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J E L E N T É S 

 

A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK 
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Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 
 

 



116/2012. (IX.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával egyetértett a Támop-5.3.6-11/1 Komplex telep-

program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) 

felhívásra a Komplex humán szolgáltatások fejlesztése Pápa 

város szegregátumi településrészen című pályázat benyújtásával 

, és támogatta a pályázati program megvalósulását. 

A Képviselőtestület felhatalmazta a polgármestert, hogy Pápa 

Város Önkormányzata – mint a konzorciumot vezető 

önkormányzat – képviseletében eljárjon, a konzorciumi 

együttműködési megállapodást aláírja, gondoskodjon a pályázat 

benyújtásáról és tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

 

 

Az Emberi Erőforrás Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy 

az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében benyújtott Komplex 

humán szolgáltatások fejlesztése Pápa város szegregátumi településrészen című, TÁMOP-

5.3.6-11/1-2012-0058 jelű pályázatok elbírálása megtörtént. Az ESZA Társadalmi Szolgáltató 

Nonprofit Kft. K-2013-TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0058-0661167/130 levelében arról 

tájékoztatta a pályázó önkormányzatot, hogy a pályázat szakmailag megfelelt a 

támogathatóságához szükséges minimális követelményeknek, azonban forráshiány miatt nem 

részesülhetett támogatásban. A pályázat tartaléklistára került. 

 

 

47/2013. (IV.18.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával döntött arról, hogy vis maior támogatási igényt 

nyújt be – a hóhelyzettel összefüggésben – a 

Belügyminisztériumhoz. 

 

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

bekövetkezett káresemény alapján összeállított pályázatot 2013. május 7-i határidőig 

benyújtották a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda 

részére. A szükséges hiánypótlások megtétele után a pályázat a Belügyminisztériumhoz került 

továbbításra, jelenleg zajlik annak elbírálása, az eredmény 2013. augusztus végére várható. 

 

 

48/2013. (IV.18.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával döntött arról, hogy vis maior támogatási igényt 

nyújt be – a Bakony-ér áradásával összefüggésben – a 

Belügyminisztériumhoz. 

 

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

bekövetkezett káresemény alapján összeállított pályázatot 2013. május 7-i határidőig 

benyújtották a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda 

részére. A szükséges hiánypótlások megtétele után a pályázat a Belügyminisztériumhoz került 

továbbításra, jelenleg zajlik annak elbírálása, az eredmény 2013. augusztus végére várható. 

 

 



69/2013. (V.9.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatában döntött arról, hogy Veszprém megye a 2013-2018 

közötti időszakra vonatkozó feladatellátási, intézményhálózat-

működtetési és köznevelés-fejlesztési terv véleményezésére a 

Nkt. 75. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörét Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. 

§. (4) bekezdése, valamint Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 9/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 29. § (2) 

bekezdése alapján átruházza a Humánerőforrás Bizottságra. 

 

 

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

Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága fenti számú határozatban biztosított 

hatáskörében eljárva Veszprém megye 2013/2018 közötti időszakra vonatkozó feladatellátási, 

intézményhálózat-működtetési és köznevelési fejlesztési tervét a 2013. május 16-án tartott 

ülésén megtárgyalta, és – az intézmények által jelzett észrevételekkel kiegészítve – a tervben 

foglaltakkal egyetértett. 

 

 

74/2013. (V.9.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetértett a 

8/2013. (III.29.) BM rendelet alapján támogatás 

igénybevételével a Pápa, Huszár ltp-i óvoda nyílászáró 

cseréjéhez. 

 

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

Képviselőtestület határozatában foglaltaknak megfelelően a Pápa, Huszár. ltp-i óvoda 

nyílászáró cseréjére vonatkozó pályázatot benyújtották. 

 

Pápa, 2013. június 21. 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás sk. 

 polgármester 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 116/2012. (IX.27.), a 47, 48/2013. 

(IV.18.), valamint a 69, 74/2013. (V.9.) határozatok végrehajtására adott jelentéseket 

elfogadja. 
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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Az Államreform Operatív Program keretében ÁROP-1.A.5-2013 Szervezetfejlesztés 

konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára címmel jelent meg  pályázat, mely a 

Magyary Programban foglalt célokkal összhangban két célt tűzött ki az önkormányzatok 

fejlesztése területén: 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és a járások 

kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi 

XCIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően megváltozott az önkormányzatok feladatköre, 

amely a polgármesteri hivatalok, az önkormányzatok által felügyelt intézmények szervezeti 

működésében is változásokat tesz szükségessé. A pályázat egyik célja a szükséges változások 

felmérésének, megtervezésének, megvalósításának és az eredmények visszacsatolásának 

támogatása. 

Továbbá az önkormányzatok költségcsökkentésének, hatékonyságnövelésének módszertani és 

gyakorlati támogatása annak érdekében, hogy a megváltozott feladat-ellátási rendben és 

finanszírozási környezetben is ésszerűen és fenntarthatóan szervezett szolgáltatáskínálattal, 

kötelező és önként vállalt feladatokkal vegyenek részt. 

 

A támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költségének 100 százaléka. A pályázaton 

elnyerhető működési támogatásnak nem minősülő, vissza nem térítendő támogatás összege: 

minimum 20 millió Ft, de legfeljebb 40 millió Ft. A pályázat benyújtására 2013. július 1-jétől 

nyílik lehetőség 2013. december 31-ig. 

 

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra 

vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon 

kívül helyezéséről szóló a Tanács 1083/2006/EK Rendelet 57. cikke (1) bekezdése alapján, 

ezen pályázati felhívás keretében támogatott pályázatok esetében nem értelmezhető 

fenntartási kötelezettség. A záró beszámoló jóváhagyásával a projekt lezártnak tekinthető. 

A pályázat megvalósításának határideje: 2014. december 31. 

 

Fenti célok alapján javaslom a pályázati lehetőség igénybe vételét.  

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Összeállította: Horváth Hajnalka köztisztviselő 

 

Pápa, 2013. június 20. 

            

         Dr. Áldozó Tamás sk. 

              polgármester 

mailto:polgarmester@papa.hu


HATÁROZATI JAVASLAT  

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja az ÁROP-1.A.5-2013 

„Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára” című pályázati 

felhívásra Pápa Város Önkormányzata által pályázat benyújtását. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatban 

szükséges intézkedések megtételére, jognyilatkozatok aláírására. 

 

Határidő:  azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 
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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 214/2011. (XII.22.) határozatával 

támogatta, hogy Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye a TIOP 

3.4.2-11/1 számú, az önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos 

intézmények korszerűsítése felhívásra az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően pályázatot 

nyújtson be.  

A határozatnak megfelelően a pályázatot az intézményvezető 2012. május 25-én benyújtotta 

Hajléktalan szálló korszerűsítése és bővítése Pápa Város Önkormányzatának Egyesített 

Szociális Intézményénél címmel.  

 

Az intézmény 90.934.120 forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Pápa, Arany János 

utcai Hajléktalanok Átmeneti Szállásának korszerűsítésére, a bentlakók életkörülményeinek 

javítására, férőhely bővítésére (8 fő), energetikai fejlesztésére, akadálymentesítésére. 

 

A Hajléktalanok Átmeneti Szállása 20 férőhelyen működik. A projekt kivitelezése alatt az 

ingatlan építési terület lesz, ezért a lakók elhelyezéséről más ingatlanban kell gondoskodni.   

A Kisfaludy u. 16. szám alatti ingatlan alsó szintje alkalmas a szolgáltatás ellátására, 

rendelkezik a tárgyi feltételek biztosításához szükséges helységekkel.  

 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Összeállította: Benecz Rita 

  emberi erőforrás osztályvezető 

 

 

Pápa, 2013. június 20.                                   Dr. Áldozó Tamás sk. 

                          polgármester 

 

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Hajléktalan Személyek Átmeneti 

Szállása átmeneti ellátást a Pápa, Kisfaludy u. 16. szám alatti önkormányzati tulajdonú 

ingatlan földszintjén biztosítja. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a működési engedély módosítása 

érdekében a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához nyújtson be 

kérelmet és a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

mailto:polgarmester@papa.hu
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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

Pápa Város Önkormányzata az Egyesített Szociális Intézmény Gondozása Központja útján 

biztosítja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Szt.) 65. §-a szerinti jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. 

 

A szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerűsítési Programmal 

összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi XXVII. 

törvény 17. § (3) bekezdése alapján 2013. július 1. napjától a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás biztosítása állami feladat. 
 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI.13.) Kormányrendelet 

4/A. §-a szerint – amely 2013. július 1-jén lép hatályba – a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtást a Főigazgatóság biztosítja az Szt. 91. § (2) bekezdése szerint: „Az állam 

fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv ellátási 

kötelezettségének a szociális szolgáltatást nyújtó  

a) szolgáltató, intézmény fenntartásával, vagy 

b) szolgáltatót, intézményt működtető fenntartóval létrejött - a szociális szolgáltatás 

nyújtásának átvállalásáról szóló - 90. § (4) bekezdése szerinti megállapodás, illetve ellátási 

szerződés megkötésével tehet eleget.” 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2013. május 30-án e-mailban érkezett 

levelében (1. melléklet) arról tájékoztatta a fenntartót, hogy a nyilvántartásukban vett 

működési engedéllyel rendelkező jelenlegi fenntartókkal feladat-ellátási megállapodás alapján 

kívánja ellátni a feladatot 2013. december 31-ig. Ezzel egyidejűleg nyilatkozat tételre 

szólította fel a fenntartó önkormányzatokat arra vonatkozóan, hogy vállalják-e a megjelölt 

időszakra a feladat ellátását, továbbá volt-e, vagy lesz-e a feladat-ellátásban fenntartóváltás.  

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság e-mailben küldött tájékoztatását az 

előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. 

 

2013. június 4-én a Polgármester az előterjesztés 3. mellékletét képező előzetes nyilatkozatot 

megküldte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak, mely a Képviselőtestület 

döntésével válik jogérvényessé. 

 

A feladat-ellátási megállapodás tervezetét a főigazgatóság ezidáig nem küldte meg.                    

Az Szt. 90. § (4) bekezdése szerint a megállapodásban mindenképpen rögzíteni kell a 

szociális szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szabályokat és az ellátottak után 

fizetendő hozzájárulás mértékét. 
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A feladat ellátásának forrásaként az Egyesített Szociális Intézmény 2013. évi költségvetésén 

belül 889923-1 szakfeladatszámon, 4.287.000,- forintban lett tervezve. 

 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Összeállította: Benecz Rita 

  emberi erőforrás osztályvezető 

 

 

Pápa, 2013. június 20.                                   Dr. Áldozó Tamás sk. 

                          polgármester 

 

 

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t 

 

1) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013. július 1-től 2013. december 31-ig 

tartó időszakra a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátását a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött feladat-ellátási megállapodás alapján vállalja. 

 

Utasítja a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

2) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja a polgármestert a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött feladat-ellátási megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 



1. melléklet
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tarc Tájékoztatő a jelzőrendszeres hází
segrtségnyújás 2013. júlirrs 1-ei iláiiozása'cói
hivatkozási szám:-#*

melléklet 2 db nyiiatkozat

Yalamennyí jelzőrendszeres házi seftségnyúitrá,st
nyuito szolgáltató fennfartó ja
részóre

Tisztdt Fenntartók!

A szociális és gyermekvédelmi tárgyu törvények Magyary Egyszenisítesi &ogramrral
Összefiiggő módosÍtásiirÓL valanrint egyéb törvanyek módosírlsrirot szóLó 2073. evj xnrrr
tÖrvenl 17. § (3) bekezdése alapjrán A szociális igazgatásról és ellátásolaól szőlő 7993.évi ltr.
tÖrvenY 65. §-a a kÖvetkező (7) bekezdéssel egeszül kí: ,(7) A jelzőrerrdszeres házi
segíbe8nyúitás biztosítása áÜami Íeladat!'A módosítrás 2013. július l,-jétői hatályos.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316t2012. (Xi. 13,) Korm. rendelei
alaPján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Főigazgatóság bizto.r§u u szociáüs
igazgaásről és szociális ellátisokról szótő 1993. éü m. törveny 91. § (2) bekezdésében
meghatarozottak figyelernbe vételével (szolgáltato, intézmény fenntartasával, va1y
megallapodás útján).

A EŐigazgatóság a Nemzeti Szociális es Rehabilitációs Hivatalnál nyilvantartásba vett
múkÖdési engedéliyel rendelkezó jelenlegi ferrntartókkal feladateüátási megállapod;ís
atapjan kívánja ellátri a Íeladatot 20],3. december 31-ig. Tájékoztatjut a 1elenieg
fenntartókat, hogy ezen időszak alatt feladabrrutató módosításra r,élelmezhetóen nem lesz
lehetőség.

Kérem a fenntartóka! hogy ni'ilatkozzanak aira vonatkozóan, hogv a jelenJegi feltételeld:e],
a FŐigazgatóságga! kötött feiadatellátás! negállapodás alapjián rrállalják_e a fenti id.őszakta a
j elzőrendsze;,es h ázi segítségnyúitási feladat ellá tásá t.



-)-

A tÖbbcélÚ kistérségi tarsulásokat érintő változások okán kériuk továbbá a jelenlegi
fenntartóka| hogy rryilatkozzanak arra tonatkozóan is, hogy voli-e, ilietve i"rr* u
feladate]látásban ferrrrtartór,áltáq és ameruryiben arról már dóntés szü]etett, úgy kérem
megnevemi azi, akihez átterült a szolgáltató fenntartói joga.

A nYilatkozatot postafordultával, de legkésőbb 2013. iúnius 5-éig a íenrrtartó képviseletére
jogozult személy aláírrisával és pecsetjével elláwa elekbonikus róauan a
ielzorendszer@szgyf.gov.hu címre megküdeni szíveskedjenek.

A jÖvőbeni sikeres egpittmúködés reményében, további eredményes szakmai mr,rrrkát
kívránokl

Budapest" 2013. május 30.

! N\ Ét-ffaTisztelettel: "J í;,í. § i;',ll i"§
Pintértuüqi? k l -'.ÁY

íőigazgatő f\u_**,.



N\{LATKozAT

A 
(fenntartómegnevezése).................. 

(szekhe
lY cím), dÖntése alapjián, mint a fenrrtartó képviseletérejogosult ... (név) @eosetrás) krnyilatkozom,
hogY a jelzőrendszeres házi segítségrryújtars!{Éq* 2013. július l-től 2013. december 31-ig
tartó időszakra a Szociális és Gyermekvéd,elmi iőigazgatósággal kötött feladatellátási
megállapodás alapjrin ya-lldo"r.,

Kinyilatkozom továbbá, ho6y a íela,d,atellátásban

A fenrrtartói iog a döntései alapján a
. fenntartóhoz kerültek át

A feladatot továbbra is ..,.(intézmény neve)
.....(székhelye)..,,..........,..... ....(feladatellátási hely)............

(ágazaa azonosító) Iátja el.

KeIt

aIáírás

.MegjegYzés: A testtileti döntéseket nl,ilatkozat mellekleteként csatolni sziikséges!



2. melléklet

l. olda], összesen:'l
Mészáros Ágnes

Feladó: Kanyik Csaba [kanyiit.csaba@szgyt,oov.hul
Küídve: 20i3. június 4.8.57
Cimzett: J elzörendszer (SZGYF)
Táigy: jeizörendszeres lrázi segítségrlyújtás

í isztelt Fenntartó |

Sokan jelezték, hog'i a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kapcsán l(üldöit leve!ürrk rneiiékleteként kért
nyilatkozathoz bekért testÜleti dÖntés, a szűk lratáridő rrriatt nem tucj megszüietni. A nyílatkozathoz
elfogadjuk a 2013-as év kÖ{tségvetési rendeletét is, mely biztosítja a fenti szolgáltatáshoz a forrást az idei
évre. Amennyiben a nyilatkozatban vállalják a további működtetést , úgy a2013 július 01 -2013
december 31-ig szóló szerződés megkötéséhez lesz szükség testületi felhatalma;ásra, melyet a szerződés
aíá írásakor szükséges csatolní.

üdvözlettel

Kanyik Csaba
Szociális Gyermekvédelmi Főígazgatóság
j e l zo re nd_sze r(d szgvf . gov. h u

fi:err Ü:enei éc anfiak báníle|y_csaio{t anyé§i,,.bizalnlas. Jogi Védelem aiat, áll. a nvilvánö§ tlözléstól vedefi. A.! úzeneteí Kizárolag a cim:eí.ilielve a: áliala me-lhatalmezot',ak n;rszrráitrá$ák íel. ra Ódnem a, u:*nui cimietii., ,Ói --;úi. nogi i"Juro,io;".[|-u_rrir-uen értesits:e'ról áz üienei küicóje| é,§ tól'cl|j6 3- üzenetei, €laíninr annak óg§res csst"l n elliileia"l'" ienscer§óc;, t_ra ön neni'ru üzenet cimret{e .abban a2 e§etben llíos a,- Í'irenetei vagy annak bármely c§átoli !,yiel'ékleléi len,asotr,ii, áÁentenie, ai, üzenel tarlrlnrál báddvei közö,nievágv ai:a! vi§§:aélnie

Ttis még§a_q€ and any at!.iachmen! aíí, c.ailidenllal anc ale legalty §íiülg§ec. lt is lntendgd §olely tOí the use oíthe individual oí entity rowho§t il i§ addres§eíl an<J otherr authofbed k) teceive it. tí yoú aie'not tni iniendecí ,""púnt pilase tetepr,one;fi;iiihe §ender andde'ete.lhis messa?€ anc any aitaónlenl Ííom,your §ysiem. Please nole thai J"y Ó*áóinánon, distribution. copying or use of oí relianceilpon the níormalÉn ccntaíned in and transmíúed wiíh thi§ e-mai| by o, to invo,iűnii'rn- rn. recipien| de§ignated above by the §endeíls U,l3ulhonsed and gtridly prchibifec.



3. melléklet

ítlYlLATKozÁT

A Rtp rÍl*soü Ön*orrrÉnyaata (fenrrErtó m€ngvezé§e) S§ffi Páp, Fó u. §. (székhely círn), pápa

Város Képv*selótsfi,lsb 5€013. (11.28.} önkormányzali rendelet düntése alapján, mint a fenntartó

képvisaletáre jogosult Br. ÁHozó Tam*s (név) polgáííngtttf (beoszte) kinyilatkozom, hogy a
jelzÖ'End§z§fes háai §e§ftésnyliiH§ elHtá§át 2013, jrilius 1-El ?013. decgmber 31.ig tartó idösaakra

a §zociállg és Gyerrnel*édelmi Föi§aryató€ággal kötö§ febdatelHpási megáílapdá§ alryján
vállalgn.

Kirryilatkeorn t0,rábbá, hogy a felad*telíátáeban fenntartó változás nem köv€tkezett be, § a féladatot

tenffábba is §llpa Váru§ Ön*orrnányr#nak Egyesíter§ &ocÉlis lnt6emó,nye {in€zrrrény neve)

§80 P*pa, Bar& u. S. (gékhetye} §grrdozási K§zp§rrt Pápa, BarÉt u. 7- (feladabllátási helyJ
,§Xl§g§]f4 

{ágtrEti azonwító) látja el.

Kelt Pápa, 2013" jtinius4.

Megj§gyzÉ§: A tastüle§ döflté§t a nyilatkozat mellékleteként csatolni §zük§ég€§|

P,t1,

atáírás



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 97. 

8500 PÁPA, Fő u. 5. 

Tel: 89/515-018 

Fax: 89/515-083  

E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

 

Pápa Város Önkormányzata - megállapodások alapján - az Egyesített Szociális Intézmény 

Gondozási Központja útján biztosítja Farkasgyepű és Bakonyjákó települések közigazgatási 

területén a házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés és 

gyermekjóléti szolgáltatás alapszolgáltatásokat. 

 

Farkasgyepű és Bakonyjákó települések képviselőtestületei úgy határoztak, hogy a házi 

segítségnyújtást, családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást 2013. július 1. napjától a Pápai 

Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanács (Pápa, Csáky u. 12.) Pápakörnyéki 

Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye látja el a településeken. A jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtást a feladatellátó intézmény nem biztosítja, ezért a feladat ellátására Pápa Város 

Önkormányzatával kívánnak megállapodást kötni. 

 

A szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerűsítési Programmal 

összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi XXVII. 

törvény 17. § (3) bekezdése alapján 2013. július 1. napjától a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás biztosítása állami feladat.  
 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013. július 1-től 2013. december 31-ig 

tartó időszakra a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátását a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatósággal kötött feladat-ellátási megállapodás alapján biztosítja, ezért szükséges a 

településekkel kötött megállapodás megszüntetése és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

vonatkozásában határozott idejű feladat-ellátási megállapodás megkötése.  

 

 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Összeállította: Benecz Rita 

  emberi erőforrás osztályvezető 

 

 

 

Pápa, 2013. június 20.                                   Dr. Áldozó Tamás sk. 

                          polgármester 

 

 

mailto:polgarmester@papa.hu
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H a t á r o z a t i  j a v a s l a t 

 

 

 

1) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul Farkasgyepű és Bakonyjákó 

községekkel, valamint a Pápai Többcélú Kistérségi Társulással a házi segítségnyújtás, 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás ellátására 

megkötött megállapodás – közös megegyezéssel, 2013. június 30. napjával történő - 

megszüntetéséhez. 

  

Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás megszüntetésére vonatkozó okirat 

aláírására. 

 

Határidő: 2013. június 30. 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

 

2) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

ellátását Farkasgyepű és Bakonyjákó települések közigazgatási területén Farkasgyepű 

Község Önkormányzatával és Bakonyjákó Község Önkormányzatával kötött feladat-

ellátási megállapodás alapján 2013. július 1-től 2013. december 31-ig tartó időszakra 

vállalja. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert Farkasgyepű Község Önkormányzatával és Bakonyjákó 

Község Önkormányzatával feladat-ellátási megállapodás megkötésére.   

 

Határidő: 2013. július 1. 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 98. 

8500 PÁPA, Fő u. 5. 

Tel:  89/324-585 

Fax:  89/515-083  

E-mail :  polgarmester@papa.hu   

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Pápa Város Önkormányzata a KDOP-2.1.1/A-09-2f-2010-0002 azonosító számú Turisztikai 

attrakciófejlesztés Pápán - A pápai Esterházy-kastély komplex, környezetbarát üzemeltetését 

lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése című projekt 

keretében jelentős pályázati forrást nyert el a pápai Esterházy-kastély rekonstrukciójához.      

A fejlesztés során az épület funkciói részben módosulnak és emiatt szükséges átgondolni az 

Esterházy-kastély és a plébániatemplom között álló Somogyi József által készített és        

1973-ban felavatott Petőfi szobor, valamint Szervátiusz Jenő és Szervátiusz Tibor által 1978-

ban készített Jókai szobor jelenlegi helyzetét és az esetleges áthelyezés lehetőségét. 

 

Tekintettel arra, hogy a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, 

valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi     

XX. törvény 109. §-a értelmében a művészeti alkotások közterületen történő elhelyezéséről, 

áthelyezéséről, lebontásáról a település önkormányzatának képviselőtestülete dönt, kérem a 

Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Az előterjesztést összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő     

 

Pápa, 2013. június 21. 

   

     Dr. Áldozó Tamás sk. 

            polgármester 

 
 

HATÁROZATI  JAVASLAT 
 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja a Polgármestert, hogy Somogyi 

József Petőfi szobra és Szervátiusz Tibor és Szervátiusz Jenő Jókai szobra áthelyezésének 

lehetőségét vizsgálja meg és az új helyszínre vonatkozó elképzeléseket terjessze a 

Képviselőtestület elé. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos  

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

  Molnár István városfejlesztési osztályvezető  

mailto:polgarmester@papa.hu

