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68/2013. (V.9.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával döntött a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Megállapodásának módosításáról, illetve a 

sportszervezéssel kapcsolatos feladatok Jókai Mór Művelődési 

és Szabadidő Központ keretében történő ellátásáról. 

 

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

határozatot megküldték a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása részére. 

 

72/2013. (V.9.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával döntött arról, hogy a városi nyári napközis tábor 

megszervezéséhez és lebonyolításához Pápa Város 

Önkormányzata 2013. évi költségvetése egyéb feladatok 5.3. 

Általános tartalék előirányzat terhére legfeljebb 1.000.000,- Ft 

keretösszegű forrást biztosít. 

 

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

tábor időpontja a szorgalmi időszak végét követő - 2013. június 17. és 2013. június 28. közötti 

- időszakban volt.  

Az intézmények tájékoztatása alapján a város hat általános iskolájában több mint kétszáz 

gyermek vett részt az egy időpontban szervezett táborban. 

A tanulók felügyeletének biztosításában az érintett intézmények minden pedagógusa részt 

vett. Az iskolák köszönetüket fejezték ki azért, hogy - a szülők részéről felvetett, a gyermekek 

nyári felügyeletére vonatkozó igény alapján - az intézmények által megszervezett napközis 

táborral kapcsolatos tervekre a város nyitott volt. 

Az intézmények igyekeztek olyan programokat összeállítani, ami tartalmassá tette a napközis 

tábor foglalkozásait. Az iskolák a város által biztosított változatos programelemeket - 

Várkertfürdő, Kékfestő Múzeum, Esterházy-kastély, Sportcsarnok - sikeresen építették be a 

tábori programterveikbe. Ezeknek a lehetőségeknek az igénybevételét a társintézményekkel 

egyeztetve valósították meg. Ehhez a munkához is jelentős támogatást nyújtott az 

önkormányzat, hiszen a belépőket előre egyeztetve, díjmentesen biztosította. A 

nevelőtestületek a programok választását úgy irányították, hogy minden programelem a lehető 

legmagasabb szintű szakmai felügyelet mellett valósulhasson meg.  

A napközis tábor ideje alatt az étkeztetésről a Nátus konyha gondoskodott. Minden érintett 

intézmény köszönetét fejezte ki azért, hogy az étkezési időszakok kialakításánál figyeltek a 

programelemek időtartamára és az étkeztetés megszervezésében rugalmas partnerek voltak. 

A beszámolóban minden igazgató kitért arra, hogy a szülők részéről pozitív visszajelzéseket 

kaptak. A résztvevők örömmel üdvözölték a kezdeményezést, a színes, tartalmas programokat 

és bíznak a folytatásban. Az intézmények beszámolói a Polgármesteri Kabinetben 

megtekinthetők. 

 

83/2013. (V.30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával felhatalmazta a Polgármestert a Képviselőtestület 

124/2012. (X.25.) határozatával jóváhagyott megállapodás és 

mellékletei módosítására, valamint minden további 

megállapodás módosítás aláírására, és a szükséges további 

jognyilatkozatok megtételére. 



Az Aljegyző a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a Pápa Város 

Önkormányzata és a Veszprém Megyei Kormányhivatal között a Pápai Járási Hivatal 

kialakítására vonatkozóan 2012. október 25-én létrejött megállapodás 1. sz. módosítását a 

felek 2013. június 24-én aláírták. 

 

 

109/2013. (VI.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával döntött Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban 

levő önkormányzatok számára című pályázat benyújtásáról. 

 

 

Az Aljegyző a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy az Új Széchenyi Terv 

Államreform Operatív Program támogatási rendszeréhez 2013.08.26. napján a 

„Szervezetfejlesztés Pápán a hatékony működésért” című ÁROP-1.A.5-2013-2013-0115 

azonosító pályázat beérkezett, azt a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (továbbiakban: 

MAG Zrt.) 2013.08.27. napjával befogadta. 

A tartalmi ellenőrzést követően 2013.09.10. napján a MAG Zrt-től hiánypótlásra való 

felszólítás érkezett. A hiánypótlási felhívásban foglaltakat 2013.09.19. napján – a megjelölt 

határidőn belül – a MAG Zrt. részére megküldték. 

 

 

110/2013. (VI.27.) határozat  

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával döntött arról, hogy a Hajléktalan Személyek 

Átmeneti Szállása átmeneti ellátást a Pápa, Kisfaludy u. 16. 

szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan földszintjén 

biztosítja a Pápa, Arany J. u. 4. szám alatti ingatlan pályázat 

keretében történő korszerűsítésének időtartamára. 

 

 

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

Polgármester a működési engedély iránti kérelmet benyújtotta. A Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala VE-C-001/00832-16/2013. határozatával a 

telephely megváltoztatásához 2013. november 1. és 2014. április 30. közötti időtartamra 

hozzájárult, és a működési engedélyt módosította. 

 

 

    111/2013. (VI.27.) határozat  

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával döntött a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatósággal a 2013. július 1-jétől 2013. december 31-ig 

tartó időszakra feladat-ellátási megállapodás kötéséről a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására. 

 

 

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

Polgármester a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött feladat-ellátási 

megállapodást aláírta. 

 



112/2013. (VI.27.) határozat  

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával hozzájárult 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, valamint vállalta 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. 

 

 

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

Polgármester a határozatban foglaltaknak megfelelően – Farkasgyepű és Bakonyjákó 

községek vonatkozásában – házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás megszüntetésére vonatkozó megállapodást 2013. 

június 30-án aláírta, és a 2013. július 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszakra fenti 

települések önkormányzataival megkötötte a feladat-ellátási megállapodást a jelzőrendszeres 

házi segítségnyújtás biztosítására. 

 

Pápa, 2013. szeptember 26. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás sk. 

polgármester 
 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 68, 72/2013. (V.9.) határozat, a 83/2013. 

(V.30.) határozat, valamint a 109, 110, 111, 112, 113/2013. (VI.27.) határozatok 

végrehajtására adott jelentést elfogadja. 
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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. § (3) bekezdése értelmében,” az 

iskolában a helyi közösségek érdekeinek képviseletére a szülők, a tanulók, a nevelőtestület, 

az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat, egyházi jogi személyek, a helyi 

gazdasági kamarák azonos számú képviselőjéből és a fenntartó delegáltjából álló 

intézményi tanács hozható létre. 

(4) Amennyiben a (3) bekezdésben meghatározott feltételek nem teljesülnek, abban az 

esetben az intézményi tanácsot a szülők, a nevelőtestület és az intézmény székhelye szerinti 

települési önkormányzat delegáltjaiból kell létrehozni.” 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. § (5) bekezdése értelmében, az 

intézményi tanács jogi személy, melynek székhelye azonos az érintett iskola székhelyével. 

„Tagjait az intézményvezető bízza meg a delegálásra jogosultak véleménye alapján.  

Az intézmény vezetője félévenként egy alkalommal beszámol az intézmény működéséről az 

intézményi tanácsnak, amely az intézmény működésével kapcsolatos álláspontját 

megfogalmazza és eljuttatja a fenntartó számára. 

Az intézményi tanács az iskola működésének támogatására alapítványt hozhat létre.” 

Az Nkt. 97. § (27) bekezdése értelmében „Amennyiben a 73. § (3) bekezdése szerinti 

intézményi tanács nem jött létre, a 73. § (4) bekezdése szerinti intézményi tanács alakuló 

ülését az érintett iskola intézményvezetője a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény módosításáról szóló 2013. évi CXXXVII. törvény hatálybalépését követő negyvenöt 

napon belül hívja össze.” 

 

Pápai Erkel Ferenc  Ének-Zenei Általános Iskola, Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi 

Nyelvoktató Általános Iskola, Tarczy Lajos Általános Iskola, Pápai Weöres Sándor Általános 

Iskola, Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola, Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápai 

Gazdasági Szakközépiskola és Kollégium, Pápai Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző 

Iskola, Pápai Petőfi Sándor Gimnázium, Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápai Református 

Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája intézményi tanácsába Pápa Város 

Önkormányzata tagok  delegálására jogosult. 

 

Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája és a Szent István 

Római Katolikus Általános Iskola, vezetői jelezték, hogy nem kívánnak intézményi tanácsot 

létrehozni.  

 

Tekintettel arra, hogy az intézményi tanács létrehozása a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 73. § (4) bekezdésében foglaltak szerint az intézmények számára kötelező, 

javasoljuk az önkormányzatot képviselő személyek delegálására a Polgármestert felhatalmazni.  



 

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

javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Összeállította: Rádi Róbert kabinetvezető 

 

P á p a, 2013. szeptember 25. 

 

 

      Dr. Áldozó Tamás sk. 

      polgármester 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

 Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a  

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. § (3) és (4) valamint a 97. § (27) 

bekezdései értelmében a Pápai Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola, a Munkácsy 

Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, a Tarczy Lajos Általános Iskola, a 

Pápai Weöres Sándor Általános Iskola, a Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola, 

Szent István Római Katolikus Általános Iskola, Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápai 

Gazdasági Szakközépiskola és Kollégium, Pápai Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 

Szakképző Iskola, Pápai Petőfi Sándor Gimnázium, Türr István Gimnázium és Kollégium, 

Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája intézményekben 

a megalakítandó iskolai intézményi tanácsokba a települési önkormányzat által delegált 

személyt/személyeket felkérje, és az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedéseket megtegye. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 
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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 148/2007. (XII.20.) határozatával döntött 

arról, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzattal történő együttműködés keretében 

Szakképzés-szervezési Társulást hoz létre térségi integrált szakképző központ fenntartására a 

Pápa Város Önkormányzata fenntartásában működő Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és 

Kollégium és a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő Acsády Ignác 

Szakképző Iskola és Kollégium bevonásával.  

A Veszprém Megyei Közgyűlés 35/2008. (III. 27.) számú határozatával hagyta jóvá a 

Társulási megállapodást. A Társulási Tanács 2008. július 17-én tartotta alakuló ülését, melyen 

kimondta a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás 2008. augusztus 1. napi hatállyal történő 

megalakulását. 

 

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a 

Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi 

CLIV. tv. 2. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a megyei önkormányzat az év utolsó 

napjával köteles felmondani a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 

1997. évi CXXXV. tv. alapján létrejött társulási megállapodásait. Fentiek alapján a Veszprém 

Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. december 31. napjával a Pápai Szakképzés-

szervezési Társulás létrehozására vonatkozóan megkötött társulási megállapodást felmondta  

és a társulási tanácsba delegált tagokat visszahívta.  

 

A szakképzésről szóló - 2012. január 1-jén hatályba lépett – 2011. évi CLXXXVII. tv.  

(továbbiakban: Szt.) 92.§ (35) bekezdésében foglaltak szerint, amennyiben a közoktatásról 

szóló 1993. LXXIX. törvény . 89/B §-a szerint megalakult szakképzés-szervezési társulásból 

a megyei  önkormányzat kilép, és ennek következtében a szakképzés-szervezési társulásban 

egyetlen szakképző iskolát fenntartó önkormányzat marad, a szakképzés-szervezési társulás 

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. 

Fentiek alapján a szakképzés-szervezési társulás jogutódlással átalakult Pápai Térségi 

Integrált Szakképző Központtá (továbbiakban: Pápai TISZK), oly módon, hogy a térségi 

integrált szakképző központ feladatainak közös megszervezésére Veszprém Megyei 

Intézményfenntartó Központ és Pápa Város Önkormányzata az Szt.  5. § (6) bekezdése 

értelmében Együttműködési Megállapodást kötött. Az Együttműködési Megállapodás 

rögzítette, hogy az a mindkét fél által történő aláírás napján lép hatályba, azonban 

rendelkezéseit 2012. január 1-jétől kell alkalmazni. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 74. § (1)  

bekezdése szerint 2013. január 1-jétől az állam gondoskodik a szakközépiskolai és a 

szakiskolai nevelés-oktatással összefüggő köznevelési alapfeladatok ellátásáról.  
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Jogszabályi rendelkezés alapján a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 89/B. §-a – 

amely alapján a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás és jogutódja a Pápai TISZK a 

szakképzéssel összefüggő egyes önkormányzati feladatok végrehajtására létrejött – 2013. 

január 1-jével hatályát vesztette. A jelenleg hatályos jogi szabályozás értelmében a térségi 

integrált szakképző központ fenntartása szakképző iskola fenntartásához kötődik, mely 

fenntartói joggal a Pápai TISZK-ben résztvevő Pápa Város Önkormányzata 2013. január 1. 

napjától nem rendelkezik. A hivatkozott jogszabályok kötelezésein túl 2013. március 31-én a 

Pápai TISZK működtetésében résztvevő együttműködő fél, a Veszprém Megyei 

Intézményfenntartó Központ is megszűnt.  

Fentiek indokolttá teszik a Pápai TISZK működtetésére létrejött együttműködés  

megszüntetését, a Pápai TISZK törzskönyvi nyilvántartásból való törlését és meglévő vagyon 

alapítók között megosztását.   

 

A jelenleg hatályban lévő jogszabályok ellentmondásosságára tekintettel az elmúlt 

időszakban, a TISZK megszüntetése vonatkozásában, több esetben is egyeztettük a magyar 

államkincstár területileg illetékes szervével, a Veszprém Megyei Intézményfenntartó 

Központtal és minisztériummal is.A többszöri egyeztetés és információkérés alapján a 

mostani időpontra vonatkozóan kaptunk olyan állásfoglalást a Magyar Államkincstár központi 

szervétől, amely alapján a Pápai TISZK megszűnéshez, törzskönyvi nyilvántartásból való 

törléshez, valamint a vagyonfelosztáshoz a Képviselőtestületnek határozatot kell hoznia.   

 

A vagyonfelosztásra vonatkozóan a Szt. 92/A. § (7) bekezdésében foglaltakra alapján 

megállapodás kötése szükséges, melyre tekintettel kérjük, hogy a Képviselőtestület a 

következőket támogassa: 

- A TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0024 számú, a szak- és felnőttképzés struktúrájának 

átalakítása – A TISZK rendszer továbbfejlesztése című  pályázat, valamint a TIOP-3.1.1-08/1-

2008-0014 számú, a szakképzés és felnőttképzés infrastruktúrájának átalakítása című pályázat 

alapján beszerzett, az adott intézményeknek ténylegesen ingyenesen használatba vagy 

üzemeltetésbe adott eszközök az adott intézményt 2011. december 31-én fenntartó 

önkormányzatok tulajdonába kerüljenek. 
- A fenti pályázatokon kívül esetlegesen megszerzett egyéb vagyon pedig a társulási 

megállapodás alapján tanulólétszám arányosan kerüljön felosztásra. 

 

A fentiekben említett – a TISZK vonatkozásában megvalósult - kettő uniós projekt esetében a 

2012. december 14-én aláírt - a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével 

összefüggő intézményi átadásra vonatkozó - megállapodás alapján a jogutód a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ.  

 

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. október 4. 

 

 

      Dr. Áldozó Tamás sk. 

      polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Nkt. 74. § (1) bekezdésében, 

valamint az Szt. 92/A. § (7) bekezdésében foglaltak alapján egyetért a Pápai TISZK 

2012. december 31. napjával történő megszűntetésével..  

 

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásával 

kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg. Gondoskodjon a Pápai TISZK 

bankszámlaszámának megszűntetéséről, az adóalanyisággal kapcsolatos változás Magyar 

Államkincstár és NAV területileg illetékes szervének történő bejelentéséről. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármester, hogy a 

vagyonmegosztás céljából a Veszprém Megyei Önkormányzattal a tárgyalásokat 

megkezdje és - az előterjesztésben foglaltak figyelembe vételével – a vagyonelemek 

átadás-átvételére vonatkozó megállapodást 2012. december 31-i vagyonállapotnak 

megfelelően megkösse.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

  Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető  



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 144. 

8500 PÁPA, Fő u. 5. 

Tel: 89/515-018 

Fax: 89/515-083  

E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 

321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói 

engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a fenntartó köteles 

kérelmezni a működési engedély módosítását, ha a működési engedélyben feltüntetett adatok 

megváltoznak. 

Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye, valamint a Bóbita Bölcsőde és a 

Napsugár Bölcsőde intézményvezetője írásban fordult a fenntartó felé, hogy kérelmezze a működési 

engedélyek módosítását, tekintettel arra, hogy Pápa Város Önkormányzatának adószáma és 

székhelye megváltozott. 

 

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

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Összeállította: Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

Pápa, 2013. szeptember 23.                    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 fenntartó Pápa Város Önkormányzata 

adószámának és székhelyének megváltozása miatt - utasítja a Polgármestert, hogy 

a) Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye telephelyeinek   

 (Pápa, Barát u. 4-6. - ápolást nyújtó intézményi ellátás, idősek otthona, átmeneti elhelyezést 

nyújtó intézményi ellátás, időskorúak gondozóháza, nappali ellátás időskorúak, valamint 

demens személyek részére, idősek klubja, étkeztetés 

 Pápa, Barát u. 3. - ápolást gondozást nyújtó intézményi ellátás, idősek otthona 

 Pápa, Teveli út 3. - ápolást gondozást nyújtó intézményi ellátás, idősek otthona 

 Pápa, Vörösmarty u. 12. - ápolást gondozást nyújtó intézményi ellátás, idősek otthona 

 Pápa, Komáromi u. 14. - nappali ellátás, fogyatékos személyek nappali ellátása) 

b) a Napsugár Bölcsőde (Pápa, Képző u. 1.) és a 

c) Bóbita Bölcsőde (Pápa, Tókert u. 11.)  

működési engedélyének 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 

 Benecz Rita osztályvezető 

 Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

 Beke Ágnes intézményvezető 

 Ivján Ilona intézményvezető helyettes 

mailto:polgarmester@papa.hu

