jogszabály tervezetének a megszövegezésére 

vonatkozó általános követelményeket, továbbá a megjelölésére és kihirdetésére vonatkozó 

szabályokat. Meghatározta a jogszabályokban történő hivatkozások formáit, a formai tagolás 

követelményeit és módjait, az alkalmazható szerkezeti egységeket, a jogszabály logikai 

egységeinek sorrendjét és azok tartalmi követelményeit. A Jat.-ban, valamint az R.-ben 

foglaltak végrehajtása érdekében szükséges a helyi rendelet hatályon kívül helyezése és új 

rendelet megalkotása. 

 

Pápa Város Önkormányzata és Bakonyjákó Község Önkormányzata, Pápa Város 

Önkormányzata és Farkasgyepű Község Önkormányzata, továbbá Pápa Város 

Önkormányzata és a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás közötti megállapodások merev 

hivatkozást tartalmaznak Pápa Város Önkormányzatának önkormányzat rendeletére és a 

hatályos költségvetési törvényre vonatkozóan. Az önkormányzati rendelet illetve a 

költségvetési törvény hatályon kívül helyezése, valamint a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás finanszírozásának változása miatti évenkénti módosítások elkerülése 

érdekében javasoljuk a megállapodásoknak a határozati javaslatban foglaltak szerinti 

módosítását. 

 

 

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

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Összeállította: Benecz Rita 

  szociális és egészségügyi osztályvezető 

 

 

Pápa, 2011. május 19.         Dr. Áldozó Tamás sk. 

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

 

 

I.   Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Bakonyjákó Község 

 Önkormányzatával kötött megállapodást az alábbiak szerint módosítja: 

 

  A megállapodás 4. pontja helyébe a következő 4. pont lép: 

 „Bakonyjákó Község Önkormányzata vállalja, hogy a közigazgatási területén az 1. pontban 

meghatározott szolgáltatást igénybevevők után a normatív támogatás, valamint a Nemzeti 

Rehabilitációs és Szociális Hivatallal kötött finanszírozási szerződés és Pápa Város 

Önkormányzatának a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról 

szóló önkormányzati rendelete alapján megállapított személyi térítési díj együttes összege 

és az adott szolgáltatás önköltsége közötti különbözetet az Egyesített Szociális Intézmény 

által kiállított számla alapján megtéríti. Az önköltséget Pápa Város Önkormányzatának 

éves költségvetése, illetve az intézmények éves költségvetési beszámolója tartalmazza.” 

 

A megállapodás szövege egyebekben változatlan. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős  : Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  

       

  

II.  Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Farkasgyepű Község 

 Önkormányzatával kötött megállapodást az alábbiak szerint módosítja: 

 

    A megállapodás 4. pontja helyébe a következő 4. pont lép: 

 „Farkasgyepű Község Önkormányzata vállalja, hogy a közigazgatási területén az 1. 

pontban meghatározott szolgáltatást igénybevevők után a normatív támogatás, valamint a 

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal  kötött  finanszírozási  szerződés és Pápa 

Város Önkormányzatának a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról 

szóló önkormányzati rendelete alapján megállapított személyi térítési díj együttes összege 

és az adott szolgáltatás önköltsége közötti különbözetet az Egyesített Szociális Intézmény 

által kiállított számla alapján megtéríti. Az önköltséget Pápa Város Önkormányzatának 

éves költségvetése, illetve az intézmények éves költségvetési beszámolója tartalmazza.” 

  

A megállapodás szövege egyebekben változatlan. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős  : Dr. Áldozó Tamás polgármester  



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel: 89/515-018 

Fax: 89/515-083  

E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

87. 
Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Nagyalásony Önkormányzatának Képviselő-testülete 76/2010. (XI.9.) határozatával az alábbiak 

szerint döntött: „Nagyalásony Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a nagyalásonyi 

lakosság körében a Jobbik Magyarországért Mozgalom helyi jobbikos képviselője elindítására és az 

aláírás gyűjtőíven látható lakossági támogatásra, hogy a település a járóbeteg-szakellátása és munka 

alkalmassági vizsgálatának ellátása Pápa városához tartozzon. Az egészségügyi járóbeteg-

szakellátás területi besorolásnak módosítására régóta igény merült fel a településen, mert az Ajkai 

ellátás oda-vissza megközelítése több órát vesz igénybe, Pápára utazás gyorsabb és rugalmasabban, 

alternatívabban tudják elérni a település lakói. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális 

Intézeténél kezdeményezze a döntésnek megfelelően a járóbeteg szakellátás területi besorolásának 

módosítására vonatkozó kérést és felhatalmazza a kapcsolódó további ügyek intézésére.” 

 

Nagyalásony község polgármestere fenti határozatot 2011. január 27-én megküldte Pápa város 

polgármesterének azzal, hogy az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi 

CXXXII. törvény 5/B. § (4) bekezdése alapján ellátási érdekből kezdeményezi Nagyalásony 

település egészségügyi szolgáltatójának fenntartójánál az ajkai valamennyi szakellátásban szereplő 

szakmák Pápa területhez való csatlakozását. Kérte, hogy a kezdeményezést követő 30 napon belül a 

fenntartók állapodjanak meg a területmódosítás vonatkozásában. 

 

Nagyalásony község polgármestere területmódosítási kérelmét 2011. február 10-én kelt levelében 

azzal egészítette ki, hogy a járóbeteg szakellátás mellett a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti 

Szakrendelőben működő fekvőbeteg ellátásra vonatkozóan is kezdeményezi a területmódosítást, 

melyhez Nagyalásony Önkormányzata Képviselőtestületének határozatát nem mellékelte. 

 

Az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala 131/3/2011. (április 7.) számon Nagyalásony Község 

Önkormányzata által kérelmezett ellátási terület módosítása ügyében eljárást indított. Tekintettel 

arra, hogy az ajkai Magyar Imre Kórház fenntartója a kezdeményezést nem támogatta, ezért az 

ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala 131/4/2011.(április 7.) számú végzésében hiánypótlásra 

szólította fel Nagyalásony Község Önkormányzatát és kérte, hogy küldje meg Pápa Város 

Önkormányzatának nyilatkozatát arról, hogy vállalja-e Nagyalásony területi járó- és fekvőbeteg 

ellátását. Amennyiben a hiánypótlásnak nem tesz eleget, úgy a hatóság az eljárást megszüntetheti. 

 

Nagyalásony község polgármestere 2011. április 19-én kelt és 2011. április 21-én érkezett levelében 

kérte Pápa Város Önkormányzatának támogató nyilatkozatát.  

 

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 5/B. § (4) 

bekezdése alapján a települési önkormányzat ellátási érdekéből kezdeményezheti az érintett 

egészségügyi szolgáltató fenntartójánál az egészségügyi szolgáltató 5/A. § (7) bekezdése szerinti 

nyilvántartásban szereplő ellátási területének az (1) bekezdés szerinti módosítását. 

 Amennyiben az egészségügyi szolgáltató fenntartója a kezdeményezéstől számított 30 napon belül 

nem állapodik meg az ellátási terület módosításáról annak az egészségügyi szolgáltatónak a 

fenntartójával, akit a települési önkormányzat a kezdeményezésben megjelölt, az egészségügyi 

államigazgatási szerv a kezdeményező önkormányzat kérelmére a megállapodás megkötésére 
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rendelkezésre álló határidő lejártát követő harminc napon belül módosíthatja az ellátási területet, ha 

a) a módosítás az érintett településen élők szakellátáshoz való hozzájutását javítja és 

b) a módosítással egyetért annak az egészségügyi szolgáltatónak a fenntartója, amelyik ellátási 

területe adott szakma tekintetében a módosítás következtében a módosítást kezdeményező 

településre ki fog terjedni.  

 

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 8. § (1)-(3) 

bekezdésében foglaltak szerint az egészségbiztosító felelős az e törvény alapján létrehozott, illetve 

befogadott kapacitásokon nyújtott szakellátások Egészségbiztosítási Alap terhére történő külön 

jogszabály szerinti finanszírozásáért. Az egészségbiztosító e kötelezettségének teljesítése érdekében 

finanszírozási szerződést köt a létrehozott, illetve befogadott kapacitáson szakellátást nyújtó 

szolgáltatóval. Az egészségügyi szolgáltatóval azt követően köthető finanszírozási szerződés, hogy 

ellátási területe megállapításra került. 
 

Nagyalásony község lakosságának járó- és fekvőbeteg ellátását az ajkai Magyar Imre Kórház 

biztosította, a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő a járóbeteg ellátásban 

(általános belgyógyászat, általános bőr- és nemibeteg ellátás, általános csecsemő- és 

gyermekgyógyászat, általános fül-orr-gégegyógyászat, általános fizioterápia-gyógytorna, általános 

kardiológia, általános laboratóriumi diagnosztika, általános neurológia, általános sebészet, általános 

szülészet-nőgyógyászat, általános szemészet, általános traumatológia, általános röntgen 

diagnosztika, aneszteziológia, audiológia, bőrgyógyászat, CT, endokrinológia, anyagcsere és 

dabetológia, fertőzőbeteg ellátás, gasztroenterológia, gyermeksebészet, klinikai onkológia, 

menopauza és osteoporozis rendelés, mozgásszervi rehabilitáció, nefrológia, nemibeteg gondozás, 

onkológiai gondozás, ortopédia, pszichiátria, pszichiátriai gondozás, reumatológia, tüdőgondozás, 

tüdőgyógyászat, terhesgondozás, transzfúziológia, ultrahang diagnosztika, urológia) és fekvőbeteg 

ellátásban (belgyógyászat, sebészet, szülészet-nőgyógyászat, csecsemő és gyermekgyógyászat, 

szemészet, aneszteziológia és intenzív betegellátás, SBO, krónikus ellátás, rehabilitáció) a település 

lakosainak a rendelkezésre álló szakorvosi óraszám, illetve ágyszám alapján biztosítaná az ellátást. 

 

Kérem, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően a határozati javaslat elfogadását. 

 

Összeállította: Benecz Rita  

  szociális és egészségügyi osztályvezető 

 

Pápa, 2011. május 19.       Dr. Áldozó Tamás sk. 

             polgármester 

 

Határozati javaslat 

 

1.  Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint a Gróf Esterházy Kórház és 

 Rendelőintézeti Szakrendelő fenntartója, Nagyalásony Község Önkormányzata által 

 kezdeményezett – a község lakosságának járó- és fekvőbeteg ellátására vonatkozó – a pápai 

 kórház ellátási területét érintő módosítással egyetért. 

 

 A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse. 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  

2.  A Képviselőtestület utasítja a kórház főigazgatóját, hogy a működési engedély módosítása, 

 valamint a finanszírozási szerződés megkötése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye 

 meg. 

       Határidő: azonnal 

       Felelős: Dr. Vörös Ibolya főigazgató 
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PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 

  8500 PÁPA, Fő u. 12. 

  Tel: 89/515-018 

  Fax: 89/515-083  

  E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

 

88. 
Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény 

hatályos rendelkezéseinek megfelelően az egyházaktól 1948. január 1-je után kártalanítás 

nélkül állami tulajdonba került beépített ingatlanok tulajdonának rendezését, feltéve, ha az 

ingatlan a törvény hatályba lépésekor állami vagy önkormányzati tulajdonban volt, 2011. 

december 31-ig kell rendezni. A volt egyházi ingatlanok tulajdonjogának rendezését – a 

törvény korábbi szabálya szerint – 2001-ben kellett volna befejezni. 

 

Pápa Város Önkormányzata tulajdonában álló pápai 9484 hrsz-ú, természetben a Pápa-

Tapolcafő, Park u. 7. sz. alatt található volt egyházi ingatlan tekintetében a Magyarországi 

Evangélikus Egyház Tapolcafői Egyházközösség 1994-ben terjesztette elő kérelmét, mely 

szerint az ingatlant természetben igénylik vissza. Ennek megfelelően a Képviselőtestület 

88/1994. (VI.14.) kt. sz. határozatában arról döntött, hogy az ingatlant az Egyházközösség 

tulajdonába adja azzal, hogy az ingatlan tulajdonba- és birtokbaadása akkor történik meg, ha 

az önkormányzat a központi költségvetésből biztosítandó kártalanítási összegből felépített 

felnőtt és gyermekorvosi rendelőt használatba vette. A Képviselőtestület felhatalmazta a 

polgármestert az ezzel kapcsolatos megállapodás megkötésére, melyre 1994. júliusában sor 

került. 

 

Tekintettel arra, hogy a pápai 9484 hrsz. alatti volt egyházi ingatlan tulajdonjogának 

rendezésére hosszú éveken keresztül nem került sor, az evangélikus egyház a törvényben 

biztosítottak szerint igény-módosítási kérelmet terjesztett elő, mely szerint az ingatlan 

tekintetében pénzbeli kártalanítást kér. Az igény módosításáról a Tapolcafői Evangélikus 

Leányegyházközség képviselője, Szakos Csaba szóban és írásban is tájékoztatást adott, 

mellékelve a Presbitérium erről szóló döntését is. 

 

Az illetékes minisztériumban arról adtak tájékoztatást, hogy az egyházi ingatlanok rendezése 

felgyorsult, a tapolcafői ingatlan tekintetében egyeztető bizottsági tárgyalásra kerül sor, mely 

előtt célszerű, ha a felek megállapodnak az ingatlanrendezés kérdésében. 

 

Az egyeztető bizottsági tárgyaláson hozott döntést követően a Kormány határozata alapján az 

evangélikus egyház pénzbeli kártalanítást kap a központi költségvetésből, valamint 

rendelkezés történik arról, hogy az ingatlan véglegesen önkormányzati tulajdonban marad, és 

az ingatlant jelenleg terhelő elidegenítési és terhelési tilalom az ingatlan-nyilvántartásból 

törlésre kerül. 

 

Az egyház módosított igényére és arra is tekintettel arra, hogy az ingatlanban jelenleg is 

orvosi rendelő működik, javasolom, hogy a képviselőtestület hozzon döntést arról, hogy az 

egyház pénzbeli kártalanítási igényét nem vitatja, egyidejűleg az 1994. június 14-én hozott 

határozatát helyezze hatályon kívül. 
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Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Összeállította: dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

 

Pápa, 2011. május 16. 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás sk. 

 polgármester 

 

 

Határozati javaslat 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarországi Evangélikus Egyház 

Tapolcafői Evangélikus Leányegyházközség Presbitériumának 6/2009. (IV.30.) sz. 

határozatát – melyben a pápai 9484 hrsz-ú, természetben a Pápa-Tapolcafő, Park u. 7. sz. 

alatti ingatlan tulajdonjogát úgy kívánja rendezni, hogy a volt egyházi ingatlan után pénzbeli 

kártalanítást kér – tudomásul veszi, és az egyház pénzbeli kártalanítási igényét vitássá nem 

teszi. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete ezzel egyidejűleg a 88/1994. (VI.14.) kt. 

sz. határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan tulajdonjogának 

rendezése érdekében szükséges jognyilatkozatokat megtegye, amennyiben szükséges ezzel 

kapcsolatos megállapodásokat megkösse. 

 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: dr. Áldozó Tamás polgármester 



PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 

  8500 PÁPA, Fő u. 12. 

  Tel: 89/515-025 

  Fax: 89/313-989  

  E-mail: jegyzo@papa.hu 

89.

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

A Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő Főigazgatója beadvánnyal fordult a 

Képviselőtestülethez, melyben az 1986. év óta az intézmény alkalmazásában álló Szalai 

Tiborné ápolónő részére önkormányzati lakás bérbeadását kérte. 

Előadta, hogy Szalai Tiborné házastársával és gyermekével albérletben lakik, ami jelentős 

anyagi terhet jelent számukra. Az intenzív osztályon főnővér-helyettesi feladatot lát el, 

szakápoló szakképesítéssel rendelkezik, feladatát kifogástalanul látja el. 

 

A kérelem teljesítése városi közérdeket szolgál, a munkáját kiemelkedően végző főnővér-

helyettes az egészségügyi intézmény rendeltetésszerű működését szolgálja. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 49/1993. (XII.21.) 

önkormányzati rendelete 12. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Szalai Tiborné 

elhelyezésének megoldására a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelőnél 

fennálló közalkalmazotti jogviszonya időtartamára, de legfeljebb 2014. december 31-ig a 

Pápa, Juhar u. 1. I. emelet 17. szám alatti, egy szoba, kettő félszoba, összkomfortos, 55 m
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alapterületű önkormányzati bérlakás bérbeadásához járuljon hozzá. 

 

Összeállította: Polgár Jenő osztályvezető 

  Bakalár Attila köztisztviselő 

 

Pápa, 2011. május 16. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária sk. 

jegyző 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzati lakások és helyiségek 

bérletéről és elidegenítéséről szóló 49/1993. (XII.21.) önkormányzati rendelete 12. §. (1) 

bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Szalai Tiborné részére a Gróf Esterházy Kórház 

és Rendelőintézeti Szakrendelőnél fennálló közalkalmazotti jogviszonya időtartamára, de 

legfeljebb 2014. december 31-ig a Pápa, Juhar u. 1. I. emelet 17. szám alatti önkormányzati 

bérlakás bérbeadáshoz hozzájárul. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Jegyzőt, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

  Polgár Jenő közig.oszt.vez. 


