
PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 120. 

  8500 PÁPA, Fő u. 12. 

  Tel: 89/515-000 

  Fax: 89/515-083  

  E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J E L E N T É S 

 

A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK 

VÉGREHAJTÁSÁRÓL 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 
 

 



2 

 

222/2011. (XII.22.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatában döntött arról, hogy a Szabó Ervin - Bocsor István 

- Szilágyi József - Teleki utcák által határolt tömbbelső terület - 

felhasználásával összefüggően, térítésmentesen elfogadja dr. 

Decsi Péter János (Pápa, Eötvös u. 32.) és Tekánné Decsi Dóra 

(Pápa, Ötödik u. 24.) által Pápa Város Önkormányzatának 

felajánlott, a kialakítandó 2047/16 hrsz. - ú Katedra utca 

megnevezésű közterületbe beolvadó 237 m
2
 területű 

ingatlanrészt. 

 

 

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

tulajdonosokkal a telekhatár-rendezési megállapodásokat megkötötték, a tulajdonjog változás 

ingatlan-nyilvántartási bejegyzése folyamatban van. 

 

 

61/2012. (IV.19.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozataival támogatta a Városi Óvodák TÁMOP-3.4.3-11/2 

Iskolai tehetséggondozás, valamint a TÁMOP-3.4.1.B-11/2 

Migráns hátterű tanulók nevelésének és oktatásának segítése II. 

szakasz pályázatok benyújtását. 

 

 

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

pályázatokat a testületi határozatban foglaltaknak megfelelően határidőben benyújtották. 

 

 

71/2012. (V.17.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával támogatta a TÁMOP-6.1.2/11/1/A Egészségre 

nevelő és szemléletformáló életmód programok, valamint a 

TÁMOP-3.1.11-12/2 Óvodafejlesztés című pályázatok 

benyújtását. 

 

 

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

pályázatokat határidőben benyújtották. 

 

 

72/2012. (V.17.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával döntött Pápa Város Polgármesteri Hivatala, 

valamint a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 

alapító okiratainak módosításáról. 

 

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

alapító okiratok módosítását a Magyar Államkincstár a törzskönyvi nyilvántartásába 

bejegyezte. 
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86/2012. (VI.21.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával hozzájárult ahhoz, hogy a Jókai Mór Városi 

Könyvtár a TÁMOP-3.2.12-12/1 pályázaton konzorciumi 

tagként részt vegyen. 

 

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

pályázathoz szükséges nyilatkozatokat Pápa város polgármestere megtette, a Jókai Mór 

Városi Könyvtár a pályázatot határidőben benyújtotta. 

 

 

87/2012. (VI.21.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával egyetértett azzal, hogy a Vidám Aprófalva 

Közhasznú Alapítvány a TÁMOP-2.4.5-12/1 alternatív nappali 

gyermekellátási szolgáltatások létrehozásának támogatása 

felhívásra Nappali gyermekellátási szolgáltatások bővítése 

Pápán címmel pályázatot nyújtson be, valamint felhatalmazta a 

Polgármestert a pályázattal kapcsolatos nyilatkozat aláírására. 

 

 

A Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban 

jelenti, hogy Pápa város Polgármestere a nyilatkozatot aláírta és a fenntartónak határidőben 

megküldte. 

 

98/2012. (VI.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával döntött Pápa Város Önkormányzata Egyesített 

Szociális Intézménye, valamint az Erkel Ferenc Ének-Zenei 

Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító 

okiratainak módosításáról. 

 

 

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

alapító okiratok módosítását a Magyar Államkincstár a törzskönyvi nyilvántartásába 

bejegyezte. 

 

 

99/2012. (VI.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával döntött a 74/2012. (V.17.) határozatának 

módosításáról, azaz a helyi közösségi közlekedés 

működtetéséhez 2011. évben vissza nem térítendő 

önkormányzati támogatás biztosításáról. 

 

 

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

módosított képviselőtestületi határozatot átadták a közreműködő szervezetnek. 
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100/2012. (VI.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatában nyilatkozott a Strukturális Alapok és a Kohéziós 

Alap támogatásában megvalósuló pályázatok ÁFA emeléséből 

adódó költségnövekmény kompenzációjával kapcsolatban. 

 

 

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

pályázatokhoz szükséges nyilatkozatokat megküldték a közreműködő szervezetnek. 

 

 

Pápa, 2012. szeptember 13. 

 Dr. Áldozó Tamás sk. 

 polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 222/2011. (XII.22.), a 61/2012. (IV.19.), 

a 71, 72/2012. (V.17.), a 86, 87/2012. (VI.21.), valamint a 98, 99, 100/2012. (VI.26.) 

határozatok végrehajtására adott jelentéseket elfogadja. 

 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE     121. 

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel:  89/324-585 

Fax:  89/515-083  

E-mail :  polgarmester@papa.hu   

 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 
 

 

A Közép-Dunántúli Operatív Program keretében pályázati felhívás jelent meg KDOP-

2.2.1/A-12. „Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek és turisztikai 

klaszterek létrehozása és fejlesztése” címmel.  

 

A pályázat célja egyrészt a turisztikai desztináció menedzsment – továbbiakban: TDM - 

szervezetek kialakítása, fejlesztése, működési feltételeinek megteremtése, másrészt a 

szervezetek által ellátandó TDM szakmai feladatok támogatása.  

 

A TDM rendszer kialakítása a Nemzeti turizmusfejlesztési stratégia egyik pillére. A TDM 

rendszer célja a turizmus versenyképességének növelése, a desztináció turisztikai 

teljesítményének fokozása, a látogatók elégedettségének emelése, a turisták desztinációhoz 

köthető információkkal történő ellátásának biztosítása.  

 

A pályázat eredményeként olyan szervezetek jönnek létre, amelyek összefogják a desztináció 

és egy-egy régió szektoriálisan szerveződő turizmusban érdekelt szereplőit, illetve komplex 

tevékenységükkel egyaránt elősegítik a helyben élők életminőségének javítását és a turisták 

pozitív élményeinek kialakítását.  

 

A TDM szervezet létrehozását indokolja még, hogy a jelenlegi információk szerint 

turizmusfejlesztéssel kapcsolatos támogatás a jövőben csak e szervezeteken keresztül 

nyújtható, illetőleg turisztikai forrásra pályázók részére kötelezettség lesz a TDM tagság.  

 

Pályázni lehet helyi TDM szervezet fejlesztése esetén: 

Termékfejlesztés/projektmenedzsment, turisztikai információs rendszerek működtetése, 

folyamatos kapcsolattartás/együttműködés, marketing tevékenység, szemléletformálás, 

oktatás és képzés, monitoring, a fogyasztói elégedettség mérése, a visszajelzések gyűjtése, 

infrastruktúrafejlesztés és eszközbeszerzés. 

 

A pályázat keretében igényelhető támogatás összege:  

Helyi TDM szervezet esetén minimum 20 millió Ft, maximum 50 millió Ft 

Az igényelhető támogatás mértéke a projekt egésze vonatkozásában az elszámolható költség 

maximum 85 %-a. A pályázatok benyújtása 2012. október 15-ig lehetséges. 

 

A pályázat benyújtásához szükséges a létrehozandó TDM szervezet Nemzetgazdasági 

Minisztérium nyilvántartásában történő regisztrációja. Egy desztinációban egy TDM 

szervezet kaphat regisztrációs számot, amelynek a legnagyobb vendégéjszaka számmal 

rendelkező település önkormányzata teljes jogú tagja.  
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TDM szervezet egyesület, vagy nonprofit gazdasági társaság lehet. Figyelembe véve a 

pályázat benyújtásáig rendelkezésre álló időt új szervezet létrehozása nem lehetséges, ezért 

létező, alaptevékenységében turizmussal kapcsolatos tevékenységet is ellátó egyesület 

átalakításával, bővítésével alakítható meg a TDM szervezet. A lehetséges egyesületek közül a 

Pápai Barokk Hagyományőrző Közhasznú Egyesülettel történt meg a kapcsolatfelvétel. 

 

A helyi TDM szervezetben teljes jogú tag önkormányzatnak vállalnia kell, hogy a projekt 

megvalósítási és fenntartási időszakának tartamában évente az állami hozzájárulással 

megnövelt Idegenforgalmi adó legalább 20 %-át, de minimum a TDM szervezet éves 

költségvetésének 40%-át a TDM szervezet részére átadja.  

 

A regisztráció feltételeként a TDM szervezet és az önkormányzat között kötendő 

együttműködési megállapodásban rögzíteni kell az önkormányzat és a TDM szervezet közötti 

feladat átadás/megosztást, különösen az információs iroda működtetése, a 

marketingtevékenység és a rendezvényszervezés tekintetében.  

 

A projekt fenntartási időszaka a befejezéstől számított 5 év.  

 

 

Figyelembe véve, hogy Pápa Város Önkormányzata a Pápai Platán Nonprofit Kft-t a város 

turizmussal, városmarketinggel kapcsolatos feladatainak ellátására hozta létre, indokolt a Kft. 

részvétele is a létrehozandó TDM szervezetben.  

Javaslom, hogy a Képviselőtestület, járuljon hozzá, hogy a Pápai Platán Nonprofit Kft. a 

létrehozandó helyi TDM szervezetbe tagként belépjen.  

 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.  

 

Összeállította: Horváthné Farkas Andrea köztisztviselő 

 

Pápa, 2012. szeptember 17.       

 

Dr. Áldozó Tamás sk. 

         polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a KDOP-2.2.1/A-12 

című pályázat benyújtásával.  

 

Egyidejűleg dönt arról, hogy Pápa Város Önkormányzata a létrehozandó helyi 

TDM szervezethez teljes jogú tagként csatlakozik.  

 

Pápa Város Önkormányzata vállalja, hogy a projekt megvalósítási és fenntartási 

időszakának tartamában évente az állami hozzájárulással megnövelt 

Idegenforgalmi adó legalább 20 %-át, de minimum a TDM szervezet éves 

költségvetésének 40%-át a TDM szervezet részére átadja.  

A TDM szervezet részére nyújtandó hozzájárulás összegét a Képviselőtestület 

évente a tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg.  

 

A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert, hogy a TDM szervezethez történő 

csatlakozással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, felhatalmazza a pályázat 

benyújtásához szükséges nyilatkozatok, valamint együttműködési megállapodás 

aláírására.  

 

Határidő:  azonnal, legkésőbb 2012. október 15.  

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

   Rádi Róbert kabinetvezető 

 

 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy a Pápai 

Platán Nonprofit Kft. a létrehozandó TDM szervezethez tagként csatlakozzon.  

 

A Képviselőtestület felkéri a Kft. Ügyvezető igazgatóját, hogy a TDM 

szervezethez történő csatlakozással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, 

felhatalmazza a szükséges nyilatkozatok aláírására.  

 

Határidő:  azonnal, legkésőbb 2012. október 15.  

Felelős:  Mészárosné Varga Veronika ügyvezető igazgató 

   Rádi Róbert kabinetvezető 
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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 85/2012. (VI.21.) határozatával hozzájárult 

ahhoz, hogy a Pápai Platán Nonprofit Kft. a zsinagóga épületének részleges felújítása és turisztikai 

vonzerővel bíró kulturális programok, rendezvények létrehozása céljából pályázatot nyújtson be az 

Új Széchenyi Terv Közép-Dunántúli Operatív Program keretében megjelent Turisztikai attrakciók 

és szolgáltatások fejlesztése KDOP-2.1.1/B-12 című pályázatra. 

 

A megvalósíthatósági tanulmány, valamint az engedélyes tervek alapján a projekt megvalósításához 

több önkormányzati tulajdonú ingatlan bevonása is szükséges. Ezek a 3615/1., 3615/2., és 

3623/A/3., valamint a 3614. helyrajzi számú ingatlanok.  

 

 A pályázat elnyerése esetén a projekt megvalósításához meg kell teremteni a pályázó Pápai Platán 

Nonprofit Kft. rendelkezési jogosultságát az érintett ingatlanok vonatkozásában. Ehhez szükséges a 

Pápai Platán Nonprofit Kft-vel a zsinagógára és kiszolgáló létesítményeire vonatkozó üzemeltetői 

szerződés megkötése. 

A támogatással megvalósult infrastrukturális fejlesztéseket a pályázó Pápai Platán Nonprofit Kft. 

aktiválja, mint a megvalósított turisztikai attrakció üzemeltetője.  

 

Nyertes pályázat esetén a támogatás intenzitása 100%-os, de az előkészítés költségét indokolt 

előzetesen biztosítani a Pápai Platán Nonprofit Kft. részére, amely kiadás eredményes pályázat 

esetén a támogatási összegből finanszírozott.   

 

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

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Összeállította: Rádi Róbert kabinetvezető 

   

Pápa, 2012. szeptember 20.              Dr. Áldozó Tamás sk. 

             polgármester 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete nyertes pályázat esetén felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a Pápai Platán Nonprofit Kft-vel üzemeltetői szerződést kössön a pápai 3615/1, 

3615/2, és 3623/A/3, valamint a 3614. helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozóan  a KDOP-2.1.1/B-

12 pályázat megvalósítási és fenntartási időszakáig terjedő határozott időre.   

Pápa Város Önkormányzata, mint tulajdonos hozzájárul, hogy a támogatással megvalósuló 

infrastrukturális fejlesztéseket a Pápai Platán Nonprofit Kft. aktiválja.  

Pápa Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése terhére biztosítja a KDOP-2.1.1/B-12 pályázat 

előkészítési költségeit.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester  

  Rádi Róbert kabinetvezető  

   Mészárosné Varga Veronika Pápai Platán Nonprofit Kft. ügyvezető  
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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Jókai Mór Városi Könyvtár a Pápa Városi Televízióval együttműködve eredményesen vett 

részt a TÁMOP-3.2.4-A-11/1.  megnevezésű pályázaton.  

 

Az elnyert pályázatban meghatározott feladat volt a Pápa Városi Televízió videó 

archívumának 

 - digitalizálása, 

 - adatrekordok elkészítése, 

 - az adatbázis-kezelő szoftverbe való illesztése. 

 

Az archívum teljes feldolgozásával kutathatóvá, tudományos módszerekkel feldolgozhatóvá 

válik városunk - a televízió által archivált -  utóbbi 20 évének  híradói és magazinműsorai. 

 

A pályázaton elnyert 5.000.000 Ft + ÁFA támogatási összeg - vállalás szerint - a 2008. január 

1. és 2012. december 31. közötti adatmennyiség feldolgozásának finanszírozását teszi 

lehetővé.  

 

A Pápa Városi Televíziónak a munka megkezdéséhez eszköz-, illetve személyi állománybeli 

bővítésre egyaránt szüksége van. Az elnyert összeg fedezi mind az eszköz, mind a 

feldolgozandó 5 év anyagainak digitalizálásához szükséges bérjellegű kiadásokat. 

 

A pályázat megvalósításához szükséges létszámbővítéssel kapcsolatban felvették a 

kapcsolatot a Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Pápai Kirendeltségével 

(továbbiakban: munkaügyi központ). Amennyiben az új alkalmazott felvételére az „Első 

munkahely garancia” program keretén belül kerül sor, úgy 2012. december 31-ig a státusz 

teljes bérköltsége támogatásként igényelhető.  

A támogatás alapesetben az 1998/2006 EK Bizottsági Rendelet szerint csekély összegű (de 

minimis) támogatásnak minősül, emiatt a támogatás mellett továbbfoglalkoztatási 

kötelezettség a munkaadókat nem terheli. 

 

A munkaügyi központon keresztül igényelhető támogatások révén elért megtakarítás lehetővé 

teszi további adatállományok feldolgozását is, folytatva a TÁMOP-3.2.4-A-11/1. pályázat 

keretében megkezdett munkát.  

 

A munkaügyi központ támogatásának feltétele, hogy a Pápa Városi Televízió a feldolgozás 

időszakára intézményi statisztikai létszám-bővítést tudjon igazolni.   
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Fentiek alapján javaslom a Képviselőtestületnek, hogy járuljon hozzá az intézmény 

létszámkeretének - határozott időre szóló - 1 fővel történő bővítéséhez.  

 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.  

 

Összeállította: Horváthné Farkas Andrea köztisztviselő 

 

Pápa, 2012. szeptember 20. 

 

 

 

         Dr. Áldozó Tamás sk. 

          polgármester  

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint fenntartó a Pápa Városi Televízió 

költségvetési szerv részére egyszeres jelleggel 1 fő létszámbővítést engedélyez „Első 

munkahely garancia” program keretén belül történő foglalkoztatás céljából.  

 

A Képviselőtestület az intézmény jóváhagyott létszámkeretét 2012. október 1-jétől a projekt 

megvalósításának időtartamáig, de legfeljebb 2014. május 31-ig terjedő határozott időre - 11 

főben állapítja meg. A létszámbővítéssel kapcsolatban a fenntartó az intézmény részére 

többlet költségvetési támogatást nem biztosít.  

 

A Képviselőtestület utasítja a Pápa Városi Televízió intézményvezető-főszerkesztőjét, hogy 

az előirányzat módosítással kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.  

  

A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert, hogy a létszámkeret módosításáról a költségvetési 

rendelet soron következő módosításakor intézkedjen.  

 

Határidő :  2012. október 1., illetve 

  költségvetési rendelet soron következő módosítása 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Varga András VTV intézményvezető-főszerkesztő 

 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 124. 

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel: 89/515-018 

Fax: 89/515-083  

E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Pápáról a balatonfüredi Állami Szívkórház a leggyorsabban elérhető szívkatéteres centrum, ennek 

megfelelően alakultak ki a korábbi betegutak.  

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal                         

IF-3779/17/2012. határozatával megállapította a balatonfüredi Állami Szívkórház fekvőbeteg-

szakellátási kapacitásait és a hozzá tartozó ellátási terület, melynek alapján Pápa és 29 község a 

pápai kistérségből közép szinten (progresszivitás 2b, sürgősségi kardiológiai ellátás) nem tartoznak 

az Állami Szívkórház ellátási területéhez, ezt a feladatot 2012. július 1-jétől a győri Petz Aladár 

Megyei Oktató Kórház látja el. 

 

A korábban érvényes ellátási területi kötelezettség megállapítását indokolja, hogy a balatonfüredi 

Állami Szívkórház és a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő között évtizedek óta 

zavartalan, jó együttműködés alakult ki a kardiológia betegségben szenvedők ellátásában, a pápai 

kórházból évente több mint 600 beteget fogadott a balatonfüredi intézmény.  

Figyelemmel kell lenni arra is, hogy az Állami Szívkórház jelenleg is fogadhat területen kívülről 

érkezőket, amennyiben a beteg ellátási érdeke úgy kívánja. A pápai betegeket a megfelelő diagnózis 

és terápia után továbbra is Balatonfüredre szállítja a mentőszolgálat, hiszen elsődleges cél a 

mielőbbi ellátás biztosítása a szívizom maradandó károsodásának elkerülése, a beteg életének 

megmentése érdekében.  Pápán és térségében lényegesen csökkent az infarktust követő halálesetek 

száma, a pápai esetkocsin és a légimentőn alkalmazott egységes terápiák lehetővé tették, hogy a 

helyszínről 45 percen belül a végleges ellátó intézetbe, Balatonfüredre kerüljenek a betegek.  

Mentésirányítás szempontjából is az a legoptimálisabb, ha az egység megyén belül marad és 

szükség eseten ismét bevethető. 

 

A területi ellátási kötelezettség módosítását az Állami Szívkórház is kezdeményezte, figyelembe 

véve a betegek érdekeit, a mentőszolgálattal és a pápai kórházzal való jó kapcsolatot. Az intézmény 

a nyugat-dunántúli régióban a legnagyobb kapacitással rendelkező szívkatéteres centrum, 

ugyanakkor a legalacsonyabb a hozzárendelt lakosságszám. A betegek magas szintű ellátásához a 

tárgyi és személyi feltételek maradéktalanul rendelkezésre állnak. 

 

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 5/B. § szerint az 

ellátási terület módosítása iránt az ellátási terület módosításával érintett települési önkormányzat 

kérelmet nyújthat be az egészségügyi államigazgatási szervhez. 

 

Kérem a Képviselőtestületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést. 

 

 

Összeállította: Benecz Rita  

  szociális és egészségügyi osztályvezető 

 

 

Pápa, 2012. szeptember 19.       Dr. Áldozó Tamás sk. 

              polgármester 

 

 

 

 

mailto:polgarmester@papa.hu


2 

 

 

 

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t 

 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy Pápa város lakosságának - a 

4000 kódszámú kardiológia ellátás vonatkozásában - a 2b típusú sürgősségi kardiológiai ellátását a 

balatonfüredi Állami Szívkórház lássa el a 3 progresszivitási szintű kardiológiai osztályán és ennek 

megfelelően kezdeményezi a területi ellátási kötelezettség módosítását.   

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg, a területi 

ellátási kötelezettség módosítása iránt nyújtson be kérelmet az egészségügyi államigazgatási 

szervhez. 

   

Határidő: azonnal 

Felelős   : Dr. Áldozó Tamás polgármester 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE     125. 

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel:  89/324-585 

Fax:  89/515-083  

E-mail :  polgarmester@papa.hu   

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Pápai Református Egyházközség pályázatot nyújtott be TÁMOP-5.5.1.B-11/2 – A családi 

közösségi kezdeményezések és programok megerősítése című pályázati kiírásra.  

 

A pályázat fő célja az országos szemléletváltás előmozdítása a családi szféra társadalmi 

jelentőségével kapcsolatban, integrált szolgáltatások nyújtásával a fiatal gyermekes családok 

támogatása – a kötelező önkormányzati alapellátási feladatokat kiegészítő eszközökkel – kis 

közösségi kezdeményezések, például ún. „családi erőforrás központok” létrehozása útján. Az 

integrált szolgáltatások egyesítik a foglalkoztatási, családi, szülői és egészségfejlesztési 

támogató szolgáltatásokat és az innovatív eszközöket. 

Mindez a helyi közösségekből kiindulva országos szemléletváltást is elősegít a családi szféra 

társadalmi jelentőségével kapcsolatban, valamint a munka és a családi élet összeegyeztetése 

elvének széleskörű megvalósulását. Az érdekérvényesítő és önsegítő hálózatok szerveződése 

segíti a családbarát jellegű kezdeményezések, szerveződések létrehozását és működését, 

erősíti a helyi közösségek tagjai közötti összefogást. Fontos a családok közötti szolidaritás 

erősítése is, a harmonikus családi élet és a gyermekvállalás fontosságának tudatosítása 

családbarát jellegű kezdeményezések, szerveződések, szolgáltatások, valamint (formális és 

informális) képzések támogatásán keresztül. 

 

Az elnyert pályázat keretében a Pápai Református Egyházközség többek között az alábbi 

programokat tervezi megvalósítani:  

Pápai ökumenikus nap 

- Workshopok az életvezetés és házasság témakörében 

- Gyermekeknek program, amelyek az iskolai életre való felkészítést célozzák 

Tanévzáró családi nap, melyen előtérbe kerülnek a családi neveléssel kapcsolatos kérdések 

és előadások, úgy, mint a kamaszkor különböző állomásai, azokkal kapcsolatos fontos 

döntések meghozása, életvezetési és élettervezési előadások. A rendezvény során tanácsadási 

szolgáltatás vehető igénybe. 

Adventi játszóház - Családi nap. Témája: a hit és a családi élet. Különböző kézműves 

foglalkozások, melynek célja, hogy a család együtt élje át az alkotás élményét, mint például 

adventi koszorú készítése. A rendezvény során tanácsadási szolgáltatás vehető igénybe. 

 

Összesen  7  különböző workshop , melyek keretében a résztvevők segítséget kaphatnak pl.  

arra nézve, hogy egy család hogyan dolgozza fel egy vagy több tagjának elvesztését. Hogyan 

lépjenek tovább úgy, hogy a helyzethez képest ne sérüljön tovább a családi élet és annak 

egysége. Tanácsadást biztosítanak a családi élettel, gyermekneveléssel összefüggő 

kérdésekben. Jegyes-oktatás keretében segítséget nyújtanak a fiatal párok részére ahhoz, hogy 

a tartós elköteleződést jelentő házasság, mint érték mellett döntsenek, és felkészülhessenek az 

ezzel kapcsolatos legfontosabb feladatokra, kihívásokra. A szülői feladatokra felkészítő, a 

gyermeknevelést segítő tréningek, foglalkozások, amely drámapedagógiai eszközökkel ad át 

információkat az életre nevelés és helyes életvezetés témakörében. 
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Képzéseket szerveznek a presbiterek (gyülekezet vezetősége) számára, melynek célja, hogy 

a gyülekezet irányába még nagyobb egységben és egyetértésben tudjanak megnyilvánulni.  

Csoportos tréningek keretében családi életre nevelést segítő rendszeres, személyes 

jelenléttel megvalósuló képzést biztosítanak, melynek célja, hogy az ezen résztvevők olyan 

kompetenciákra tegyenek szert, amelyek növelik a családi élet hatékonyságát.  

 

A pályázat benyújtását Pápa Város Polgármestere együttműködési szándéknyilatkozattal 

támogatta.  

Az elnyert pályázat keretében szükséges az együttműködési nyilatkozat megerősítése. Az 

együttműködés keretében a pályázó Pápa Város Önkormányzatával szemben pénzügyi 

támogatási igénnyel nem él.  

 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.  

 

Összeállította: Horváthné Farkas Andrea köztisztviselő 

 

Pápa, 2012. szeptember 20. 

 

         Dr. Áldozó Tamás sk. 

          polgármester  

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, támogatja a Pápai Református 

Egyházközség által  „A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése” 

című TÁMOP-5.5.1/B pályázati kiírásra benyújtott pályázati programok és rendezvények 

megvalósulását. 

 

A pályázat céljáról, a megvalósítani kívánt programokról a Képviselőtestület teljes körű 

tájékoztatást kapott, azok megvalósulását támogatja, céljaival egyetért. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert az Együttműködési nyilatkozat aláírására.  

 

Határidő :  azonnal 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

   


