
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

KÉPVISELŐTESTÜLETE 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

VEGYES ÜGYEK 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE  

  8500 PÁPA, Fő u. 5. 

  Tel: 89/515-000 

  Fax: 89/515-083  

  E-mail: polgarmester@papa.hu 
 

26.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J E L E N T É S 

 

A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK 

VÉGREHAJTÁSÁRÓL 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 
 

 



2 

 

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 vá-

ros szegregátumi településrészen című pályázat benyújtásával, 

és támogatta a pályázati program megvalósulását. 

A Képviselőtestület felhatalmazta a polgármestert, hogy Pápa 

Város Önkormányzata – mint a konzorciumot vezető önkor-

mányzat – képviseletében eljárjon, a konzorciumi együttműkö-

dési megállapodást aláírja, gondoskodjon a pályázat benyújtásá-

ról és tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

 

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

Pápa város Polgármestere a konzorciumi együttműködési megállapodást és a Közösségi Be-

avatkozási Tervet aláírta, valamint a pályázatot határidőben benyújtotta.  Az ESZA Társadal-

mi Szolgáltató Nonprofit Kft. a K-2013-TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0058-0661167/130 számú 

– 2013. június 14-én kelt – levelében arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a pályázat 

szakmailag megfelelt a támogathatósághoz szükséges követelményeknek, azonban forráshi-

ány miatt nem részesülhetett támogatásban és tartaléklistára került. 

Az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a K-2014-TÁMOP-5.3.6-11/1-0835230/130 

számú – 2014. február 10-én érkezett – levelében értesítette az önkormányzatot, hogy az Irá-

nyító Hatóság a benyújtott pályázatot 149.953.180,- Ft összegű támogatásban részesítette. A 

támogatási szerződést az értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül kell a Polgármesternek 

aláírni, amelyhez a szükséges dokumentumok, igazolások beszerzése folyamatban van. 

 

 

68/2013. (V.9.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatában döntött arról, hogy a Mötv. 89. §-ában foglaltak, 

valamint a Társulási Megállapodás 9.3. pontja alapján kiválik a 

Pápai Többcélú Kistérségi Társulásból 2013. december 31. ha-

tállyal, és a város sportszervezéssel kapcsolatos feladatait 2014. 

január 1-től kezdődően a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő 

Központ keretében látja el, valamint felkérte a Polgármestert az 

ezzel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére. 

 

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

város sportszervezéssel kapcsolatos feladatainak a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Köz-

pont kereteiben történő ellátása az intézményben 2014. február 1-től kezdődően 1 fő sport-

szervező alkalmazásával valósul meg. 

 

16/2014. (II.5.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatában egyetértett a Harmadik Oldali Erőszak megelőzé-

se helyi szinten című projektben való részvétellel, továbbá felha-

talmazta a Polgármestert, hogy a Települési Önkormányzatok 

Országos Szövetsége és Pápa Város Önkormányzata közötti 

együttműködési megállapodást aláírja és megtegye az ezzel kap-

csolatos szükséges intézkedéseket. 
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Az Emberi Erőforrás Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy 

Pápa város Polgármestere a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége és Pápa Város 

Önkormányzata közötti együttműködési megállapodást aláírta. 

 

Pápa, 2014. február 24. 

 

 

dr. Áldozó Tamás sk. 

polgármester 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 116/2012. (IX.27.) határozat, 68/2013. 

(V.9.) határozat, valamint a 16/2014. (II.5.) határozat végrehajtására adott jelentést elfogadja. 
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27. 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
A könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a muzeális intézmények 
szakmai támogatásának 2014. évi szabályairól szóló 9/2014. (II.3.) EMMI rendelet       
(továbbiakban: Rendelet) alapján Pápa Város Önkormányzata 2014. február 6-án pályázatot nyújtott 
be a fenntartásában lévő Gróf Esterházy Károly Múzeum szakmai tevékenységének támogatására. 
 
A Rendelet alapján igényelhető pályázati forrás állandó kiállítás előkészítésére, létrehozására, teljes 
körű felújítására vagy korszerűsítésére – különös tekintettel a közönség számára eddig nem 
hozzáférhető műtárgyak bemutatására – használható fel. 
 
Az elnyerhető támogatás kötött felhasználású, utólagos elszámolás melletti, előfinanszírozott, egy 
összegben folyósított vissza nem térítendő támogatás és a Rendelet alapján csak az a pályázó 
támogatható, aki vállalja a fejlesztési költség legalább 10%-ának erejéig a saját forrás biztosítását.  
 
A támogatás további feltétele, hogy a kérelmező a támogatott fejlesztés keretében létrehozott 
kapacitásokat, szolgáltatásokat a fejlesztés befejezését követő legalább öt évig fenntartsa. 
 
Az önkormányzat által benyújtott pályázat célja az országos műemléki védettségű, jelenleg 
felújításra váró volt zsinagóga épületében egy országosan is egyedülálló, a pápai zsidó közösség 
történetét bemutató hely- és kultúrtörténeti állandó kiállítás megrendezéséhez központi forrás 
igénylése volt. Az előzetes számítások alapján a kiállítás megszervezésének várható költsége 
körülbelül 35 millió forint.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő 
  
 
  
Pápa, 2014. február 18. 
 
 
 
 
 
          Dr. Áldozó Tamás sk. 
                   polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
 
 
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyja - a Gróf Esterházy Károly Múzeum            
szakmai tevékenységének támogatására, a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatás, valamint a muzeális intézmények szakmai támogatásának 2014. évi szabályairól szóló 
9/2014. (II.3.) EMMI rendelet 9. § (1) a) pontja szerinti központi forrás elnyerésére - benyújtott 
pályázatot.  
A pályázat céljáról, a megvalósítani kívánt programokról a Képviselőtestület teljes körű 
tájékoztatást kapott, azok megvalósulását támogatja, céljaival egyetért. 
 
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete nyertes pályázat esetén vállalja, hogy az egykori 
pápai zsidó közösség történetét bemutató állandó kiállítás megrendezéséhez a szükséges önrészt, 
továbbá a teljes bekerülési költség és a megítélt támogatás összege közötti különbséget - Pápa 
Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése Egyéb feladatok 14.3. Általános tartalék terhére - 
biztosítja. 
 
A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos szükséges 
intézkedések és jognyilatkozatok megtételére.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 
  Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 
  Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 
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28. 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
 
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. számú 
melléklet 12. pontja 240 millió forint keretösszeget biztosít a települési önkormányzat által 
fenntartott  közművelődési intézmények, közösségi színterek érdekeltségnövelő támogatására. 
 
A támogatást a helyi önkormányzat az általa fenntartott közművelődési intézmények, közösségi 
színterek technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására 
használhatja fel. 
 
A támogatás igénylésének, felhasználásának eljárásrendjét a könyvtári és a közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatás, valamint a muzeális intézmények szakmai támogatásának 2014. évi 
szabályairól szóló 9/2014. (II.3.) EMMI rendelet tartalmazza. 
A kérelem Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásának határideje 2014. március 25. 
 
A támogatás igénylésének egyik feltétele a közművelődési támogatás alapjául szolgáló saját forrás 
megléte. 
 
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, 2014. február 24. 

 
      Dr. Áldozó Tamás sk. 

        polgármester 
 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

 
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 
érdekeltségnövelő támogatása iránti pályázatához a 2014. évi költségvetése terhére a Pápa Város 
Önkormányzata 2014. évi Egyéb feladatok 14.3. Általános tartalék előirányzat terhére 500.000,- Ft 
pályázati önrészt biztosít.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 
  Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 
  Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 
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29. 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század 
Intézete az első világháború centenáriumi rendezvénysorozata keretében az Első Világháborús 
Centenáriumi Emlékbizottság megbízásából pályázatot hirdet az első világháború történelmi 
emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására.  
A pályázati program célja, hogy ily módon is ébren tartsa az első világháborúval kapcsolatos 
társadalmi emlékezetet, s ezáltal hozzájáruljon a közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló 
magyar és európai identitás erősítéséhez.  
A pályázat benyújtására megyei, megyei jogú városi, városi, települési önkormányzatok és civil 
szervezetek jogosultak. A pályázónak – civil szervezet esetén is – a benyújtott dokumentációhoz 
csatolnia szükséges a pályázat jóváhagyásáról szóló testületi döntést. 
Az elnyerhető pályázati összeg felső határa öt millió forint. A pályázat benyújtásához önrész nem 
szükséges. Formája előfinanszírozott, vissza nem térítendő támogatás. 
I. 
A Sola Fide Pápai Evangélikus Gyülekezet Alapítványa a fenti pályázati felhívásban foglaltakat  
figyelembe véve kérte, hogy Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogassa az 
evangélikus templomban található első világháborús emlékmű felújítására a Közép- és Kelet-
európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézetéhez benyújtandó 
pályázatukat. 
II. 
Fentieken túl a Lokálpatrióta-Kör Egyesület is kérte Pápa Város Önkormányzata 
Képviselőtestületének támogatását a ferences templom oldalán elhelyezett első világháborús 
emlékmű restaurálására vonatkozó Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért 
Közalapítvány XX. Század Intézetéhez benyújtandó pályázatukhoz. 
III. 
Pápa Város Önkormányzatának tulajdonában álló első világháborús emlékművek állapotának 
áttekintését követően javasoljuk, hogy a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom 
Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézete KKETTKK-CP-02 jelű első világháború történelmi 
emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása témájú pályázatára az 
önkormányzat is nyújtsa be pályázatát.  
A közalapítványi forrás elnyerésének célja az Esterházy úton lévő első világháborús emlékmű 
környezetének megújítása. Az előzetes számítások alapján a parkosítás várható költsége körülbelül 
5 millió forint lesz.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő 
 
Pápa, 2014. február 28. 
 
 
          Dr. Áldozó Tamás sk. 
                   polgármester 
 
 
 



HATÁROZATI JAVASLAT 
 
I. 
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja a Közép- és Kelet-európai Történelem 
és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézete KKETTKK-CP-02 jelű első 
világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása témájú 
pályázatára a Sola Fide Pápai Evangélikus Gyülekezet Alapítványa - az evangélikus templomban 
található első világháborús emlékmű felújítására vonatkozó - pályázatát. 
A pályázat céljáról, a megvalósítani kívánt programokról a Képviselőtestület teljes körű 
tájékoztatást kapott, azok megvalósulását támogatja, céljaival egyetért. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 
  Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 
 
II. 
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja a Közép- és Kelet-európai Történelem 
és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézete KKETTKK-CP-02 jelű első 
világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása témájú 
pályázatára a Lokálpatrióta-Kör Egyesület – ferences templom oldalán található első világháborús 
emlékmű felújítására vonatkozó - pályázatát. 
A pályázat céljáról, a megvalósítani kívánt programokról a Képviselőtestület teljes körű 
tájékoztatást kapott, azok megvalósulását támogatja, céljaival egyetért. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 
  Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 
 
III. 
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyja, a Közép- és Kelet-európai 
Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézete KKETTKK-CP-02 jelű 
első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása téma 
keretében, az Esterházy úton lévő első világháborús emlékmű környezetének megújítására 
vonatkozó pályázat benyújtását. 
A pályázat céljáról, a megvalósítani kívánt programokról a Képviselőtestület teljes körű 
tájékoztatást kapott, azok megvalósulását támogatja, céljaival egyetért. 
 
A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos szükséges 
intézkedések és jognyilatkozatok megtételére. 
  
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 
  Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 
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30.  
 

Tisztelt Képviselőtestület! 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: NKt.) 83. § (2) bekezdés b) 
pontja alapján a fenntartó dönt „az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános 
felvételi időpontjáról”.  
 

Fentiek, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 20. §-ában 
foglaltak, illetve az óvodavezetővel folytatott előzetes egyeztetés alapján, a gyermekek 2014/2015 
óvodai nevelési évre történő beíratásának időpontját az alábbiak szerint javasoljuk meghatározni: 

   2014. május 12-én 8-18 óráig és  
2014. május 13-án 8-17 óráig. 

 
A Rendelet hivatkozott paragrafusa alapján a fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai 
jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően hirdetményt 
tesz közzé a saját honlapján, mely hirdetmény a Pápai Városi Óvodák honlapján, és az egyes 
Tagóvodákban is elérhető lesz. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjék. 
 
Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő 
 
P á p a, 2014. február 25. 
                    Dr. Áldozó Tamás sk. 

           polgármester 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Nkt. 83. (2) bekezdés b) pontjában foglaltak, 
valamint a Rendelet 20. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a 2014/2015 nevelési évre az 
óvodáskorú gyermekek óvodába történő beíratásának időpontját az alábbiak szerint határozza meg: 

   2014. május 12-én 8-18 óráig és  
2014. május 13-án 8-17 óráig. 

 
Felkéri a polgármestert és az óvodavezetőt, hogy az óvodai beiratkozással kapcsolatos hirdetmény 
Rendeletben meghatározottak szerinti közzétételéről gondoskodjon. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester  
 Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

   Óvodavezető 
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31.  
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
1.) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Szt.) 65. § (7) bekezdésének 2013. július 1-jétől hatályos rendelkezése 
szerint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása állami feladat.   

 
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI.13.) Korm. 
rendelet 4/A. §-a szerint 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 megkeresését Pápa Város 
Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és 111/2013.(VI.27.) számú 
határozatával úgy döntött, hogy 2013. július 1-től 2013. december 31-ig tartó időszakra a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátását a Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött 
feladat-ellátási megállapodás alapján vállalja. 
 
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Közvetlen Fenntartású Intézményének 
Főosztálya 2014. február 7-én érkezett K-2750/2014. számú levelének mellékleteként 
aláírásra megküldte a 2014. január 1-től - 2014. december 31-ig terjedő időszakra 
vonatkozó szerződést, mely az előterjesztés 1. mellékletét képezi. 
A feladat ellátásának forrása az Egyesített Szociális Intézmény 2014. évi költségvetésén 
belül 889923-1 szakfeladatszámon, 3.832.000,- forint lett tervezve. 

 
 
2) Pápa Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézményének jogerős működési 

engedélye alapján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás alapszolgáltatás ellátási területe 
Pápa város, valamint Bakonyjákó és Farkasgyepű települések. 

 
 Bakonyjákó és Farkasgyepű települések képviselőtestületei úgy határoztak, hogy 2014. 

január 1-től a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kötelező feladat ellátására Pápa Város 
Önkormányzatával megállapodást kívánnak kötni. 

  
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
Összeállította: Benecz Rita 
  emberi erőforrás osztályvezető 
 
Pápa, 2014. február 26.                                   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 
 
 
1) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2014. január 1-től 2014. december 31-ig 

terjedő időszakra a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátás biztosítását a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött szerződés alapján vállalja.  

 
A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert a szerződés aláírására és az ezzel kapcsolatos 
szükséges intézkedések megtételére. 

 
 Határidő: azonnal 

Felelős     Dr. Áldozó Tamás polgármester 
    Szalainé Tihanyi Andrea Egyesített Szociális Intézmény vezetője  

 
 

2) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
ellátását Farkasgyepű és Bakonyjákó települések közigazgatási területén Farkasgyepű 
Község Önkormányzatával és Bakonyjákó Község Önkormányzatával kötött megállapodás 
alapján 2014. január 1-től 2014. december 31-ig tartó időszakra vállalja. 

 
A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert Farkasgyepű Község Önkormányzatával és 
Bakonyjákó Község Önkormányzatával a megállapodás aláírására és az ezzel kapcsolatos 
szükséges intézkedések megtételére.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 
          Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető  
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32. 

 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
 
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a TÁMOP-6.1.2./11/3 "Egészségre nevelő és 
szemléletformáló életmódprogramok a kistérségben" tárgyú felhívást tett közzé, melyre a 
Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet és Farkasgyepű Község Önkormányzata - konzorciumi 
együttműködés keretében - sikeresen pályázott.  
A „Pár perc figyelem az egészség jövőért!" életmód program  célja a pápai, ajkai kistérségben 
lakó emberek egészségesebbé válásához, életminőségének javításához, az egészségtudatosság 
növeléséhez szükséges konkrét szakmai segítség nyújtása települési szinten, melyhez a 
konzorcium Egészségfejlesztési Irodát (EFI) alakított ki. 
A programban célzott prevenciós előadásokkal, közösségi főzőklubokkal, táncklubokkal, 
krízisintervenciós-, alkohol- és dohányzásleszoktató csoportokkal, valamint betegklubokkal, 
falunapokon pedig szűrővizsgálatokkal segítik a lakosság egészségtudatosságának és 
életminőségének javítását. 
Az iroda tanácsadással, kockázatszűréssel, helyi szükségletekre reflektáló közösségépítő 
programokkal foglalkozik, együttműködik a kistérségben a háziorvosi-, szakorvosi 
ellátórendszerekkel, egészségfejlesztéssel foglalkozó civilszervezetekkel, önkormányzatokkal 
és más térségbeli egészségfejlesztési irodákkal. 
 
Az EFI szervezetileg a Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet keretein belül jött létre, 
ténylegesen Farkasgyepű község központjában található. A rendelő és az irodahelyiség 
kialakítása Farkasgyepű Község Önkormányzatának tulajdonában lévő épületben történik. 
Az EFI által kötelezően végzendő támogatható tevékenységek: 

▪ partnerségi munkacsoport működtetése a kistérségben érintett intézmények, 
szervezetek, szolgáltatók, döntéshozók bevonásával;  

▪ a kistérségben tevékenykedő, egészségfejlesztési tevékenységet végző szervezetek 
helyi együttműködésének előmozdítása, horizontális kapcsolatok kiépítése; 

▪ életmódváltó programok megvalósítása: a háziorvosok, járó- és fekvőbeteg szakellátó 
által az EFI-be irányított vagy saját kezdeményezésre az EFI-hez forduló, 
életmódváltásra szoruló, életmódváltást tervező lakosság (kliens) állapotfelmérése és 
kockázatbecslés szerinti besorolása; 
 

A lakosság állapotfelmérése és kockázatbecslése során elvégzendő vizsgálatok többek között 
a családi anamnézis felmérése az elsőfokú rokonok keringési betegségeire vonatkozóan 
(szívinfarktus, stroke, magas vérnyomás betegség) és a megbetegedések életkor szerinti 
jelentkezésére vonatkozóan, a testmozgási szokások, táplálkozási, dohányzási 
alkoholfogyasztás szokások, depressziós tünetek felmérése, vérnyomás mérés, testtömeg 
mérés, testmagasság mérés, testtömeg-index számítás, has körfogat mérés. 
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Az EFI feladatai közé tartozik továbbá  
▪ a kliensek programokban való részvételének és eredményességének nyomon követése; 
▪ a kistérségben működő, egészségfejlesztéssel foglalkozó intézmények, civil 

szervezetek és már zajló programjaik, valamint egészségfejlesztési tevékenységeik 
(programok, klubok) összegyűjtése, helyi adatbázis folyamatos vezetése;  

▪ betegklubok kialakítása; 
▪ a háziorvosok által végzendő szűrővizsgálatokon való lakossági részvételt ösztönző, 

motiváló programok koordinálása; 
▪ a helyben zajló egészségfejlesztési tevékenységek folyamatos nyomon követése, 

illetve azok szakmai monitorozásában történő részvétel, szükség esetén módszertani 
segítségnyújtás;  

▪ a módszertani, szakmai támogatás a kistérség egészségügyi alapellátói számára,  
▪ a kapcsolattartás a területen működő népegészségügyi szakigazgatási szervvel, a 

régióban/térségben működő más egészségfejlesztési irodákkal;  
▪ tájékoztató anyagok, hírlevelek készítése a nyelvi, megértési nehézséggel küzdő, 

szociálisan hátrányos helyzetű lakosok számára (pl. ábrákat, rajzokat tartalmazó) 
elektronikus és papíralapú kiadványok terjesztése,  

▪ a helyi médiában rendszeresen megjelenő egészségfejlesztési témájú programok, 
tartalmak megvalósításának támogatása, helyi média érzékenyítése;   

▪ az egészségfejlesztéssel és az EFI tevékenységével kapcsolatban szakmai 
kommunikáció a kistérségi egészségügy alap- és szakellátásban dolgozók számára; 

▪ a rendszeres, életvitelszerűen megjelenő testmozgást ösztönző programok szervezése, 
lebonyolítása a felnőtt lakosság részére. 

 
Az EFI a pályázatban foglaltak sikeres megvalósítása érdekében együttműködési 
megállapodás megkötését kezdeményezte Pápa Város Önkormányzatával. 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
Összeállította: Benecz Rita 
  emberi erőforrás osztályvezető 
 
Pápa, 2014. február 27.                                   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 egyetért azzal, hogy az Önkormányzat a 
„Pár perc figyelem az egészség jövőért!" életmód program megvalósításban az 
Egészségfejlesztési Iroda Farkasgyepű együttműködő partnereként részt vegyen.  
A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására és az 
ezzel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 
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33. 

 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
 
 
Magyarország belügyminisztere pályázatot hirdetett a 2014. évben megvalósítható új típusú 
közfoglalkoztatási programok kidolgozására. 
A pályázat célja 2014. év folyamán indítható programjavaslatok kidolgozása, melyre olyan 
közfoglalkoztatási javaslat nyújtható be, melynek célja az értékteremtés és a társadalmilag 
hasznos tevékenységek megvalósításával folyamatos munkavégzés biztosítása a 
közfoglalkoztatottak számára. 
 
Pápa Város Önkormányzata által 2014. február 3-áig benyújtandó pályázat keretében,  a Pápa-
Tapolcafő településrész külterületén, a Téglagyártól északi irányban bekerített területen a 
Tapolca-patak vízére alapozva pisztrángnevelő telep, valamint a város közterületei növény 
ellátására a kiszolgáló épületekkel együtt 2000 m²-es fűthető és árnyékolható üvegház 
létesítése. A fejlesztés a környező mezőgazdasági hasznosításhoz illeszkedik és kiaknázza a 
szomszédos vízfolyásból adódó lehetőségeket. 
 
A projekt megvalósulása esetén 15 fő munkavállaló alkalmazását tervezzük.  
 
A 01465/5 hrsz-ú külterületi ingatlan a településszerkezeti terven jelenleg „általános 
mezőgazdasági terület” besorolású. A módosítással az érintett 8854 m²-es terület „különleges 
terület” lenne. A terület egy részére jelölt védőerdősáv továbbra is megtartható. 
 
A tervezett funkcióváltás miatt a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat 
módosítása szükséges. 
 
A településrendezési eszközök egyeztetése történhet az egyszerűsített eljárás szerint, 
amennyiben a településrendezési eszköz módosítása során az alábbi feltételek egyaránt 
teljesülnek: 

a) a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik, 
b) nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, kivéve, ha a képviselőtestület 

döntésében a módosítást gazdaságfejlesztő beruházás megvalósulása érdekében 
támogatja és az legalább 15 új munkahely megteremtését biztosítja, 

c) nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése. 
Az a) és c) pontokban foglaltak fennállnak, a b) pontban foglaltak a Képviselőtestület 
döntésével teljesülnek, így az egyeztetési eljárás lerövidíthető. 
 
 



Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet a módosítás és az egyszerűsített egyeztetési eljárás 
támogatására, valamint a szükséges terveztetési és egyeztetési eljárás lebonyolításával 
kapcsolatban szükséges döntés meghozatalára. 
 
Összeállította: Hortobágyi Sándor csoportvezető 
 
Pápa, 2014. február 27. 
 
        Dr. Áldozó Tamás sk. 
            polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa-Tapolcafő külterületre tervezett 15 
új munkahely megteremtését biztosító fejlesztéssel egyetért, az ehhez szükséges 
településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat módosítást gazdaságfejlesztő beruházás 
megvalósulása érdekében támogatja. 
Az egyszerűsített egyeztetési eljárás lefolytatásához hozzájárul. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a módosításhoz szükséges tervezési szerződés előkészítésére, 
aláírására és utasítja a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 
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Tisztelt Képviselőtestület! 
 
A 2013. január 1-től hatályos, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 28. § (1) 
bekezdésének megfelelően a településfejlesztési koncepciót, a stratégiát és a 
településrendezési eszközöket a polgármesternek a partnerségi egyeztetésben érintettekkel – a 
helyi adottságoknak megfelelően – egyeztetnie kell. A rendelet 29. §-a rendelkezik arról, hogy 
a helyi önkormányzatnak az eljárás megindítása előtt – a teljes körű nyilvánosság biztosítása 
mellett, a rendeletben meghatározott határidők, a helyi adottságok, a rendezés alá vont terület 
sajátosságai, az érintett partneri körök összetételének figyelembevételével – döntenie kell a 
partnerségi egyeztetés szabályairól. 
Ennek során meg kell határoznia az egyeztetésben résztvevők (partnerek) a) tájékoztatásának 
módját és eszközeit; b) a javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának 
módját; c) az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módját, a 
dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendjét; d) az elfogadott koncepció, stratégia és 
településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedéseket. 
A kormányrendelet 32.§ és 36. §-a szerint az egyszerűsített eljárás a) véleményezési,- b) 
végső szakmai véleményezési,- c) elfogadási és hatálybaléptetési szakaszokból áll. 
A partnerségi egyeztetést véleményezési szakaszban kell lefolytatni, az eljárás további 
szakaszaiban partnerségi egyeztetés már nem történik. A 39. § (2) bekezdése alapján a 
véleményezési szakasz lezárásaként az összes beérkező vélemény elfogadásáról, vagy el nem 
fogadásáról a képviselőtestület dönt és az így lezárt dokumentáció kerül megküldésre az 
állami főépítésznek szakmai véleményezésre. 
A rendelet 28. § (3) bekezdése alapján a lakossággal, civil és gazdálkodó szervezetekkel 
történő véleményeztetés a helyi adottságoknak megfelelően, a feladat jellegének 
figyelembevételével a partnerségi egyeztetés szabályai szerint történik. 
 
Jelenlegi eljárás során a Pápa-Tapolcafő külterületét érintően indítjuk el a településrendezési 
eszközök módosítását, így a partnerségi egyeztetés szabályait ennek megfelelően kell 
kialakítani (1. melléklet). 
 
A fentiek alapján a partnerségi érintettség kiterjed a módosítással érintett területeken és 
szomszédságukban élő lakosságra, gazdasági tevékenységet folytató és civil szervezetekre. 
A partnerségi egyeztetésben részt vevő lakosság és szervezetek tájékoztatását – a következők 
szerint bonyolítjuk le, vagyis a városi honlapon és hirdetőtáblákon felhívás útján értesítjük az 
érintetteket az egyeztetési dokumentációk megjelenéséről, illetve a jogszabályok szerinti 
véleményezési határidőkről. A dokumentációkat részben a városi honlapon digitális 
formában, illetve a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán papíralapú dokumentációban 
tesszük közzé. Az észrevételeket mind postai úton, mind pedig digitális rendszer 
használatával lehet eljuttatni a felhívásban meghatározott hivatali címekre.  
 



Az egyeztetési folyamat során keletkező vélemények, javaslatok dokumentálása és 
nyilvántartása az ügyiratkezelés szabályai szerint történik. 
 
A partnerségi egyeztetés során beérkező észrevételekről – a szaktervezők bevonásával – 
indoklást is tartalmazó szakmai értékelés készül, amelyet a táblázatos adatbázisban rögzítünk, 
elfogadási, vagy elutasítási javaslattal. A jogszabály értelmében ezekről a végső döntést – 
közvetlenül a véleményezési szakasz lezárása előtt – a Képviselőtestületnek kell meghoznia. 
A véleményezési szakasz az elfogadott észrevételekkel, javaslatokkal kiegészített 
dokumentáció elkészítésével és szakmai egyeztetésre való megküldésével zárul le. 
A szakmai véleményezés lezárása és a településrendezési eszközök végleges 
képviselőtestületi elfogadása után – amennyiben az eljárásban résztvevő államigazgatási 
szervek közül egy sem talál jogszabályi ütközést – 30 nap múlva a településrendezési terv 
módosítás hatályba lép. 
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést tárgyalni és a 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 
 
 
Összeállította: Hortobágyi Sándor csoportvezető 
 
 
Pápa, 2014. február 27. 
 
 
 
        Dr. Áldozó Tamás sk. 
            polgármester 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa-Tapolcafő külterületet érintően a 
településrendezési eszközök módosításához szükséges „Partnerségi egyeztetés szabályai”-t az 
előterjesztés 1. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 
 
Utasítja a polgármestert a partnerségi egyeztetés lebonyolítására. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 
Dr. Winkler Gábor városi főépítész 
 
 
 
 
 

 
 



1. melléklet 
 

 
Partnerségi egyeztetés szabályai 

 
 
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 29. §-a alapján az alábbiak szerint határozza meg a Pápa-Tapolcafő 
külterületet érintően a településrendezési eszközök módosításának vonatkozásában a 
partnerségi egyeztetés szabályait: 
 

a) Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) tájékoztatásának módja és 
eszközei: 
A településrendezési eszközök módosítása során az önkormányzat az alábbi 
partnereket kívánja bevonni: 
aa)  helyi lakosság, valamint a terület szomszédságában lévő ingatlanok tulajdonosai  
ab)  szomszédos ingatlanokon gazdasági tevékenységet folytató szervezetek 
ac)  a városrész közigazgatási területén tevékenykedő Tapolcafői Kertbarát Kör 

Közhasznú Egyesület civil szervezet. 
ad)  A tájékoztatás módja és eszközei: az önkormányzat honlapja: www.papa.hu, az 

önkormányzat Városháza (8500 Pápa, Fő u. 5.) előtti hirdetőtáblája és Pápa-
Tapolcafő buszmegállónál elhelyezett hirdetőtábla, valamint az ac) pontban 
megjelölt szervezet írásban történő megkeresése. 

 
b) a javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja: 

 
ba)  A Rendelet 41. §-a szerinti egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszában a 

tervezési dokumentáció elkészültét követően az önkormányzat az ad) pontban 
meghatározott eszközök által a felhívást és a tervdokumentációt közzé teszi, hogy 
a partnerek tegyék meg javaslataikat, nyilvánítsanak véleményt. 

bb)  A javaslatokat, véleményeket iktatni kell és azokat elkülönítetten kell kezelni, 
gyűjteni. A tervezés során az önkormányzat, illetve a megbízott tervező értékeli 
valamennyi javaslatot, észrevételt. 

bc) A Rendelet 38. § (5) bekezdés szerinti kifogást emelő véleményező 
megállapításait jogszabályi hivatkozással vagy részletes szakmai indoklással vagy 
közösségi érdekkel kell igazolni. 

 
c) az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, a dokumentálásuk, 

nyilvántartásuk rendje: 
 

ca) Az önkormányzat a közösségi érdekekre figyelemmel – a jogszabályban 
meghatározott egyeztetésen túl – további egyeztetést kezdeményezhet a 
partnerekkel a vélemények tisztázására, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

cb)  Az egyeztetés módja: meghívásos tárgyalás a partnerekkel. 
cc)  A véleményezést követően a partnerek el nem fogadott javaslatait, véleményeit 

képviselőtestület tárgyalja, amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a 
képviselőtestület dönt. 



cd)  A véleményezési szakasz lezárásáról az önkormányzat hirdetményt tesz közzé az 
ad) pont szerinti eszközökön egyúttal közzéteszi a döntést, a javaslatok esetleges 
el nem fogadásának indokolását is. 

 
d) az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök nyilvánosságát 

biztosító intézkedések: 
 

Az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát az önkormányzat a városi 
honlapon történő közzététellel és a Városfejlesztési Osztályon történő kifüggesztéssel 
biztosítja. 
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34 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
 
Pápa Város Önkormányzata az egyes honvédelmi célra feleslegessé vált állami tulajdonú 
ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 2327/2001. (XI.16.) 
Kormányhatározat szerint a 2002. márciusában megkötött ingatlanátadási megállapodás 
alapján tulajdonba vette a Huszár lakótelepet, mint közterületet. Az eltelt időben a lakótelepen 
visszamaradt Magyar Állam tulajdonában álló és a Honvédelmi Minisztérium kezelésében 
lévő épületek funkció nélkül üresen álltak, ezért a fentiekre tekintettel kezdeményeztük a 
kezelőnél az épületek feleslegessé nyilvánítását.  
 
A Honvédelmi Minisztérium 2014. február 12-én tájékoztatta Pápa Város Önkormányzatát, 
hogy az átadás érdekében az ingatlanok katonai és honvédelmi szempontból történő 
feleslegessé nyilvánítását megkezdte.  
 
A fentiekre tekintettel kezdeményezzük a pápai, 3906/21 hrsz.-ú „kivett vendéglő”, 3906/25 
hrsz.-ú „kivett épület”, 3906/26 hrsz.-ú „kivett épület” megnevezésű ingatlanok térítés nélküli 
önkormányzati tulajdonba adását. (1. számú melléklet) 
 
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja értelmében 
állami vagyon tulajdonjoga ingyenesen átruházható a helyi önkormányzat javára törvényben 
vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban foglalt feladatai elősegítése 
érdekében. 
 
Az állami vagyonnal való gazdálkodásról 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 50. § (2) alapján a 
tulajdonba adásra vonatkozó kérelmet a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-hez kell 
benyújtani, melynek tartalmaznia kell: 

a) a tulajdonba adásra vonatkozó igényt, megjelölve a felhasználási célt, valamint a 
segítendő feladatot és az azt előíró jogszabályi rendelkezést, 

b) a kezdeményező nyilatkozatát arról, hogy vállalja a tulajdonba adás érdekében 
felmerülő költségek megtérítését, 

c) helyi önkormányzat kezdeményezése esetén a képviselőtestület határozatát, amely 
az állami vagyon igényléséről hozott döntést tartalmazza. 

d) védettség fennállása esetén annak megjelölését, valamint az ahhoz kapcsolódó 
kötelezettségek vállalását. 

 
A fentiek alapján javasolom, Pápa Város Önkormányzata döntsön arról, hogy a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13.§-ában foglaltak valamint az állami vagyonról 
szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a Magyar Állam 
tulajdonában lévő 

- 3906/21 hrsz.-ú, védettség alatt nem álló ingatlant háziorvosi rendelő biztosítása 
céljából kívánja felhasználni, segítendő feladatként pedig a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. 
pontjában meghatározott „egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód 
segítését célzó szolgáltatások” közfeladat ellátása érdekében, 

 



 

 

- 3906/25 és a 3906/26 hrsz.-ú, védettség alatt nem álló ingatlanokat helyi közút és 
parkoló kialakítása céljára, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. 
pontjában meghatározott „településüzemeltetés (a helyi közutak és tartozékainak 
kialakítása, … gépjárművek parkolásának biztosítása)” közfeladat ellátása 
érdekében, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi 
az önkormányzati tulajdonba adást. 

- vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág 
szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését, 

valamint hatalmazza fel a polgármestert az ingatlanok ingyenes tulajdonba vételével 
kapcsolatos eljárás során a szükséges jognyilatkozatok megtételére, a szerződések aláírására.  
 
Kérem előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását. 
 
Összeállította: György Zoltán köztisztviselő 
 
Pápa, 2014. február 19. 

Dr. Áldozó Tamás sk. 
polgármester 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXVI. törvény 13.§-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 
törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél 
kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium 
kezelésében lévő pápai 3906/21, 3906/25 és a 3906/26 helyrajzi szám alatt felvett ingatlanok 
ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 
 
Pápa Város Önkormányzata  

- a 3906/21 hrsz.-ú védettség alatt nem álló ingatlant háziorvosi rendelő céljára, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 4. pontjában meghatározott „egészségügyi alapellátás, az egészséges 
életmód segítését célzó szolgáltatások” közfeladat ellátása érdekében,  

 
- a 3906/25 és a 3906/26 hrsz.-ú védettség alatt nem álló ingatlanokat helyi közút és 

parkoló kialakítása céljára, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. 
pontjában meghatározott „a helyi közutak és tartozékainak kialakítása … 
gépjárművek parkolásának biztosítása” közfeladat ellátása érdekében  

kívánja hasznosítani. 
 
Nyilatkozik, hogy vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a 
művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ingatlanok ingyenes tulajdonba vételével kapcsolatos 
eljárás során a szükséges jognyilatkozatokat megtegye, a szerződéseket aláírja.  
 
Határidő: folyamatos  
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 
 Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 





PÁPA VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE 
8500 Pápa, Fő utca 5. 
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Tisztelt Képviselőtestület! 
 
 
 
A Képviselőtestület 122/2008. (IX.25.) határozatával döntött a Pápa, Kossuth u. 26. földszint 
1. szám alatti önkormányzati bérlakás határozott időre történő bérbeadásáról a Pápai 
Református Gimnázium „Tánc-Lánc” Művészeti Alapiskolája részére. 
A bérleti szerződés a határozott idő leteltével megszűnt, az intézmény igazgatója azzal a 
kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a lakást továbbra is biztosítsa részükre. 
Kérelmében előadta, hogy a lakást a fenntartóval történt megállapodás alapján az intézmény 
felújította, melynek költségeit a bérleti díjba történő beszámítással lakja le. A lakás a 
mindennapi működésüket jelentős mértékben segíti, oktatók, vendégművészek, önkéntesek 
elszállásolására illetve speciális eszközök elhelyezésére szolgál. 
 
A kérés teljesítését indokoltnak tartom, a művészetoktatási intézmény tevékenysége városi 
közérdeket szolgál. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 
az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 28/2013. (XI.14.) 
önkormányzati rendelete 11. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva járuljon hozzá 
a Pápa, Kossuth u. 26. földszint 1. szám alatti lakásnak 2014. március 1-jétől a Pápai 
Református Kollégium „Tánc-Lánc” Alapfokú Művészeti Iskolája részére határozott időre, 
2019. február 28-ig történő bérbeadásához. 
 
Összeállította: Bakalár Attila köztisztviselő 
 
Pápa, 2014. február 27. 
 
        Kanozsainé dr. Pék Mária sk. 

        címzetes főjegyző 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város Önkormányzata 
Képviselőtestületének az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 
szóló 28/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelete 11. § (2) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva hozzájárul a Pápa, Kossuth u. 26. földszint 1. szám alatti lakás határozott 
időre, 2019. február 28-ig történő bérbeadásához a Pápai Református Kollégium „Tánc-Lánc” 
Alapfokú Művészeti Iskolája részére. 
 
A Képviselőtestület utasítja a Jegyzőt, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 
  Benecz Rita osztályvezető 


