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35/2013. (III.28.) határozat III. pontja 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával utasította a Polgármestert, hogy a Fenyveserdő és 

a Bóbita Bölcsőde magasabb vezető, intézményvezetői feladata-

inak ellátására vonatkozó pályázatokat írja ki, a szakértői bizott-

ság tagjait jelölje ki, valamint a pályázati eljárás lebonyolításá-

val kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

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

Bóbita és a Fenyveserdő Bölcsőde vezetői állására vonatkozó pályázatok kiírása megtörtént. 

 

 

109/2013. (VI.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával támogatta az ÁROP-1.A.5-2013 „Szervezetfejlesz-

tés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára” cí-

mű pályázati felhívásra Pápa Város Önkormányzata által pályá-

zat benyújtását. 

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

lamreform Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott a „Szervezetfejlesztés Pápán 

a hatékony működésért” című ÁROP-1.A.5-2013-2013-0115 azonosító pályázatot – a kért 

hiánypótlás befogadását követően – a Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatóságának 

vezetője 39.460.623 Ft összegben támogatásra érdemesnek ítélte. 

A támogatás folyósításának előfeltétele a Pápa Város Önkormányzata és a Közigazgatási Re-

form Programok Irányító Hatósága képviseletében eljáró Magyar Gazdaságfejlesztési Köz-

pont Zrt., mint közreműködő szervezet közötti támogatási szerződés megkötése, melynek alá-

írása jelenleg folyamatban van. 

 

 

135/2013. (VIII.15.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával közterületi térfigyelő kamerarendszerrel kapcso-

latban döntött. 

 

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

Városi Rendőrkapitánysággal a kamerák elhelyezésével kapcsolatban megkötött megállapo-

dást 2013. szeptember 6-án módosították. 

 

 

155/2013. (X.2.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával döntött arról, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójá-

hoz. 

 

 

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

Város Önkormányzata sikeresen csatlakozott az Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójához. 

 

 



156/2013. (X.2.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával döntött a Pápa, Zárda u. 5. 1/13. szám alatti ön-

kormányzati bérlakás bérbeadásáról a Klebelsberg Intézmény-

fenntartó Központ részére, a Pápai Petőfi Sándor Gimnáziumban 

alkalmazásra kerülő anyanyelvi lektor elhelyezésének céljából. 

 

A Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelen-

ti, hogy a határozatban foglaltaknak megfelelően a felek a bérleti szerződést aláírták. 

 

 

163/2013. (X.10.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával megbízta dr. Baloghné Uracs Mariannát a Jókai 

Mór Művelődési és Szabadidőközpont magasabb vezetői felada-

tainak ellátásával. 

 

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

Baloghné Uracs Marianna megbízása a magasabb vezetői feladatok ellátásával 2013. október 

15-i hatállyal megtörtént. 

 

166/2013. (X.10.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával felhatalmazta a Polgármestert, hogy köznevelési 

intézményekben megalakítandó intézményi tanácsokba felkérje 

a települési önkormányzat által delegált személyt/személyeket.  

 

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

köznevelési intézményekben létrehozott intézményi tanácsokba Pápa Város Önkormányzata 

által delegált személyek felkérése megtörtént. 

 

 

168/2013. (X.10.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával döntött Pápa Város Önkormányzatának Egyesített 

Szociális Intézménye telephelyeinek, a Napsugár Bölcsőde, és a 

Bóbita Bölcsőde működési engedélyének módosításáról, és uta-

sított a Polgármestert, hogy a működési engedélyek módosítása 

érdekében a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és 

Gyámhivatalához nyújtson be kérelmet és a szükséges intézke-

déseket tegye meg. 

 

A Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelen-

ti, hogy a Polgármester a működési engedélyek módosítása iránti kérelmeket 2013. október 

21-én benyújtotta.  

 

Pápa, 2013. november 7. 

 

dr. Áldozó Tamás sk. 

polgármester 



HATÁROZATI JAVASLAT 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 35/2013. (III.28.) határozat III. pontjára, 

a 109/2013. (VI.27.) határozat, a 135/2013. (VII.15.) határozat, a 155,156/2013. (X.2.) hatá-

rozatok, valamint a 163,166,168/2013. (X.10.) határozatok végrehajtására adott jelentést elfo-

gadja. 
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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Veszprém Megyei Önkormányzat és Pápa Város Önkormányzata között 2011. évben 

megállapodás jött létre a pápai 

  Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai   

Módszertani Intézmény,  

- a Bartók Béla Zeneiskola- Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,  

- az Acsády Ignác Szakképző Iskola, 

- a Petőfi Sándor Gimnázium,  

- a Türr István Gimnázium és Kollégium, valamint   

- a Veszprém Megyei Egységes Pedagógia Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó Pápa, 

közoktatási intézményekben ellátott kötelező megyei feladatok átadás-átvételére. 

 

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a 

Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi 

CLIV. törvény (továbbiakban: konszolidációs törvény) 2. § (1) bekezdése alapján a megyei 

önkormányzatok fenntartásában lévő intézmények, azok vagyona és vagyoni értékű joga 

2012. január 1-jével állami tulajdonba kerültek, továbbá a vagyonnal és az intézményekkel 

kapcsolatos alapítói, fenntartói jogok és kötelezettségek a törvény erejénél fogva a 

konszolidációs törvényben meghatározott szervekre szállnak.  

A konszolidációs törvény 2. § (4) bekezdése alapján a megyei önkormányzatok helyébe az 

általuk a konszolidációs törvény szerinti vagyonátadást megelőzően létesített, az átvett 

vagyonnal, illetőleg intézményekkel kapcsolatos jogviszonyok tekintetében 2012. január 1-jét 

követően általános és egyetemleges jogutódként az állam, illetőleg a törvényben 

meghatározott szervek lépnek. A hivatkozott jogszabályok alapján a volt megyei fenntartású 

intézmények fenntartói jogát a fenti időponttól a Veszprém Megyei Intézményfenntartó 

Központ vette át. 

 

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

bekezdése arról rendelkezett, hogy 2013. január 1-jétől az állam gondoskodik - az óvodai 

nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt 

nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével                 

- a köznevelési alapfeladatok ellátásáról. Az Nkt-ban foglaltakra tekintettel a köznevelési 

intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 2013. január 1-jei 

hatállyal a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot jelölte ki. 
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Fentieken túl a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok 

konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat 

egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 

szóló 258/2011. (XII.7.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 18. § (2) 

bekezdése a köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására kijelölt 

megyei intézményfenntartó központokat 2013. március 31. napjával megszűntette. Fentiek, 

valamint az Nkt. 76. § (5) bekezdés a) pontja, és a köznevelési feladatot ellátó egyes 

önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi 

CLXXXVIII. törvény 8.§ (1) bekezdés b) pontja alapján a jogszabály az Önkormányzat 

tulajdonában levő, az intézmények feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó 

vagyontárgyak körét a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ ingyenes vagyonkezelésébe 

helyezte.  
Fentiekre tekintettel a köznevelési intézményeket átvevő Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ Veszprémi Tankerületének igazgatója korábban a Veszprém Megyei 

Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő az Acsády Ignác Szakképző Iskolára 

vonatkozóan vagyonkezelési szerződés megkötését kezdeményezte.  

A 37/2013. (X.4.) EMMI utasítás a Pápai Gazdasági Szakközépiskola és Kollégiumot - volt 

Jókai Mór Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium - is a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ Veszprémi Tankerülete által fenntartott köznevelési 

intézmények közé sorolta, melyre tekintettel az Igazgató Úr kezdeményezte a vagyonkezelési 

szerződés megkötését.  

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 5. § (14) bekezdése, valamint a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7.§ (5) bekezdése értelmében                         

2013. augusztus 1-jétől az OKJ-ban meghatározott, agrárágazathoz tartozó szakképesítésben 

államilag támogatott iskolai rendszerű szakképzés kizárólag a vidékfejlesztésért felelős 

miniszter által fenntartott szakképző iskolában folyhat. Fentiek alapján                             

2013. augusztus 1-től a Pápai Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola - a volt 

Batthyány Lajos Szakképző Iskola és Kollégium - a Vidékfejlesztési Minisztérium 

fenntartásába került, aki a feladatellátáshoz szükséges ingó és ingatlan vagyonelemek 

vagyonkezelésbe kerülésére vonatkozóan az intézménnyel, mint önállóan működő és 

gazdálkodó költségvetési szervvel, vagyonkezelési szerződés megkötését kezdeményezte.    

 

Fentieken túl a volt Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő és az 

előzőekben hivatkozott Kormányrendelet alapján a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

fenntartásába került:  

 Vajda Márta Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes 

Gyógypedagógiai   Módszertani Intézmény, 

- Pápai Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola,  

- Pápai Petőfi Sándor Gimnázium,  

-    Türr István Gimnázium és Kollégium,  

- Veszprém Megyei Pedagógia Szakszolgálat Pápai Tagintézménye  

tekintetében is indokolt az ingó és ingatlan vagyonelemekre vonatkozó a vagyonkezelési 

szerződés megkötése.    

   

 

A szerződésekkel kapcsolatos egyeztetések jelenleg is zajlanak. A végleges szerződések, az 

egyedi, az intézményi sajátosságokat is tartalmazó tervezetek elkészítése folyamatban van.  
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Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő 

 

 

Pápa, 2013. november 6. 

 

 

 

Dr. Áldozó Tamás sk. 

 polgármester 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztésben foglaltak alapján 

felhatalmazza a Polgármestert, hogy: 

- az Acsády Ignác Szakképző Iskola, 

- a Pápai Gazdasági Szakközépiskola és Kollégium, 

- a Pápai Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola, 

 a Vajda Márta Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 

- a Pápai Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola,  

- a Pápai Petőfi Sándor Gimnázium,  

-    a Türr István Gimnázium és Kollégium, valamint 

- a Veszprém Megyei Pedagógia Szakszolgálat Pápai Tagintézménye  

 

által használt önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyon vonatkozásában  

vagyonkezelési szerződést kössön és a további szükséges jognyilatkozatokat megtegye.    

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 
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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése alapján a 

kormányhivatal meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, a körzetek 

megállapításához pedig be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét. 

A fenti véleményt a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VII.31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése alapján a 

kormányhivatalnak minden év november utolsó napjáig kell beszereznie. A véleménynek 

tartalmaznia kell a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, 

ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű, általános 

iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban. A kijelölt 

körzetekről a kormányhivatal minden év február utolsó napjáig tájékoztatja a települési 

önkormányzatot. 

 

A véleményezéshez a Veszprém Megyei Kormányhivatal megküldte a körzethatárok 

meghatározásának tervezetét, mely tervezet figyelembe vette a 2012/2013 tanévig érvényben 

lévő iskolai beiratási körzeteket.    

 

A Kormányhivatal általános iskolai felvételi körzethatárokra vonatkozó tervezetével 

kapcsolatos iratanyag a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinetjében megtekinthető. 

 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

 

Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő 

 

 

Pápa, 2013. november 6. 

 

 

 

Dr. Áldozó Tamás sk. 

 polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló            

2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében foglaltak alapján - a kötelező felvételt 

biztosító általános iskolák körzethatárai című – a tervezetben foglaltakkal  egyetért.   

 

Pápa Város Jegyzőjének nyilvántartásában szereplő halmozottan hátrányos helyzetű általános 

iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban az előterjesztés 

melléklete tartalmazza.   

 

Utasítja a polgármestert, hogy a Képviselőtestület véleményét a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VII.31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint és a jogszabályban 

megjelölt határidőig a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára küldje meg. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Rádi Róbert kabinetvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Melléklet 

 

 

 

 

Intézmény neve, címe/ Tagintézmény 

neve és címe 

Intézménybe járó halmozottan 

hátrányos helyzetűek létszáma 

Vajda Márta Óvoda, Általános Iskola 

Előkészítő Szakiskola és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

Pápa, Jókai u. 37. 

41 fő 

Vajda Márta Óvoda, Általános Iskola 

Előkészítő Szakiskola és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

Pápa, Vajda P. ltp. 28. 

0 fő 

Pápai Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános 

Iskola                                                               

Pápa, Korona u. 29. 

16 fő 

Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi 

Nyelvoktató Általános Iskola                                        

Pápa, Aradi u. 10-12.  

26 fő 

Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi 

Nyelvoktató Általános Iskola                                        

Pápa, Fiumei u. 3. 

4 fő 

Tarczy Lajos Általános Iskola                                                      

Pápa, Jókai u. 18. 
71 fő 

Pápai Weöres Sándor Általános Iskola                                       

Pápa, Teleki u. 2. 
27 fő 

Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános 

Iskola                

Pápa, Árok u. 12. 

3 fő 

Szent István Római Katolikus Általános 

Iskola              

Pápa, Fő tér 6.                            

13 fő 

Szent István Római Katolikus Általános 

Iskola              

Pápa, Török B. u.  20.                           

8 fő 

 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 161. 

  8500 PÁPA, Fő u. 5. 

  Tel: 89/515-000 

  Fax: 89/515-083  

  E-mail: polgarmester@papa.hu 
 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 
 

A debreceni régió települési önkormányzatai, egyházai, kulturális és civil közösségei 2006-

ban együttesen alapítottak egy államhatárokon átnyúló nemzetközi kulturális egyesületet. 
 

A Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régió tagjai - a közös kulturális hagyományok 

alapján - arra törekszenek, hogy a már kialakult kapcsolódásokat újra felépítsék, a meglévőket 

megerősítsék. Elsődleges céljuk egy olyan kulturális hálózat kiépítése és működtetése, amely 

lehetővé teszi egymás kulturális értékeinek megismerését és megismertetését, s ennek kapcsán 

közös projektek kidolgozását a kultúra különböző területein. 
 

Javaslom, hogy Pápa Város Önkormányzata 2014. január 1-jével csatlakozzon a Városok, 

Falvak Szövetsége Kulturális Régióhoz. 
 

A Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régió Alapszabálya a települési önkormányzatok 

éves tagdíját az adott település lakosságának száma alapján, lakosonként 10 eurocent/év 

mértékben határozza meg. A tagdíjat az adott év március 31-ig az egyesület bankszámlájára 

történő átutalással kell megfizetni a Magyar Nemzeti Banknak, a tárgyévet megelőző év 

december 31. napján érvényes euro árfolyama alapján. 
 

Ez a 2014. évre vonatkozóan várhatóan kb. 950.000,- Ft kiadást jelent, melynek fedezetét 

Pápa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében, közművelődési szakfeladat keretében 

szükséges biztosítani. 
 

A Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régió Alapszabálya - amely részletesen tartalmazza 

a tagsági viszonnyal, és a szervezet működésével kapcsolatos rendelkezéseket – 

megtekinthető a Pápai Polgármesteri Hivatal Titkárságán. 
 

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

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 

Összeállította: Horváth Katalin köztisztviselő 
 

Pápa, 2013. november 8. 

      Dr. Áldozó Tamás sk. 

polgármester 
 

Határozati javaslat 
 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2014. január 1-jével tagként belép a 

Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régió Egyesületbe. Az éves tagdíj fedezetét 2014. évi 

költségvetésében közművelődési szakfeladat keretében biztosítja. 
 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a belépési nyilatkozat aláírására. 
 

Határidő: 2014. január 1., illetve tagdíj fizetésre: 2014. március 31. 

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester 

                Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

                Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 162. 

8500 PÁPA, Fő u. 5. 

Tel: 89/515-018 

Fax: 89/515-083  

E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba 

vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 2. § (1) bekezdésének b) pontja szerint az 

önkormányzati fenntartónak 2013. január 1-jei hatállyal módosítania kellett az általa fenntartott 

települési önkormányzati és 2013. január 1-jétől állami feladattá váló köznevelési alapfeladatot 

egyaránt ellátó  korai fejlesztést és gondozást alapfeladatként ellátó bölcsőde alapító okiratát 

akként, hogy az intézmény 2013. január 1-jétől kizárólag önkormányzati feladatot lásson el. A 

Fenyveserdő Bölcsődében a korai fejlesztés megszűnt, ezért Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének 22/2013. (II.28.) határozata alapján a polgármester 2013. március 5-én 

kérelmet nyújtott be a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához, amelyben 

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

átszámozásából eredő változások átvezetését is.  

A folyamatban lévő eljárás alatt a Pápai Járási Tankerület igazgatója a fenti döntést megalapozó, a 

köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézményi átadásra vonatkozó – 

2012. december 14-én aláírt – megállapodás módosítását kezdeményezte, mely többek között 

érintette a Fenyveserdő Bölcsőde korai fejlesztést ellátó intézményegységének visszavételét is, ezért 

a polgármester a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályiról szóló 2004. évi 

CXL. törvény 32. § (3) bekezdése alapján 2013. március 26-án kérte a működési engedély 

módosítása iránt benyújtott kérelemre indult eljárás felfüggesztését a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalától.  

Fentiekre tekintettel Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 50/2013. (IV.18.) 

határozatával döntött a bölcsőde férőhelyeinek meghatározásáról és a működési engedély 

módosításáról. Utasította a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központtal kötött megállapodás aláírását követően azonnal tegye meg. 

A fentiekben hivatkozott megállapodás módosítását a felek nem írták alá, az eljárás felfüggesztésére 

biztosított határidő – 6 hónap – eltelt, ezért a Kormányhivatal a működési engedély módosítása 

tárgyában indult eljárást 2013. október 17-én kelt végzésével megszüntette. A Fenyveserdő 

Bölcsőde határozatlan időre szóló működési engedély alapján 84 fővel működik, az ellátás 

folyamatosan biztosított volt.  

Tekintettel arra, hogy az eljárás megszűnt, ismételt kérelmet kell benyújtani a működési engedély 

módosítása iránt. 

 

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

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Összeállította: Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

 

 

 

Pápa, 2013. november 8.                      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 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete - a fenntartó Pápa Város Önkormányzata 

adószámának és székhelyének megváltozása, a korai fejlesztés megszűnése és az intézmény 

címének közterület átszámozásból eredő módosulása miatt - utasítja a Polgármestert, hogy  

Fenyveserdő Bölcsőde  (Pápa, Vajda P. ltp. 27/B) 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 

 Csizmadiáné Horváth Katalin intézményvezető helyettes 

  



 

 

 PÁPA  VÁROS  POLGÁRMESTERE 163. 

 8500 Pápa, Fő utca 5. 

 Tel.: 89/515-000 

 Fax.: 89/515-083 

                        E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Szakál Sándor (8500 Pápa, Bástya utca 11/A) kérelmezte a haszonélvezeti jogával terhelt, Szakál Evelin 

Dóra (8220 Balatonalmádi, Veszprémi út 10. sz. alatti lakos) tulajdonában álló, pápai 3795 hrsz.-ú 285 m
2
 

területű ingatlan és az önkormányzat tulajdonában álló 3822 hrsz.-ú 1613 m
2
 területű és a 3718 hrsz.-ú 7493 

m
2
 területű ingatlanok telekhatár rendezését. A 3795 hrsz.-ú területen épült felépítmény egy része ráépült a 

3822 hrsz.-ú, természetben a Korvin utca, és a 3718 hrsz.-ú, természetben a Bástya utca, megnevezésű 

közterületekre, ezért az ingatlanok közös jogi telekhatárai a természetbeni állapottal nem egyeznek meg. 

 

Pápa Város Önkormányzata Városfejlesztési Osztálya megvizsgálta az ingatlanokat érintő változást, 

megállapította, hogy a telekhatár rendezés engedélyezhető. Az elkészített helyszínrajz alapján a 3822 hrsz.-ú 

„kivett közterület” területéből hozzávetőleg 2 m
2
, a 3718 hrsz.-ú „kivett közterület” területéből hozzávetőleg 

3 m
2
 beolvadna a 3795 hrsz.-ú „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanba. A telekhatár rendezése 

érdekében Szakál Evelin Dóra telek-kiegészítésként megvásárolná a felépítménnyel beépített hozzávetőleg 5 

m
2
 területrészt. (1. sz. melléklet). 

 

A 3822 hrsz.-ú és a 3718 hrsz.-ú ingatlanok forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó ingatlanok. Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének az Önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013 (III.28.) rendelete 

(továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdése alapján a Képviselőtestület dönthet a forgalomképesség 

megváltoztatásáról.  

 

A ráépítés következtében hozzávetőleg 5 m
2
 közterület közcélú funkciója megszűnt. A természetbeni állapot 

és az ingatlanok közötti jogi telekhatár megteremtése érdekében, a Rendelet 3.§ (2) bekezdés a) pontja 

alapján, indítványozzuk a területrész forgalomképessé nyilvánítását, azzal a feltétellel, hogy a telekhatár 

rendezés a kérelmező feladata és költsége.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek. 

 

Összeállította: György Zoltán köztisztviselő 

 

Pápa, 2013. november 4. 

 

Dr. Áldozó Tamás sk. 

polgármester 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzat tulajdonát képező pápai 3822 hrsz.–ú 

„kivett közterület” megnevezésű ingatlanból hozzávetőleg 2 m
2
, a 3718 hrsz.-ú „kivett közterület” 

megnevezésű ingatlanból hozzávetőleg 3 m
2
 területet, a Rendelet 3.§ (2) bekezdés a) pontja alapján 

forgalomképessé nyilvánít, azzal a feltétellel, hogy a telekhatár rendezés a kérelmező feladata és költsége.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 





 

 

 PÁPA  VÁROS  POLGÁRMESTERE 164. 

 8500 Pápa, Fő utca 5. 

 Tel.: 89/515-000 

 Fax.: 89/515-083 

                        E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Az önkormányzati tulajdonú pápai 3529 hrsz.-ú, természetben a Pápa, Fő tér 17. szám alatti, „kivett 2 

lakóház, udvar” megnevezésű ingatlanban található nem lakás célú helyiség megüresedett.  

 

Az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdés b) 

pontjában foglaltak alapján, a költségvetés végrehajtására tekintettel, kezdeményezzük a 

felépítményből 30 m
2
 nagyságú nem lakás célú helyiség, valamint az elkészítendő társasház alapító 

okiratban hozzá rendelt tulajdoni illetőség, pályázat útján történő értékesítését. 

 

Az ingatlan fekvését, hasznosíthatóságát, állapotát figyelembe véve, - az ingatlanforgalmi szakértői 

vélemény alapján - a forgalmi értéket az alábbiak szerint javasoljuk megállapítani: 

 

Nettó alapár: 9.364.567,- Ft  

Áfa: 2.528.433,- Ft  

Bruttó alapár:  11.893.000,- Ft. (30 m
2
 x 396.433,33 Ft/m

2
) 

 

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

javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

 

Összeállította: György Zoltán köztisztviselő 

 

Pápa, 2013. november 5. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás sk. 

polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. 

(III.28.) önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján, a Pápa, Fő tér 17. 

szám alatti, 3529 hrsz.-ú „kivett 2 lakóház, udvar” megnevezésű felépítményből 30 m
2
 nagyságú nem 

lakás célú helyiséget, valamint az elkészítendő társasház alapító okiratban hozzá rendelt tulajdoni 

illetőséget, - bruttó 11.893.000 Ft alapáron - pályázat útján értékesíti. 

 

Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és felhatalmazza az adásvételi szerződés 

aláírására. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 


