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Tisztelt Képviselőtestület! 
 
 
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. 
törvény (továbbiakban: Ttv.) 6. § (3) bekezdésére hivatkozással a Társulási Tanácsban 
2012. I. félévben végzett tevékenységről az alábbi tájékoztatást adom:  
 
I. Társulási Megállapodást érintő módosítások, a Társulás által ellátott feladatok  
 
A Társulási Tanács utolsó alkalommal 2011. május 5-i ülésén döntött a társulási 
megállapodás módosításáról, mely 2011. augusztus 16-án lépett hatályba, ezt követően 
annak módosítására nem került sor.  
 

1. Közoktatási intézményi és szakszolgálati feladatellátás  
 

A Társulás a közoktatási intézményi és szakszolgálati feladatellátás keretében a kistérség 
közoktatási intézményvezetői részére igazgatói munkaközösségi értekezleteket tart. 
2012. I. félévben 10 alkalommal tartottak közoktatási fórumot, melyek során az 
intézményvezetők tájékoztatást és segítséget kaptak a közoktatást érintő jogszabályi 
változásokról, a közoktatás várható átszervezéséről, valamint pályázati lehetőségekről.    
 

2. Szociális alapszolgáltatás  
 

A szociális alapszolgáltatás ellátásában a beszámoló időszakában változás nem történt, a 
Társulás továbbra is a családsegítést és a házi segítségnyújtást biztosította a 
feladatellátáshoz csatlakozott települések vonatkozásában.   
 
A nyár folyamán a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tábort szervezett a hátrányos 
helyzetű gyermekek részére. A tábornak Nagytevel település adott otthont, ahol 4 napot 
töltöttek a gyerekek. A megvalósításhoz - a pápai Kánaán Ház vezetőjének 
kezdeményezésére - a Bázisrepülőtéren szolgálatot teljesítő külföldi katonák nyújtottak 
anyagi támogatást.    
 

A házi segítségnyújtást a kistérségben 425 fő gondozott vette igénybe, a feladatot 50 házi 
gondozó látta el.  
 

3. Mozgókönyvtár  
 

A mozgókönyvtári szolgáltatás a Jókai Mór Városi Könyvtárral kötött megállapodás 
alapján 2012. I. félévben is folyamatosan biztosított volt a feladatellátáshoz csatlakozott 
42 településen.   
 



4. Területfejlesztés 
 
A Belügyminisztérium kezdeményezésére, a Parlagfű elleni védekezés országos közfoglalkoztatási 
program keretében 2012. május 7 – augusztus 5. között lehetőség nyílt 54 fő munkanélküli 
8 órás foglalkoztatására. A közmunka program megvalósításához a Belügyminisztérium 
9 900 EFt támogatást biztosított. Pápán 3 fő vett részt a foglalkoztatásban.  
 
A területfejlesztéssel kapcsolatos feladatellátás keretében az önkormányzatok továbbra is 
folyamatos tájékoztatást kapnak az aktuális pályázati lehetőségekről.  
 

5. Sportfeladatok ellátása  
 

A sporttal kapcsolatos feladatok 1 fő főállású és 1 fő részmunkaidős dolgozó látta el.  
 
A kispályás labdarúgó bajnokságban 22 csapat indult. A Veszprém Megyei Labdarúgó 
Szövetség megbízásából a nagypályás labdarúgó bajnokságok szervezését és lebonyolítását 
is ellátja a Társulás, amelyben 29 felnőtt és 14 tartalék csapat, közel 650 sportoló vesz 
részt.  
 
A teke bajnokságokba - 4 férfi és 1 női osztályban - összesen 46 csapat nevezett. A 
labdarúgás mellett továbbra is a teke biztosít legtöbb sportolónak rendszeres testedzési 
lehetőséget.  
 
Az asztalitenisz csapatbajnokságban ez évben 4 férfi csapat vett részt. A bajnokságot két 
fordulóban rendezték, melynek állandó helyszíne a Tarczy Lajos Általános Iskola 
tornaterme.  
 
Kézilabdában továbbra sincs férfi csapat, a női bajnokságba 4 csapat nevezett. A csapatok 
kérésére a korábbi tavaszi – őszi fordulós rendszeren túl télen is sor kerül bajnokság 
megtartására.   
 
A csapatversenyeken túl a kistérség sport iránt érdeklődő felnőtt polgárainak sakk, atlétika, 
asztalitenisz, tenisz, triatlon, teke, tollaslabda sportágakban is lehetősége nyílik az egyéni 
versenyeken történő részvételre. Csapatsportágakban a bajnoki versenyrendszereken túl, 
az év minden szakában kupa rendszerű megmérettetési lehetőségek állnak a sportolni 
vágyók rendelkezésére, pl. Ősz kupák, Téli kupák stb. 
 
A diákolimpiai versenyeket a Diáksport Bizottság a Társulással közösen szervezi. A 
szervezés jelentős részét a Diáksport Bizottság látja el, a sportesemények lebonyolításához 
szükséges személyi (versenybíró), tárgyi és technikai feltételeket a Társulás biztosítja. 12 
sportágban (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, sakk, atlétika, asztalitenisz, torna, úszás, 
tollaslabda, triatlon, duatlon és játékos sportvetélkedő) kerül sor az alapszintű városi, 
kistérségi bajnokságok megrendezésére.  
 
Nagy népszerűségnek örvend a községek nyári sportversenye, melyet évente rendeznek. A 
június 9-i sporteseményen 11 község közel 250 sportolója vett részt és mérte össze 
tudását az egyéni sportok közül atlétikában, a csapat sportágak közül pedig kézilabdában 
és labdarúgásban.  
 
 



Megyei, országos, valamint nemzetközi sportrendezvények 

 
A városi - körzeti események mellett Pápa biztosította a helyszínt és nagyrészt a személyi 
feltételeket is az elmúlt években rendszeresen a labdarúgás, tollaslabda, torna, triatlon, 
duatlon, sportágak megyei döntőjének is. Torna, labdarúgás sportágakban több 
alkalommal került sor országos elődöntő lebonyolítására.  
A tanintézetek sportolói részére a diákolimpia felmenő rendszerein túl sakk, atlétika, 
úszás, labdarúgás sportágakban további versenyeket is szerveztek. Az alsó tagozatos 
tanulók számára szervezett atlétikai gyermek verseny a megyében egyedülálló.  
 
A város és a kistérség sportéletének szerves részét képezik azok a nemzetközi 
sportesemények, melyek a testvérvárosi kapcsolatokra épülnek. Ezek közül a Pápai 
Játékfesztivál keretében megrendezett Miniolimpia és a Pápa Kupa Labdarúgó 
Teremtorna a két legnagyobb rendezvény. Természetesen fiataljaink is szívesen vesznek 
részt a partnervárosok hasonló versenyein, rendszeresen utaznak a külföldi meghívásokra. 
2012. évben sportolóink Losoncon, Casalecchio di Renoban és Leinefeldében vettek részt 
sportversenyeken.  
 
Hagyományteremtő céllal 2012-ben két új nagyszabású sportrendezvény indult útjára 
Pápán, melyekben a Társulás szervező szerepet töltött be: a Spring Fun Run jótékonysági 
futás és a Mozdulj Pápa! szabadidősport rendezvények. Mindkét rendezvény sikeres volt, 
sok résztvevőt vonzott.  
 

6. Egyéb  
 

A feladatellátás a társulási megállapodásban vállalt további feladatok - belső ellenőrzés, 
egészségügyi feladat (orvosi ügyelet működtetése) – tekintetében is folyamatosan 
biztosított.  

 
II. Társulás szervezeti felépítése 
 
A Társulás szervezeti felépítésében változás nem történt. A Társulási Tanács 2012. I. 
félévben 2 ülést tartott, melynek során 12 határozatot hozott, az Elnökség 2 ülésén 12 
határozat született, a Pénzügyi Bizottság 2 ülést tartott, ahol 6 határozatot hozott.  
A Társulás Munkaszervezetének létszáma 2012. I. félévben 77 fő az alábbiak szerint:  
- munkaszervezet: 6 fő - ebből 1 fő részmunkaidős  
- családsegítő szolgálat: 3 fő  
- gyermekjóléti szolgálat: 7 fő  
- orvosi ügyelet: 4 – 4 fő asszisztens és gépkocsivezető - ebből 1 – 1 fő részmunkaidős  
- házi gondozás: 1 fő vezető gondozónő, 2 fő részmunkaidős adminisztrátor és 50 fő házi 
gondozó  
 
III. Társulás költségvetése  
 
A Társulás 2012. évi költségvetését a Társulási Tanács 2012. február 3-i ülésén 772 315 
EFt bevételi és kiadási főösszeggel hagyta jóvá. A Társulás, mint intézményfenntartó által 
ellátott feladatokhoz, valamint az egyes önkormányzatok által intézményfenntartó társulás 
keretében ellátott feladatokhoz az alábbi normatív és kiegészítő normatív állami 
támogatások igénylése történik:  



 
- a többcélú kistérségi társulások általános feladatainak ellátására 23 400 EFt,  
- belső ellenőrzési feladatok ellátására 8 406 EFt,  
- családsegítő és gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátására 35 312 EFt,  
- házi segítségnyújtás ellátására 82 580 EFt,  
- mozgókönyvtári feladatok ellátására 33 600 EFt,  
- közoktatási feladatellátásra 160 503 EFt. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a beszámolót megtárgyalni és elfogadni 
szíveskedjen. 
 
 
Pápa, 2012. augusztus 27. 
 
 
 Dr. Áldozó Tamás sk. 
 polgármester 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE II. 
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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

A Pápai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításáról a Társulási 

Tanács utolsó alkalommal 2011. május 5-én döntött. A Társulást alkotó települések 

képviselőtestületei a megállapodás módosítását elfogadták, ennek megfelelően a módosított 

társulási megállapodás 2011. augusztus 16-án lépett hatályba. 

 

Ezt követően eltelt időszakban bekövetkezett változások miatt szükséges a megállapodás 

módosítása az alábbiak szerint:  

 

A megállapodás 1. számú melléklete felsorolja a társulást alkotó településeket, azok 

székhelyeit, valamint a lakosságszámot. A jelenleg hatályos megállapodás a 2010. január 1-

jei lakosságszámot tartalmazza, melynek módosítása szükséges a 2011. január 1-jei 

lakosságszám szerint.  

 

A megállapodás 2/a. számú melléklete részletesen felsorolja az egyes közoktatási 

intézmények fenntartóit. Mivel az elmúlt időszakban több közoktatási intézmény 

átszervezéséről döntöttek az érintett képviselőtestületek, ezért szükséges a változások 

átvezetése.  

 

A megállapodás 2/e. számú melléklete tartalmazza az esélyegyenlőségi program 

megvalósításához csatlakozott településeket. A feladatellátáshoz való csatlakozási szándékát 

Németbánya település jelezte.  

 

A mozgókönyvtári és közművelődési feladatellátáshoz csatlakozott települések 

felsorolását a megállapodás 2/g. számú melléklete tartalmazza. A feladatellátáshoz jelen 

módosítás során Pápasalamon község kíván csatlakozni.    

 

A Társulási Tanács 2012. szeptember 13-i ülésén előzetesen tárgyalt a fenti módosításokról, 

melyeket elfogadott. 

 

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény   

1. § (9) bekezdés b) pontban foglaltak alapján „a társulásban részt vevő képviselőtestületek 

mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a többcélú kistérségi társulási 

megállapodás módosításához”.  

 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Összeállította: dr. Nagy Krisztina aljegyző 

 

Pápa, 2012. szeptember 17. 

 

 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 
 

 

1. A Megállapodás 1. sz. melléklete helyébe az alábbi 1. sz. melléklet lép: 

 

„1. sz. melléklet 

település székhely lakosságszám 2011. 

január 1-jén
 

Adásztevel 8561 Adásztevel, Árpád u. 22.   842 

Bakonyjákó 8591 Bakonyjákó, Rákóczi tér 9. 673 

Bakonykoppány 8571 Bakonykoppány, Petőfi S. u. 24.  210 

Bakonyság 8557 Bakonyság, Béke u. 14. 78 

Bakonyszentiván 8557 Bakonyszentiván, Rákóczi u. 35. 230 

Bakonyszücs 8572 Bakonyszücs, Kossuth L. u. 1. 339 

Bakonytamási  8555 Bakonytamási, Széchenyi u. 1.  723 

Béb 8565 Béb, Kossuth L. u. 14. 264 

Békás 8515 Békás, Rákóczi F. u. 17. 219 

Csót 8558 Csót, Rákóczi u. 38. 1064 

Dáka 8592 Dáka, Dózsa Gy. u. 95. 687 

Döbrönte 8597 Döbrönte, Fő u. 47. 267 

Egyházaskesző 8523 Egyházaskesző, Kossuth u. 76. 525 

Farkasgyepű 8582 Farkasgyepű, Petőfi S. u. 15. 371 

Ganna 8597 Ganna, Fő u. 52. 315 

Gecse 8543 Gecse, Kossuth L. u. 39. 444 

Gic 8435 Gic, Nagy L. út 23. 383 

Homokbödöge 8563 Homokbödöge, Kossuth L. u. 47. 751 

Kemeneshőgyész 8516 Kemeneshőgyész, Kossuth u. 107. 509 

Kemenesszentpéter 8518 Kemenesszentpéter, Béke u. 2. 673 

Kup 8595 Kup, Fő u. 76. 495 

Külsővat 9532 Külsővat, Kossuth u. 70.  768 

Lovászpatona 8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2. 1280 

Magyargencs 8517 Magyargencs, Petőfi S. u. 127. 535 

Malomsok 8533 Malomsok, Fő tér 10. 561 

Marcalgergelyi 9534 Marcalgergelyi, Kossuth u. 52. 423 

Marcaltő 8532 Marcaltő, Fő tér 13. 807 

Mezőlak 8514 Mezőlak, Arany J. u. 1. 1041 

Mihályháza 8513 Mihályháza, Jókai u. 10. 772 

Nagyacsád  8521 Nagyacsád, Deák F. u. 1-3. 658 

Nagydém 8554 Nagydém, Széchenyi u. 1. 393 

Nagygyimót 8551 Nagygyimót, Rákóczi u. 2. 599 

Nagytevel 8562 Nagytevel, Kossuth L. u. 56. 560 

Nemesgörzsöny 8522 Nemesgörzsöny, Széchenyi u. 10. 700 

Nemesszalók 9533 Nemesszalók, Rákóczi F. u. 13. 951 

Németbánya 8581 Németbánya, Fő tér 3.  100 

Nóráp 8591 Nóráp, Kossuth L. u. 48. 220 



Nyárád 8512 Nyárád, Kossuth L. u. 1. 974 

Pápa 8500 Pápa, Fő u. 12.  31 904    

Pápadereske 8593 Pápadereske, Rákóczi F. u. 43. 290 

Pápakovácsi 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. 588 

Pápasalamon 8594 Pápasalamon, Petőfi S. tér 3. 361 

Pápateszér 8556 Pápateszér, Petőfi S. u. 17. 1263 

Takácsi  8541 Takácsi, Petőfi S. u. 14. 908 

Ugod 8564 Ugod, Kossuth. u.32. 1432 

Vanyola 8552 Vanyola, Petőfi S. u.14. 595 

Várkesző 8523 Várkesző, Kossuth L. u. 36. 194 

Vaszar 8542 Vaszar, Fő u. 29. 1631 

Vinár 9534 Vinár, Köztársaság u. 36. 253 

Társulás összesen:  60 823 

 

 

 

2. A megállapodás 2./a. sz. „Közoktatási intézményi és szakszolgálati feladat” című 

mellékletének 1. és 2. pontja helyébe az alábbi 1. és 2. pont lép:  

 

 

„1. Óvoda 
 

 

 A feladatellátást önállóan (intézményfenntartóként) végző települési önkormányzatok:  

 Kup  

 Pápa 

  

 A feladatellátást az egyes önkormányzatok az általuk megkötött külön megállapodás 

alapján létrehozott intézményfenntartó társulás útján látják el:  

Adásztevel – Nagygyimót – Homokbödöge - Nagytevel  

Bakonyjákó – Farkasgyepű – Németbánya (- Városlőd – Kislőd – 

Csehbánya – Halimba - Magyarpolány – Nyirád - Szőc)  

Csót – Béb – Bakonyszentiván – Nagydém - Nagygyimót  

Dáka – Pápadereske - Nyárád 

Egyházaskesző – Várkesző - Magyargencs  

Mezőlak – Békás - Mihályháza 

Pápakovácsi – Nóráp – Ganna - Döbrönte 

Pápateszér – Bakonyszentiván - Bakonyság 

Takácsi – Vaszar - Gecse  

Nemesszalók – Vinár - Marcalgergelyi - Külsővat 

Lovászpatona - Nagydém – Vanyola  

Ugod – Bakonyszücs - Bakonykoppány 
 

Gic-(Sokorópátka)  

Kemenesszentpéter-Kemeneshőgyész-Malomsok-Marcaltő-Mihályháza-

Nagyacsád 

 

 A feladatellátást Egyházaskesző – Várkesző Község Önkormányzatával megkötött 

közoktatási feladatátadási megállapodás alapján látja el:  

 

  Nemesgörzsöny      

 



 A feladatellátásról az egyes önkormányzatok nem állami, nem önkormányzati 

intézményfenntartóval kötött közoktatási megállapodás alapján gondoskodnak:  

Malomsok 

Marcaltő 

Várkesző 

 

 

2. Általános iskola 
 

 

 A feladatellátást önállóan (intézményfenntartóként) végző települési önkormányzatok:  

 Pápa 

  

 A feladatellátást az egyes önkormányzatok az általuk megkötött külön megállapodás 

alapján létrehozott intézményfenntartó társulás útján látják el:  

Bakonyjákó – Farkasgyepű – Németbánya (- Városlőd – Kislőd - 

Csehbánya) 

Csót – Béb – Nagygyimót – Nagydém - Bakonyszentiván  

Lovászpatona – Vanyola  

Mezőlak-Békás-Kemeneshőgyész-Magyargencs-Kemenesszentpéter-

Mihályháza 

Pápakovácsi – Kup – Döbrönte - Nóráp 

Pápateszér – Bakonyszentiván – Bakonyság (- Bakonytamási) 

Vaszar – Gecse - Takácsi
 

Ugod – Bakonyszücs – Bakonykoppány – Homokbödöge – Nagytevel - 

Adásztevel  

Nemesszalók – Marcalgergelyi – Vinár - Nyárád 

Gic - (Sokorópátka)
 
 

Dáka – Pápasalamon (- Nagyalásony – Vid – Kisszőlős – Dabrony – 

Somlóvecse - Somlószőlős)  

Külsővat (- Csögle – Kiscsősz – Adorjánháza – Egeralja)  

  

 A feladatellátást az egyes önkormányzatok az általuk Pápa Város Önkormányzatával 

megkötött közoktatási megállapodás alapján látják el:  

Takácsi (5-8. osztály)  

 

 A feladatellátást Nemesgörzsöny Község Önkormányzata Vaszar Község 

Önkormányzattal kötött közoktatási feladatátadási megállapodás (1-8. osztály) alapján látja el.   

 

 A feladatellátást az önkormányzat az általa Nemesszalók Község Önkormányzatával 

megkötött közoktatási megállapodás alapján látja el:  

        Pápadereske (1-8. osztály)  

 

 A feladatellátásról az egyes önkormányzatok nem állami, nem önkormányzati 

intézményfenntartóval kötött közoktatási megállapodás alapján gondoskodnak:  

Ganna 

Malomsok 

Marcaltő 

Várkesző 

Egyházaskesző 

Nemesgörzsöny” 



 

3. A megállapodás 2/e. sz. „Esélyegyenlőségi program megvalósítása” című melléklete 

Németbánya település felsorolásával egészül ki.  

 

 

4. A megállapodás 2/g. sz. „Mozgókönyvtári és közművelődési feladat” című melléklete 

Pápasalamon település felsorolásával egészül ki. 

 

 

Jelen módosítás a megállapodás egyéb rendelkezéseit nem érinti, azok változatlanul 

érvényben maradnak. 

 

 

Pápa, 2012. ....................... 

 

 

 

 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 

 


