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212/2011. (XII.22.) határozat IV. 2. pontja 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatának IV. 2. pontjával egyetértett azzal, hogy a Gróf 

Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő a KDOP-

5.2.1/C-11 Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című 

felhívásra konzorciumi tagként pályázatot nyújtson be.  

 

 

A Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban 

jelenti, hogy a pályázat beadási határideje 2011. december 30. volt. A pályázati 

dokumentációt a projektvezető a Váti Nonprofit Kft.-hez határidőben megküldte. 

 

 

213/2011. (XII.22.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával egyetértett a Közép-dunántúli Operatív Program 

keretében beadandó Pápa, Szent István úti csapadékvíz-

elvezetése pályázattal, melyhez a saját forrást a mindenkori éves 

költségvetése terhére annak felmerülésekor biztosítja. 

 

 

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

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2011. december 23-i közleménye szerint a pályázat beadási 

határideje 2012. február 15-re módosult. A pályázatot a Képviselőtestület döntésének 

megfelelően határidőben benyújtották. 

 

 

218/2011. (XII.22.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával intézmények alapító okiratainak módosításáról 

döntött. 

 

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

alapító okiratok módosítását a Magyar Államkincstár a törzskönyvi nyilvántartásba 

bejegyezte. 

 

 

219/2011. (XII.22.) határozat 1. pontja 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatának 1. pontjával döntött Pápa Város Önkormányzata 

Egyesített Szociális Intézményének a Pápa, Vörösmarty u. 12. 

szám alatti telephelyén működő Idősek Otthona 27 emelt szintű 

férőhelyének 2012. január 31. napjától átlagos szintű ápolást, 

gondozást nyújtó férőhellyé minősítéséről.  

 

A Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban 

jelenti, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala határozatában a 

működési engedélyt a kérelemnek megfelelően módosította, a döntés 2012. január 27-én 

jogerőre emelkedett. 
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5/2012. (I.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával dr. Vörös Ibolyát bízta meg a Gróf Esterházy 

Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő magasabb vezetői 

főigazgatói munkakörének ellátásával. 

 

 

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

polgármester és a főigazgató a munkaszerződést aláírták, mellyel egyidejűleg sor került dr. 

Vörös Ibolya közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére. 

 

 

9/2012. (I.26.) határozat 2. pontja 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatának 2. pontjával utasította a polgármestert, hogy a 

köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 

(Ktv.) 34. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével 

utasította a polgármestert, hogy a hivatal köztisztviselőire 

vonatkozó 2012. évi teljesítménykövetelmények alapját képező, 

kiemelt helyi célok meghatározására vonatkozó javaslatát – 

figyelemmel a központi jogszabályokban és a helyi 

rendeletekben, a képviselőtestület határozataiban és éves 

munkatervében foglaltakra, valamint az önkormányzat 

költségvetésében meghatározandó feladatokra – terjessze a 

Képviselőtestület elé. 

 

Az Aljegyző a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti,  hogy 2012. március 1-jén 

hatályba lép a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), 

melynek a teljesítményértékelésre és minősítésre vonatkozó rendelkezései 2012. július 1-jétől 

hatályosak. A Kttv. 27. §-a értelmében a köztisztviselők teljesítményét a munkáltatói jogkör 

gyakorlója mérlegelési jogkörében eljárva írásban értékeli. A teljesítményértékelésnek vannak 

kötelező és ajánlott elemei, a lefolytatásának elősegítése érdekében pedig a közigazgatásért és 

igazságügyért felelős miniszter ad ki módszertani ajánlást. A Kttv. 2012. március 1-jén 

hatályba lépő szövege nem tartalmaz atekintetben szabályozást, hogy a helyi önkormányzat 

esetében a teljesítménykövetelmények alapját képező célokról a képviselőtestület dönt. 

Előzőekre tekintettel a Képviselőtestületnek 2012. március 1-jétől nincs törvényi 

felhatalmazása arra, hogy a teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt helyi célokat a 

hivatal köztisztviselői tekintetében meghatározza. 

 

 

11/2012. (I.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával kezdeményezte a Veszprém Megyei Múzeumi 

Igazgatósággal Győry Eszter közalkalmazott foglalkoztatásával 

kapcsolatban létrejött megállapodás 2012. május 1. napjával 

történő megszüntetését. 

 

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

döntésről tájékoztatták a Veszprém Megyei Kormányhivatalt, a tájékoztatást a Veszprém 

Megyei Intézményfenntartó Központ tudomásul vette. 
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13/2012. (I.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával támogatta, hogy a város a 2014. évi U-19 Európa-

bajnokság Döntő Tornájának egyik helyszíneként csatlakozzon 

az MLSZ által Magyarország képviseletében benyújtott 

pályázathoz. 

 

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

Képviselőtestület döntéséről tájékoztatták a Magyar Labdarúgó Szövetséget. 

 

 

14/2012. (I.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával felhatalmazta a polgármestert, hogy az 

Agroprodukt Zrt. által az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alap Új Magyarország Vidékfejlesztési 

Program Mezőgazdasági utak fejlesztése keretében benyújtandó 

pályázathoz szükséges hozzájáruló nyilatkozat aláírására. 

 

 

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

nyilatkozatot aláírták és azt a képviselőtestületi határozattal együtt megküldték az 

Agroprodukt Zrt.-nek. 

 

Pápa, 2012. február 22. 

 Dr. Áldozó Tamás sk. 

 polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 212/2011. (XII.22.) határozat IV. 2. 

pontja, a 213, 218/2011. (XII.22.) határozatok, a 219/2011. (XII.22.) határozat 1. pontjának, 

az 5, 11, 13, 14/2012. (I.26.) határozatok és a 9/2012. (I.26.) határozat 2. pontjának 

végrehajtására adott jelentéseket elfogadja. 
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PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE     26. 

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel:  89/324-585 

Fax:  89/515-083  

E-mail :  polgarmester@papa.hu  

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 230/2011. (XII. 30.) határozatával 

felhatalmazta a Polgármestert, hogy a szakképzés térségi feladatainak összehangolására 

vonatkozó együttműködési megállapodás megkötésével kapcsolatban a tárgyalásokat 

folytassa le, valamint a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás további működtetése érdekében 

a szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 

A Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központtal történt tárgyalások alapján elkészült az 

együttműködési megállapodás–tervezet, mely biztosítja a Pápai Térségi Integrált Szakképző 

Központ jövőbeni működtetését.  

 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő  

 

Pápa, 2012. február 23. 

         Dr. Áldozó Tamás sk. 

         polgármester 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Veszprém Megyei 

Intézményfenntartó Központtal a Pápai Térségi Integrált Szakképző Központ 

létrehozására vonatkozó együttműködési megállapodást az előterjesztés 1. sz. 

mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert az együttműködési megállapodás 

aláírására, valamint felkéri, hogy a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei 

Igazgatóságánál történő törzskönyvi nyilvántartásba vétel érdekében a szükséges 

intézkedéseket tegye meg.  

 
A Pápai Szakképzés-szervezési Társulás Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének 84/2009. (VI. 30.) és 103/2009. (IX.10.), valamint 58/2010. (V. 

06.), továbbá 143/2011. (VII.7.) határozatával módosított 25/2008. (IV.03.) 

határozatával jóváhagyott Társulási Megállapodása 2011. december 31. napjával 

hatályát veszti.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

mailto:polgarmester@papa.hu
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2. A Képviselőtestület felkéri a Jegyzőt, hogy az együttműködési megállapodás 4. 

pontjában meghatározott hatáskör átruházással kapcsolatban szükséges SZMSZ 

módosításra vonatkozó előterjesztést terjessze a Képviselőtestület elé.  

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 
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1. SZ. MELLÉKLET 

 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS  

 
 
amely létrejött a Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.; 
képviseletében: Horváth Mária, a központ vezetője) és Pápa Város Önkormányzata (8500 Pápa, Fő u. 
12.; képviseletében: Dr. Áldozó Tamás polgármester) (továbbiakban: Felek) között az alábbiak szerint: 
 
Előzmények: 
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 
a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2.§ (5) bekezdés a) pontjában, valamint a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 89./B § (2) bekezdésében foglaltak szerint a törvényben meghatározott 
szakképzéssel összefüggő önkormányzati feladatok végrehajtására a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. 41.§ (1) bekezdésében, továbbá a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16.§-ában kapott felhatalmazás alapján önállóan 
működő, jogi személyiséggel rendelkező szakképzés-szervezési társulást – név szerint: Pápai 
Szakképzés-szervezési Társulás – hoztak létre 2008. augusztus 1. napjától kezdődő hatállyal.  
 
A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 2.§ (6) 
bekezdése alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pápa Város Önkormányzat 
Képviselőtestületével létrehozott szakképzés-szervezési társulást 2011. december 31. napjával 
felmondta. 
 
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 92.§ (6) bekezdése alapján amennyiben a térségi 
integrált szakképző központ több jogi személyiséggel rendelkező tagból áll, a térségi integrált 
szakképző központ tagjai kijelölik azt a jogi személyt, amely a térségi integrált szakképző központ 
nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat. A jogi személyt kijelölő, jelen 
megállapodásban a felek rendelkeznek a kijelölést megelőzően keletkezett jogok és kötelezettségek 
gyakorlásának és viselésének módjáról és az ehhez kapcsolódó jogutódlás kérdéséről.  
 
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 92.§ (35) bekezdése értelmében a szakképzés-
szervezési társulás jogutódlással átalakulhat oly módon, hogy a megyei fenntartó együttműködési 
megállapodást köt a térségi integrált szakképző központ feladatainak közös megszervezésére a 
szakképzés-szervezési társulás települési önkormányzat tagjával. 
 
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 5.§ (6) bekezdése értelmében a térségi integrált 
szakképző központ a szakképzési feladatellátás olyan együttműködési rendszere, amelynek feladata az 
állami, önkormányzati feladatellátásban a szakképzés térségi feladatainak összehangolása, a képzés 
és a forrásfelhasználás hatékonyságának növelése, a szakképzési feladatellátás optimalizálása, a 
párhuzamos képzések és fejlesztések kiküszöbölése, valamint a munkaerő-piaci igények iskolai 
rendszerű szakképzésben való érvényesítése. A térségi integrált szakképző központ tagjai egyéb 
feladatok végrehajtásában is együttműködhetnek. 
 

1. Felek megállapodnak egymással a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 92.§ (35) 
bekezdése szerinti térségi integrált szakképző központ feladatainak közös megszervezésére. 
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2. A térségi integrált szakképző központ neve: 
Pápai Térségi Integrált Szakképző Központ  
Rövidített neve: Pápai TISZK 
Székhelye: 8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 2.  
Jogelődje: Pápai Szakképzés-szervezési Társulás 
 

 
3. A Pápai Térségi Integrált Szakképző Központot alkotó intézmények:  

 
a. Pápa Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézmény: 

i. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium (8500 Pápa, Veszprémi út 
45.) 

b. Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő intézmény:  
i. Acsády Ignác Szakképző Iskola (8500 Pápa, Erkel F. u. 39.) 

 
 

4. Az együttműködés célja: 
 
 a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 92.§ (35) bekezdése szerinti térségi 

integrált szakképző központ feladatainak közös megszervezése 
 a szakképzés térségi feladatainak összehangolása, 
 a képzés és a forrásfelhasználás hatékonyságának növelése, 
 a szakképzés tárgyi eszközeinek korszerűsítése, fejlesztése 
 a szakképzési feladatellátás optimalizálása és minőségének fejlesztése 
 a párhuzamos képzések és fejlesztések kiküszöbölése, 
 a munkaerő-piaci igények iskolai rendszerű szakképzésben való érvényesítése 
 felnőttképzés szervezése 

 
 
4. A térségi integrált szakképző központ jogállása,  gazdálkodásának jellemzői:  
 
A Pápai Térségi Integrált Szakképző Központ jogi személy. 
Működési területe: Veszprém megye közigazgatási területe.  
A Pápai TISZK nevében Pápa Város Önkormányzata vállalhat kötelezettségeket és szerezhet 
jogokat. E hatáskörét a Képviselőtestület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.9. §. 
(3.) bekezdése alapján átruházza Pápa Város Polgármesterére.  
A szerződéseit tevékenységi körén belül önállóan kötheti a megállapodásban rögzített célok 
megvalósítása érdekében, szerződések jogosítottja, illetve kötelezettje a TISZK lesz. 
A Pápai TISZK saját vagyonnal rendelkezhet, amelynek szaporulata a TISZK-et illeti meg. 
A Pápai TISZK pénzügyi és gazdálkodási feladatait megállapodás alapján Pápa Város 
Önkormányzata Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete (8500 
Pápa, Fő u. 7.) látja el.  
E kijelölést megelőzően keletkezett  
- Pápai Gazdasági Szakképző Iskolát érintő jogok és kötelezettségek tekintetében Pápa Város 
Önkormányzata  
- az Acsády Ignác Szakképző Iskolát érintő jogok és kötelezettségek tekintetében a Veszprém 
Megyei Intézményfenntartó Központ 
a jogutód. 
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Alaptevékenysége: 
 
 A Felek által fenntartott szakképző intézményekben a beiskolázás megszervezése, a 

döntések végrehajtásának ellenőrzése, az egyes intézmények fő profiljának 
meghatározása 

 a szakképzés fejlesztési támogatások felhasználásának tervezése, pályázatokon való 
részvétel, 

 a „Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozása és infrastrukturális feltételeinek 
javítása” című pályázat intézkedéseinek megvalósítása, 

 pályaválasztási, pályaorientációs és karrier-tanácsadási rendszer megteremtése, 
 a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő szakképzés szervezése, 
 modularizált oktatás, szakképzés, átképzés és továbbképzés szervezése, feltételeinek 

megteremtése, 
 korszerű gyakorlati képzés megteremtése, a központi képzőhelyen kialakított 

csúcstechnológiai beruházással, 
 a hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők számára speciális oktatás-képzési módszerek 

biztosítása, 
 felnőttképzés, átképzés, élethosszig tartó tanulás feltételeinek megteremtése, 
 speciális és távoktatási továbbképzési rendszer beindítása, 
 vizsgáztatási tevékenység koordinálása, 
 tananyagfejlesztés, tanártovábbképzés megindítása a fenti feladatok szakszerű 

megvalósítása érdekében 
 
 

Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 
Szakágazat szerinti besorolása: 841211 Oktatás igazgatása 
 
 
Tevékenység típusai: 

Alaptevékenység 
 

680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
853000-1 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
856000-1 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 

 
 

Vállalkozási  tevékenység 
 

 A Pápai TISZK vállalkozási tevékenységet nem folytathat.  
  

 
 

5. A TISZK működésére vonatkozó szabályok:  
 
Felek megállapodnak, hogy a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 92.§ (6) 
bekezdése alapján a TISZK képviseletére Pápa Város Polgármestere jogosult, aki a TISZK 
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működését érintő lényeges kérdésekben konzultál a Veszprém Megyei Intézményfenntartó 
Központ vezetőjével.  
 
A TISZK szakmai és adminisztratív feladatait a Pápa Város Polgármesteri Hivatala  látja el.  

 
 
6. A TISZK feladat- és hatásköre: 
 

 a szakképzés fejlesztési irányára és beiskolázási arányára tekintettel meghatározza a 
Felek által fenntartott iskolákban a szakképzési évfolyamokon indítható osztályok 
számát, 

 a szakképzés körében közoktatási megállapodást, vagy más megállapodást köthet, 
 a szakmai program tekintetében véleményezési jogot gyakorol a Felek által fenntartott 

szakképző intézmények pedagógiai programjának jóváhagyásánál, 
 pályázatot nyújt be a szakképzésre fordított állami források megszerzésére, 
 dönt a megállapodás módosítására, megszüntetésére tett kezdeményezésekről;  
 dönt a térségi integrált szakképző központhoz történő csatlakozásra tett 

kezdeményezésekről,  
 
 

7. A TISZK ellenőrzésének rendje:  
 

A TISZK szakmai, jogi és pénzügyi-gazdasági ellenőrzését éves ellenőrzési ütemterv alapján 
Pápa Város Polgármesteri Hivatala látja el.  

 
 
8. Az együttműködési megállapodás megszűnése, megszüntetése: 
 

Az együttműködési megállapodás megszűnik, ha 
 az együttműködési megállapodást valamelyik fél felmondja 
 a TISZK megszűnését Felek közösen elhatározzák 
 a bíróság jogerősen dönt a TISZK megszűnéséről 
 
 

9. Az együttműködési megállapodás felmondásának szabályai:  
 

Az együttműködési megállapodást bármely fél – a megszűnés időpontját - megelőző 30 nappal 
írásban mondhatja fel.  

 
 
10. A Felek a TISZK működése során felmerülő vitás kérdések rendezésére a Pápai Városi Bíróság 

kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 
 
11. Jelen megállapodást Felek a feladatellátást érintő jogszabályi változások esetén felülvizsgálják. 
 
 
12. Felek tudomásul veszik, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Ötv., a 

PTK, az Áht., valamint a közoktatást és szakképzést szabályozó jogszabályok rendelkezései az 
irányadóak. 



7 

 

 
13. Jelen együttműködési megállapodás Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

jóváhagyásával válik érvényessé. A jóváhagyó Képviselőtestületi döntés száma: 
…………………… 

 
 
14. Jelen együttműködési megállapodás mindkét fél által történő aláírásának napján lép hatályba, 

azzal, hogy rendelkezéseit  2012. január 1-jétől kell alkalmazni.  
 
 

 
Veszprém, 2012. …………….………  Pápa, 2012. …………………………… 
 
 
 
 
 

Horváth Mária 
a Veszprém Megyei Intézményfenntartó 

Központ  
vezetője 

Dr. Áldozó Tamás 
Pápa Város Polgármestere 

 
 
 
Ellenjegyezte:    Ellenjegyezte: 
 
 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE                                27.  

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel: 89/515-000 

Fax: 89/515-083  

E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 58/2008. (IV.23.) határozatával fogadta el 

a Pápa városra vonatkozó Integrált Városfejlesztési Stratégiát, valamint  Pápa Város Belvárosi 

Előzetes Akcióterületi Tervét. 

 

A feladatok további pontosítása céljából 2009-ben összeállított Pápa Város Belvárosi 

Akcióterületének Részletes Akcióterületi Tervét (továbbiakban: Akcióterületi Terv) a 

Képviselőtestület 158/2009. (XII.18.) határozatával fogadta el.  

 

Az Akcióterületi Terv elfogadása óta eltelt időben lezajlottak a közbeszerzések, 

versenyeztetések, továbbá változtak a közreműködő szervezetek előírásai, valamint a 

jogszabályok is. Ezeknek megfelelően az Akcióterületi Tervet felülvizsgáltuk, a 

módosításokat sárga színnel, a hatályon kívül helyezendő szövegrészeket áthúzással jelöltük. 

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Akcióterületi Terv a város honlapján 

(www.papa.hu) megtekinthető, illetve CD-n a Polgármesteri Hivatal Titkárságán átvehető. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

 

Összeállította: Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

Pápa, 2012. február 21. 

Dr. Áldozó Tamás sk. 

    polgármester 

 

 

Határozati javaslat 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a felülvizsgált és módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Pápa Város Belvárosi Akcióterületének Részletes Akcióterületi Tervét az 

előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 

 

Utasítja a Polgármestert a végrehajtással kapcsolatos teendők megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

   Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

   Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

http://www.papa.hu/


ÖSSZEFOGLALÓ 

PÁPA VÁROS BELVÁROSI AKCIÓTERÜLETÉNEK RÉSZLETES AKCIÓTERÜLETI 

TERVE 

Felülvizsgálat 2012. február 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 58/2008. (IV.23.) határozatával fogadta el 

a Pápa városra vonatkozó Integrált Városfejlesztési Stratégiát, valamint  Pápa Város Belvárosi 

Előzetes Akcióterületi Tervét. 

A feladatok további pontosítása céljából 2009-ben összeállított Pápa Város Belvárosi 

Akcióterületének Részletes Akcióterületi Tervét (továbbiakban: Akcióterületi Terv) a 

Képviselőtestület 158/2009. (XII.18.) határozatával fogadta el.  

Az Akcióterületi Terv elfogadása óta eltelt időben lezajlottak a közbeszerzések, 

versenyeztetések, továbbá változtak a közreműködő szervezetek előírásai, valamint a 

jogszabályok is. Ezeknek megfelelően az Akcióterületi Tervet felülvizsgáltuk. 

 

A módosítások felsorolása (az oldalszámok a módosításokat tartalmazó változathoz 

tartoznak): 

2. oldal A közreműködő szervezet előírásai figyelembe vételével tartalomjegyzék készült. 

7. oldal A vezetői összefoglaló adatai a támogatási szerződés, a közbeszerzések és a 

kivitelezés adataival módosultak. A támogatási szerződést még a kivitelezői 

szerződések előtt megkötöttük, így módosításra kerül. 

9. oldal Pontosítás történt. 

10. oldal A tevékenységek költségadatai a támogatási szerződés, a közbeszerzések és a 

kivitelezés adataival módosultak. A támogatási szerződést még a kivitelezői 

szerződések előtt megkötöttük, így módosításra kerül. 

11. oldal A projekt régészet miatti elhúzódása az eredményindikátorok teljesülésének 

dátumát is módosítja. 

12. oldal A közreműködő szervezet két újabb indikátort írt elő a támogatási szerződés 

megkötéséig. 

20. oldal A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 159. § (1) bekezdése 

alapján a kisebbségi önkormányzat elnevezése nemzetiségi önkormányzatra 

módosult, a módosítást a dokumentumban következetesen végigvezettük. 

23. oldal Az Esterházy-kastély felújításának első üteme (Norvég Alap) 2011-ben sikeresen 

lezárult, a KDOP kiemelt projekt 2012-től indul. 

38. oldal A Fő téren a forgalom már nem halad keresztül, ezért módosult a sor. 

43. oldal A már megvalósult projektek megjelölésre kerültek. 

50. oldal Régészeti, örökségvédelmi előírások, illetve a funkcióváltások miatt a 

közreműködő szervezet felé bejelentett változás-bejelentő szerinti módosításokat 

vezettük át. 



71. oldal A Piaci igények, lehetőségek felmérése és ingatlanárak értékelése pont teljes 

átdolgozásra (bővítésre) került a közreműködő szervezet előírásainak 

megfelelően. 

78. oldal A 2009-ben távlatilag tervezett beruházások időpontja módosításra került. 

87. oldal A projekt régészet miatti elhúzódása az eredményindikátorok teljesülésének 

dátumát is módosítja. 

88. oldal A közreműködő szervezet újabb indikátorokat írt elő a támogatási szerződés 

megkötéséig. 

93. oldal Filmszínház felújítása, homlokzati felújítás, büfé kialakítása – a megnevezések 

a pályázati adatlappal összhangban változtak, a lebonyolító szervezet 

megnevezése így mindenhol kikerült a táblázatokból. 

93. oldal Filmszínház felújítása, homlokzati felújítás, büfé kialakítása – A tevékenység 

szakmai leírása pont a pályázati dokumentumokkal egyezően rövidítésre került. 

96. oldal Filmszínház felújítása, homlokzati felújítás, büfé kialakítása – Tevékenység 

iránti igénybemutatása, indokoltsága pont a pályázati dokumentumokkal 

egyezően rövidítésre került 

96. oldal Filmszínház felújítása, homlokzati felújítás, büfé kialakítása – a táblázat 

megvalósítás idejével és költségeivel kapcsolatos pontjai a kivitelezésnek és a 

közbeszerzésnek megfelelően módosultak. A további táblázatoknál is 

következetesen végigvittük a módosításokat. 

100. oldal Fő u. 5. számú épületében a nagyterem és utcai helyiségcsoport funkcióváltó 

felújítása, konferenciaközpont, rendezvényterem kialakítása – Régészeti, 

örökségvédelmi előírások, illetve a funkcióváltások miatt a közreműködő 

szervezet felé bejelentett változás-bejelentő szerinti módosításokat vezettük át. 

102. oldal Fő utca 7-es épület pinceszintjében Civil és Nemzetiségi Klubhelyiség 

létrehozása – A közreműködő szervezet felé bejelentett változás-bejelentő szerinti 

módosításokat vezettük át. 

112. oldal A Fő tér rekonstrukciójához kapcsolódóan a terület közműhálózatának 

rekonstrukciója – Régészeti, örökségvédelmi előírások miatt a közreműködő 

szervezet felé bejelentett változás-bejelentő szerinti módosításokat vezettük át. 

118. oldal Fő utca 5-7-9. műemléki épületegyüttes közszféra funkciójú rehabilitációja – 

Régészeti, örökségvédelmi előírások, illetve a funkcióváltások miatt a 

közreműködő szervezet felé bejelentett változás-bejelentő szerinti módosításokat 

vezettük át. 

124. oldal Baranta bemutató- Fegyverbemutató és közös gyakorlás - Népi játékok 

bemutatása– A civil szervezet névmódosítását vezettük át. Ugyancsak javítottuk a 

154. oldalon is. 

164. oldal A Magánszféra által megvalósítani kívánt projektek 2009-ben távlatilag tervezett 

időpontját módosítottuk. 

166. oldal A Tókert utca – Szabadság utca – Gróf út fejlesztése KDOP projekt 2011-ben 

lezárult. 

167. oldal A kapcsolódó megvalósítás alatt álló projektek adatait aktualizáltuk. 



168. oldal A tervezett és lehetséges projektek 2009-ben távlatilag tervezett időpontját 

módosítottuk. 

180. oldal A közreműködő szervezet új környezeti vállalást írt elő a támogatási szerződés 

megkötéséig. 

197. oldal A közreműködő szervezet új, más megbontású ütemtervet írt elő, az ütemtervet 

aktualizáltuk. 

204. oldal Az akció megvalósításának átfogó pénzügyi terv adatait aktualizáltuk. 

208. oldal A pályázat pénzügyi terv adatait aktualizáltuk. 

216. oldal Az akcióterületi terv pénzügyi elemzése adatait a vonatkozó útmutatók alapján 

módosítani kellett. 

219. oldal Az akcióterületi menedzsment szervezet bemutatása fejezetet a Polgármesteri 

Hivatal szervezetének változása, a projektmenedzsment szervezet számára 

megítélt támogatás mértéke, valamint a szervezet működésével kapcsolatos 

tapasztalatok alapján módosítottuk. 

238. oldal Az üzemeltetés pénzügyi terve, forrásai adatait a közreműködő szervezet által 

bekért dokumentumok alapján módosítani kellett.  

 

Pápa, 2012. február 23. 

Molnár István sk. 

városfejlesztési osztályvezető 

 



 
PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE  28. 

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel :  89/324-585 

Fax:  89/515-083  

E-mai l :  polgarmes ter@papa .hu   

 
Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Rákóczi Szövetség levéllel fordult Pápa Város Önkormányzatához, melyben a magyar 

iskolaválasztási programjuk támogatását kérik.  

Az 1989-ben alakult Szövetség célja a szomszédos országokban élő magyar közösségek nemzeti, 

kulturális, szellemi értékeinek, valamint identitásuk megőrzésének támogatása. A Szövetség a 

céljait elsősorban az ifjúság megszólításával igyekszik elérni. Ebben a munkában kiemelkedő 

szerepet tölt be a magyar iskolába történő beiratkozást ösztönző „Beiratkozási Ösztöndíj Program”. 

A Programot a Szövetség első alkalommal a Felvidéken 2004-ben hirdette meg azzal a céllal, hogy 

ráirányítsa a figyelmet a magyar iskola választásának fontosságára. 

A Program 2005 és 2010 közötti időszakban csak a hátrányos helyzetűnek tekintett Felvidéken 

valósult meg, és évente mintegy kétezer gyermek iskolaválasztását segítette elő.    

Ismerve a felvidéki magyarok nehéz helyzetét a Szövetség kérte a Tisztelt Képviselőtestület anyagi 

segítségét a magyar iskolaválasztást szolgáló programjuk támogatásához. 

 

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

javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő 

 

P á p a, 2012. február 20. 

 

      Dr. Áldozó Tamás sk. 

        polgármester 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Rákóczi Szövetség felvidéki Beiratkozási 

Ösztöndíj Programjának további folytatásához Pápa Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése 

egyéb feladatok 6.3. Általános tartalék előirányzat terhére 200.000,- Ft támogatást biztosít. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Rákóczi 

Szövetséggel támogatási szerződést kössön. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

mailto:polgarmester@papa.hu


PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE      29. 

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel :  (89) 324-585 

Fax:  (89) 515-083   

 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A 4/2004. (II.20.) NKÖM rendeletben foglaltak alapján kell eljárni a helyi önkormányzatok 

közművelődési érdekeltségnövelő támogatásával kapcsolatosan.  

A rendelet 8. § (1) alapján a közművelődési támogatásokra rendelkezésre álló összeg a helyi 

önkormányzat által fenntartott, illetve az önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás 

alapján működő közművelődési intézmények, közösségi színterek technikai, műszaki 

eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására használható fel. 

 

A Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához 2012. március 25-ig benyújtandó kérelemnek 

tartalmaznia kell az érdekeltségnövelő támogatáshoz az önkormányzat által biztosított önrészről 

szóló határozatot. 

 

Javasoljuk, hogy az önkormányzat által fenntartott Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 

érdekeltségnövelő támogatásához Pápa Város Önkormányzata 500.000,- Ft önrészt biztosítson. 

 

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

javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Összeállította: Rádi Róbert kabinetvezető 

 

P á p a, 2012. február 20. 

 

      Dr. Áldozó Tamás sk. 

        polgármester 

 
 

 

 

Határozati javaslat 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 

érdekeltségnövelő támogatásához 2012. évi költségvetése terhére a Pápa Város Önkormányzata 

2012. évi egyéb feladatok 6.3. Általános tartalék előirányzat terhére 500.000,- Ft önrészt biztosít.  

 

Határidő: 2012. március 25. 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Menyhárt László osztályvezető 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE     30. 

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel:  89/324-585 

Fax:  89/515-083  

E-mail :  polgarmester@papa.hu   

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Munkácsy Mihály Általános Iskola pályázatot kíván benyújtani az ökoiskolai cím 

elnyerésére. 

 

A pályázat célja a fenntarthatóság, a környezettudatosság és fenntartható fogyasztás elveinek  

minél hatékonyabb megjelenése az oktatási intézményekben. 

Az Ökoiskola cím azoknak a nevelési-oktatási intézményeknek az elismerését szolgálja, 

melyek átgondoltan, intézményesen, rendszerszerűen biztosítják a fenti cél elérését. 

 

A cím elnyerése az iskola számára rangot jelent, mely vonzóvá teheti az iskolát a szülők 

számára, és pozitív külső visszajelzést nyújt az iskola munkájáról a fenntartó számára. 

A hálózat iskolái nagyobb eséllyel vesznek részt a környezeti nevelési, a fenntarthatóság 

pedagógiájával kapcsolatos pályázatokon. 

A cím elnyerője az Ökoiskolák Hálózatának tagjává válik, hazai és nemzetközi 

kapcsolatrendszere bővülhet, a Hálózat programjai segítik szakmai fejlődését. 

 

A pályázat keretében a díjazottak oklevelet kapnak.  

 

Javasoljuk, hogy a Képviselőtestület támogassa a Munkácsy Mihály Általános Iskola 

Ökoiskola cím elnyerésére vonatkozó pályázatának benyújtását. 

  

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő 

Pápa, 2012. február 21.       

Dr. Áldozó Tamás sk. 

                        polgármester 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

     Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja a Munkácsy Mihály 

Általános Iskola Ökoiskola cím elnyerésére vonatkozó pályázatának benyújtását és 

felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok 

aláírására, jognyilatkozatok megtételére.  

 

 Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Egyházi Viktorné intézményvezető 

mailto:polgarmester@papa.hu


 

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE     31. 

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel:  89/515-000 

Fax:  89/515-083  

E-mail :  polgarmester@papa.hu  

 

   

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

I. 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 66. § (9) bekezdése (továbbiakban: Kotv.) 

értelmében az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra az önkormányzat által 

meghatározott időszakban kell beíratni. 

 

Az önkormányzat fenntartásában működő általános iskolákban a felvételi / átvételi kérelmek 

elbírálásánál figyelembe vehető sajátos helyzetről Pápa Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete a 4/2007.(III. 29.) önkormányzati rendelettel döntött.  
 

A sajátos helyzet figyelembe vétele és a sorsolásos eljárás alkalmazása mellett nem indokolt 

pótbeíratási időpont meghatározása. Célszerű azonban a jövőben is alkalmazni az 

iskolaigazgatók közti egyeztetési eljárást, amellyel kiszűrhetők a beiratkozást elmulasztók és 

lehetővé válik felszólításuk, kötelezettségük teljesítésére.  

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 

(továbbiakban: Rendelet) 16. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a 2012/2013-es tanévre 

történő beíratásra az alábbi időpontokat javasoljuk: 

 

2012. április 16-án 8-18 óráig, április 17-én 8-17 óráig. 

 

II. 

A Kotv. 102. § (2) bekezdés a) pontja alapján a fenntartó dönt „a nagyobb létszámú 

gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontjáról”.  

 
Fentiek, a Rendelet 15. § (2) bekezdésében foglaltak, valamint az óvodavezetőkkel folytatott 

előzetes egyeztetés alapján, a gyermekek 2012/2013 óvodai nevelési évre történő beíratásának 

időpontját az alábbiak szerint javasoljuk meghatározni: 

 

2012. május 14-én 8-18 óráig, május 15-én 8-17 óráig. 

 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő 

 

P á p a, 2012. február 20. 

        Dr. Áldozó Tamás sk. 

           polgármester



 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

       I. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2012/2013 tanévre a tanköteles korú 

gyermekek általános iskolákba történő beíratásának időpontját – Kotv 66. § (9) 

bekezdésében foglaltak alapján – az alábbiak szerint határozza meg: 

 

2012. április 16-án 8-18 óráig, 

2012. április 17-én 8-17 óráig. 

 

Utasítja a Jegyzőt, valamint a közoktatási intézmények vezetőit, hogy a beiratkozás 

idejének közzétételéről a Rendelet 16. § (1) bekezdésében foglaltak szerint 

gondoskodjanak. 

 

Határidő: azonnal 
 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester  

 Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 Intézményvezetők 

 

II. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kotv. 102. § (2) bekezdés                

a) pontjában foglaltak, valamint a Rendelet 15. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a 

2012/2013 nevelési évre az óvodáskorú gyermekek óvodába történő beíratásának 

időpontját az alábbiak szerint határozza meg: 

 

2012. május 14-én 8-18 óráig, 

2012. május 15-én 8-17 óráig. 

 

 

Utasítja a Jegyzőt és az óvodavezetőket, hogy a beiratkozás idejének közzétételéről a 

helyben szokásos módon gondoskodjanak. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

  Intézményvezető, tagóvoda vezetők  



PÁPA VÁROS JEGYZŐJE         32. 

 
8500 PÁPA, Fő u. 12 

Tel.: 89/515-000 

Fax: 89/313-989 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Pápa, Kuruc u. 2. szám alatti, 9 lakásból álló társasházban 4 lakás magánszemélyek (pápai 

3552/A/1., 3552/A/2., 3552/A/6., 3552/A/9. hrsz. lakások), 5 az önkormányzat tulajdona. 

Az önkormányzat tulajdonát képező lakásokból 4 lakás (földszint 3., 3552/A/3. hrsz., egy 

szoba, előszoba, konyha, fürdő-WC, 46 m
2
, komfortos; földszint 4, 3552/A/4. hrsz., egy 

szoba, konyha, fürdő-WC, 30 m
2
, komfortos; földszint 5., 3552/A/5 hrsz., egy szoba, konyha, 

27 m
2
, komfort nélküli; földszint 8., 3552/A/8., hrsz. egy és félszoba, előszoba, konyha, 

fürdő-WC, kamra, 44 m
2
, komfortos) megüresedett, az ötödik, földszint 7. sz. lakás bérlő által 

lakott. 

A Városgondnokság, mint a társasházi egész ingatlan kezelője tájékoztatása szerint szükséges 

az épület teljes ivóvíz és szennyvízvezeték hálózat cseréje, tetőszerkezet és tető héjazat 

továbbá az udvari WC-k felújítása azoknak a lakásokban történő elhelyezése, mindezek 

várható költsége 6.400 eFt. 

 

A városi főépítész szakvéleménye szerint a tömbben lévő, egységes kialakítású, kivételes 

szépségű neoreneszánsz társasház délkeleti sarkában lévő földszintes, magastetős épületszárny 

a Bástya u. 11/A. sz. párkánymagasságáig megemelhető. 

 

A társasház gazdaságosan nem felújítható, ezért indokolt az egy tömbben lévő 6 lakásból a 

már üres 3 önkormányzati tulajdonú lakás (pápai 3552/A/3., 3552/A/4., 3552/A/5 hrsz.) 

illetőleg a külön épületszárnyban található 1 üres önkormányzati tulajdonú lakás (pápai 

3552/A/8. hrsz.) egyben történő értékesítése, illetve a leendő befektető megvásárolhatja a 

további 4 magántulajdonban lévő lakást is. 

 

A meglévő földszintes épület jellegzetes ablakritmusát és tetőkarakteres tömegformáját az 

átépítés/újjáépítés során meg kell tartani. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

49/1993. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről 

és elidegenítéséről (továbbiakban: R.) 36. §-ában biztosított jogkörében eljárva a Pápa, Kuruc 

u. 2. földszint 3. (pápai 3552/A/3. hrsz., 3.299.534,- Ft), földszint 4. (pápai 3552/A/4. hrsz., 

2.055.510,- Ft), földszint 5. (pápai 3552/A/5 hrsz., 1.792.152,- Ft) és földszint 8. (pápai 

3552/A/8. hrsz., 2.920.544,- Ft valamint a földterület értéke – eszmei hányad arányában 

számítva – 817.920,- Ft) lakásoknak egyben, az ingatlanforgalmi szakértő által javasolt 

10.886.000,- Ft eladási áron, a R. 42., 45. §-aiban meghatározottak szerint történő 

értékesítéséhez járuljon hozzá. 

 

Összeállította:  Polgár Jenő közigazgatási osztályvezető 

   Bakalár Attila köztisztviselő 

 

 

Pápa, 2012. február 20. 

 

        Kanozsainé dr. Pék Mária sk. 

jegyző 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének 49/1993. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások 

és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről (továbbiakban: R.) 36. §-ában biztosított 

jogkörében eljárva Pápa, Kuruc u. 2. földszint 3. (pápai 3552/A/3. hrsz.), földszint 4. (pápai 

3552/A/4. hrsz.), földszint 5. (pápai 3552/A/5 hrsz.) és földszint 8. (pápai 3552/A/8. hrsz.) 

egyben, 10.886.000,- Ft eladási áron a R. 42., 45. §-aiban meghatározottak szerint történő 

értékesítésre kijelöli. 

 

Utasítja a Jegyzőt, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: folyamatos 

 

Felelős: Kanozsainé Dr. Pék Mária jegyző 

  Polgár Jenő közig.oszt.vez. 

  Menyhárt László gazd.oszt.vez. 

 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 33. 

  8500 PÁPA, Fő u. 12. 

  Tel: 89/515-000 

  Fax: 89/515-083  

  E-mail: polgarmester@papa.hu 
 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja értelmében 

állami vagyon tulajdonjoga ingyenesen átruházható a helyi önkormányzat javára törvényben 

vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban foglalt feladatai elősegítése 

érdekében. 

 

Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 245/2007. (X.4.) Korm. rendelet 50. §-a 

alapján a tulajdonba adásra vonatkozó kezdeményezést a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-

hez kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell: 

a) a tulajdonba adásra vonatkozó igényt, megjelölve a felhasználási célt, valamint a 

segítendő feladatot és az azt előíró jogszabályi rendelkezést, 

b) a kezdeményező nyilatkozatát arról, hogy vállalja a tulajdonba adás érdekében 

felmerülő költségek megtérítését, 

c) helyi önkormányzat kezdeményezése esetén a képviselőtestület határozatát, amely az 

állami vagyon igényléséről hozott döntést tartalmazza. 

 

Az előterjesztés mellékletét képező helyszínrajzon jelölt pápai 6607 hrsz. alatti, kivett 

beépítetlen terület megjelölésű, 5298 m² területű, a Pápai Ipari Parkban található ingatlan a 

Magyar Állam tulajdonában és az MNV Zrt. vagyonkezelésében van. Javasolom az ingatlan 

térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezését tekintettel arra, hogy 

szükséges az Ipari Parknak ezen a területén - út kialakításával - közterületi kapcsolat 

biztosítása a Juhar utcára. 

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése szerint a 

települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében többek között különösen a 

településfejlesztés, a településrendezés, a helyi közutak és közterületek fenntartása. 

 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

 

Összeállította: Dr. Nagy Krisztina aljegyző 

 

Pápa, 2012. február 23. 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás sk. 

 polgármester 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 

törvény 36. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján - figyelemmel a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében a települési 

önkormányzatok feladataként meghatározott településfejlesztés, a településrendezés, a helyi 

közutak és közterületek fenntartása feladatokra - kezdeményezi a Magyar Állam tulajdonában 

lévő pápai 6607 hrsz. alatti, kivett beépítetlen terület megjelölésű, 5298 m² területű, a Pápai 

Ipari Parkban található ingatlan ingyenes tulajdonba vételét. 

A Képviselőtestület egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy vállalja a tulajdonba adás érdekében 

felmerülő költségek megtérítését. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan ingyenes tulajdonba 

vételével kapcsolatos jognyilatkozatokat megtegye, szerződést aláírja. 
 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Menyhárt László gazdasági osztályvezető 





PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE      34. 

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel :  (89) 324-585 

Fax:  (89) 515-083   

 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Kampen és Pápa közt a 90-es évek elején kezdődött együttműködési szándékot a két város 

polgármestere 1992. november 21-én a települések képviselőinek jelenlétében a partnervárosi 

szerződés aláírásával erősítette meg. Az idei évben ünnepeljük a kapcsolat 20 éves évfordulóját 

Kampen városában. 

 

Kampen további partnervárosaival – a németországi Soest és Meinerzhagen, valamint az izraeli 

Eilat – is kerek jubileumot ünnepel ebben az évben, ezért közös rendezvény keretében, valamennyi 

partnerváros képviselőit egyszerre hívják Kampenbe az évfordulók megünneplésére 2012. április 

27-30. közt. 

Egy-egy város képviseletében nyolc főből álló hivatalos delegáció hívott meg Bort Koelewijn 

polgármester. A programok összeállításánál kiemelt figyelmet kapnak az elmúlt 20 év jelentős 

eseményei, valamint szeretnének párbeszédet kezdeményezni a jövő hosszú távú terveiről.  Miután 

április 30. nemzeti ünnep Hollandiában, a program részét képezik a királynő születésnapja 

alkalmából szervezett rendezvények is. 

 

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

javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Összeállította: Rádi Róbert kabinetvezető 

 

P á p a, 2012. február 20. 

 

      Dr. Áldozó Tamás sk. 

        polgármester 

 
 

 

Határozati javaslat 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 2012. 

április 27-30. közt Pápa város képviseletében Kampenbe utazó delegációban résztvevőket felkérje 

és kijelölje. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

   

 


