
 

 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 46. 
 8500 PÁPA, Fő utca 5. 

 Tel.: 89/515-018 

 Fax.: 89/515-083 

 E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

 
 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

2013. március 25-én, 26-án és 27-én bekövetkezett szélsőséges időjárási körülmények folytán 

nagymennyiségű hó hullott a városra. Ebből kifolyólag a város területén található belterületi 

és egyéb utak rendkívüli takarítása vált szükségessé. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága által 2013. március 28-án készített önkölt-

ségszámításból kiderül, hogy a fenti időszakban lehullott hó eltakarítása bruttó 4.057.378,-Ft 

többletkiadást jelentett. 

 

Tekintve, hogy a Városgondnokság részére Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestüle-

te 5/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete alapján – téli síkosság mentesítési munkák elvég-

zésére – biztosított 7 millió forint a korábbi hóeltakarítási munkálatok során felhasználásra 

került, a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.) 

Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján támogatási igényt nyújthat be a helyi ön-

kormányzat a védekezés megkezdésétől számított 7 naptári napon belül az előre nem látható 

természeti vagy más eredetű erők által okozott veszély miatt szükségessé vált, indokolt véde-

kezés többletkiadásainak részbeni vagy teljes támogatására. 

 

Önkormányzatunk a fentiek alapján 2013. március 28-án bejelentéssel élt a vis maior alap 

felé, mely bejelentés 70%-os támogatási igényt tartalmazott a Rendeletben megfogalmazottak 

alapján. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, s az alábbi, a Ren-

deletben kötelezően előírt formájú határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Összeállította: Hortobágyi Sándor csoportvezető 

 

 

Pápa, 2013. április 17. 

 

 

 

 

                                                                                          Dr. Áldozó Tamás sk. 

           polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete vis maior támogatás címen támogatási 

igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 

 

A káresemény megnevezése: előre nem látható természeti vagy más eredetű erők által oko-

zott veszély miatt szükségessé vált, indokolt védekezés. 

Helye: Pápa város területén található belterületi és egyéb utak. 

 

 

A káresemény forrásösszetétele: 

 

Megnevezés 2013. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg 

nélkül) 

1.217.218,-Ft 30% 

Biztosító kártérítése 0,-Ft 0% 

Egyéb forrás  0.-Ft 0% 

Vis maior támogatási igény 2.840.160,-Ft 70% 

Források összesen 4.057.378,-Ft 100% 

 

 

 A károk helyreállításának összköltsége 4.057.378,-Ft, melynek fedezetét az önkormány-

zat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó) biztosítani. 

 

 A Képviselőtestület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulaj-

donát képezi.  

 

 A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik 

/ nem rendelkezik. (a megfelelő rész aláhúzandó) 

 

 Az adott káreseményre biztosítási összeget igényelt / nem igényelt. (a megfelelő rész alá-

húzandó) 

 

 A Képviselőtestület a saját forrás összegét Pápa Város Önkormányzatának 2013 évi költ-

ségvetéséről szóló 5/2013. (II. 28.) önkormányzati rendeletének általános tartaléka terhé-

re biztosítja. 

 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 

 

Határidő:   bejelentéstől számított 40. nap az igénybejelentés benyújtására (2013. május 7.) 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

   Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

   Molnár István városfejlesztési osztályvezető 
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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

A pápai Bakony-ér áradása miatt 2013. március 31-én Pápán a Hódoska utcában, illetve 2013. 

április 2-4. közötti időszakban a Tizenegyedik utcában árvíz elleni védekezés vált szükséges-

sé. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága által 2013. április 2-án, illetve április 4-én 

készített önköltségszámításból kiderül, hogy a fenti időszakban lezajlott védekezési feladatok 

ellátása bruttó 157.169,-Ft, illetve bruttó 270.244,-Ft többletkiadást jelentett. 

 

A vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.) Korm. ren-

delet (továbbiakban: Rendelet) alapján támogatási igényt nyújthat be a helyi önkormányzat a 

védekezés megkezdésétől számított 7 naptári napon belül az előre nem látható természeti 

vagy más eredetű erők által okozott veszély miatt szükségessé vált, indokolt védekezés több-

letkiadásainak részbeni vagy teljes támogatására. 

 

Önkormányzatunk a fentiek alapján 2013. április 4-én bejelentéssel élt a vis maior alap felé, 

mely bejelentés 70%-os támogatási igényt tartalmazott a Rendeletben megfogalmazottak alap-

ján. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, s az alábbi, a Ren-

deletben kötelezően előírt formájú határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Összeállította: Hortobágyi Sándor csoportvezető 

 

 

Pápa, 2013. április 15. 

 

 

 

 

                                                                                          Dr. Áldozó Tamás sk. 

           polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete vis maior támogatás címen támogatási 

igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 

 

A káresemény megnevezése: előre nem látható természeti vagy más eredetű erők által oko-

zott veszély miatt szükségessé vált, indokolt védekezés. 

Helye: Pápa, Hódoska utca, illetve Tizenegyedik utca 

 

 

A káresemény forrásösszetétele: 

 

Megnevezés 2013. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg 

nélkül) 

128.224,-Ft 30% 

Biztosító kártérítése 0,-Ft 0% 

Egyéb forrás  0.-Ft 0% 

Vis maior támogatási igény 299.189,-Ft 70% 

Források összesen 427.413,-Ft 100% 

 

 

 A károk helyreállításának összköltsége 427.413,-Ft, melynek fedezetét az önkormányzat 

nem tudja / részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó) biztosítani. 

 

 A Képviselőtestület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulaj-

donát képezi.  

 

 A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik 

/ nem rendelkezik. (a megfelelő rész aláhúzandó) 

 

 Az adott káreseményre biztosítási összeget igényelt / nem igényelt. (a megfelelő rész alá-

húzandó) 

 

 A Képviselőtestület a saját forrás összegét Pápa Város Önkormányzatának 2013 évi költ-

ségvetéséről szóló 5/2013. (II. 28.) önkormányzati rendeletének általános tartaléka terhé-

re biztosítja. 

 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 

 

Határidő:   bejelentéstől számított 40. nap az igénybejelentés benyújtására (2013. május 14.) 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

 

 

 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE      48.  
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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

A helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 

4/2004. (II.20.) NKÖM rendeletben foglaltak alapján a helyi önkormányzatok közművelődési 

érdekeltségnövelő támogatásával kapcsolatos kérelem Magyar Államkincstárhoz történő 

benyújtása a rendeletben meghatározott március 25-i határidőig megtörtént. 

A támogatás a helyi önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmények, közösségi 

színterek technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására 

használható fel. 

 Az iratok átvizsgálása után a MÁK hiánypótlásra hívta fel az önkormányzatot és kérte a támogatás 

igénylés alapjául szolgáló saját forrás betervezésére vonatkozó igazoló dokumentum pontosítását, 

illetve a Képviselőtestület döntését a saját forrás pontos összegének meghatározásáról.   

  

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

alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő 

 

 

P á p a, 2013. április 16. 

 

      Dr. Áldozó Tamás sk. 

        polgármester 

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 

érdekeltségnövelő támogatásához a 2013. évi költségvetése terhére a Pápa Város Önkormányzata 

2013. évi egyéb feladatok 5.4.3. Intézményi pályázatok támogatása előirányzat terhére 500.000,- Ft 

pályázati önrészt biztosít.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

  Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

mailto:polgarmester@papa.hu


PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE     49. 

8500 PÁPA, Fő u. 5. 

Tel: 89/515-018 
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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 22/2013. (II.28.) határozatával a 

Fenyveserdő Bölcsőde (Pápa, Vajda Péter lakótelep 27/B) férőhelyét 78 főben – 3 

csoportszobában 12 fő, 3 csoportszobában 14 fő – határozta meg. A polgármester a működési 

engedély módosítása iránti kérelmet 2012. március 5-én benyújtotta a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához.  

A bölcsőde férőhelyének csökkentése mellett kérte a fenntartó adataiban történő és a 

közterület átszámozásából eredő változások átvezetését is.  

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 165/2012. (XII.13.) határozata III. 

pontjának végrehajtásával kapcsolatosan a Polgármesteri Kabinet vezetője jelentette, hogy a 

köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézményi átadásra 

vonatkozó – 2012. december 14-én aláírt – megállapodás módosítását kezdeményezte 2013. 

március 20-án a Pápai Járási Tankerület igazgatója. A módosítás – többek között - érinti a 

Fenyveserdő Bölcsőde korai fejlesztést ellátó intézményegységének visszavételét is. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 37/2013. (III.28.) határozatának 2. 

pontjával a 165/2012. (XII.13.) határozat III. pontjára adott jelentést elfogadta. Felhatalmazta 

a polgármestert a nemzeti és köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (1) 

bekezdésében, valamint a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású 

intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvényben foglaltak 

alapján 2012. december 14-én megkötött, a köznevelési intézmények állami fenntartásba 

vételével összefüggő intézményi átadásra vonatkozó megállapodás módosítására, valamint 

minden további megállapodás-módosítás aláírására és a szükséges további jognyilatkozatok 

megtételére. 

 

Fentiek miatt a polgármester a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályiról szóló 2004. évi CXL. törvény 32. § (3) bekezdése alapján kérte a működési 

engedély módosítása iránt benyújtott kérelemre indult eljárás felfüggesztését a Veszprém 

Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalától. A megállapodás módosítása után a 

benyújtott kérelmet is módosítani kell. 

 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Összeállította: Benecz Rita 

  emberi erőforrás osztályvezető 

 

 

Pápa, 2013. április 17.                                   Dr. Áldozó Tamás sk. 

                          polgármester 
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H a t á r o z a t i  j a v a s l a t 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Fenyveserdő Bölcsőde (Pápa,Vajda Péter 

lakótelep 27/B) férőhelyét 84 főben határozza meg az alábbiak szerint: 

- 3 csoportszobában 12 fő 

- 3 csoportszobában 14 fő 

- 1 csoportszobában   6 fő  

 

Utasítja a Polgármestert, hogy a működési engedély módosításával kapcsolatosan a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

            

Határidő: a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött megállapodás aláírását 

követően azonnal     

 

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester 

                Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 


