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14/2014. (II.5.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával jóváhagyta, hogy a Pápa KDOP-2.1.1/A-09-2f-

2010-0002 azonosító számon szereplő a „Turisztikai attrakció-

fejlesztés Pápán – A pápai Esterházy-kastély komplex, környe-

zetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát 

szolgáltatásokkal történő fejlesztése” kapcsán a projektméret 

növelésére irányuló támogatási szerződés módosítási kérelem a 

1021/2014 (I.24.) Kormányhatározatban meghatározott 

287 712 685,- Ft összköltségig – benyújtásra kerüljön. 

A Képviselőtestület vállalta a támogatás-növeléshez szükséges 

saját forrás biztosítását legfeljebb 43 156 903 Ft összegben, a 

2014 évi költségvetés terhére. 

 

 

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

projektméret növelésére irányuló támogatási szerződés-módosítási kérelem benyújtásra került. 

A módosítás 2014. március 31-én bruttó 287.712.685,- Ft összegben 244.039.406,- Ft támo-

gatás tartalommal mindkét részről aláírásra került. 

 

 

32/2014. (III.6.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával döntött arról, hogy a Jókai Mór Művelődési és 

Szabadidő Központ érdekeltségnövelő támogatása iránti pályá-

zatához a 2014. évi költségvetése terhére a Pápa Város Önkor-

mányzata 2014. évi Egyéb feladatok 14.3. Általános tartalék elő-

irányzat terhére 500.000,- Ft pályázati önrészt biztosít.  

 

 

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

Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ érdekeltségnövelő pályázatához az önkormány-

zati önrész biztosítása megtörtént. 

 

 

33/2014. (III.6.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával támogatta a Közép- és Kelet-európai Történelem 

és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézete 

KKETTKK-CP-02 jelű első világháború történelmi emlékeit őr-

ző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása témájú 

pályázatára a Sola Fide Pápai Evangélikus Gyülekezet Alapítvá-

nya - az evangélikus templomban található első világháborús 

emlékmű felújítására vonatkozó – pályázatát, a Lokálpatrióta-

Kör Egyesület – ferences templom oldalán található első világ-

háborús emlékmű felújítására vonatkozó – pályázatát, valamint 

az Esterházy úton lévő első világháborús emlékmű környezeté-

nek megújítására vonatkozó pályázat benyújtását. 
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A Polgármesteri Kabinet vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a 

határozatban foglaltaknak megfelelően Pápa Város Önkormányzata 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, hely-

reállítása című felhívásra, az Esterházy úton lévő első világháborús emlékmű környezetének 

megújítására vonatkozó pályázat benyújtotta. 

 

 

37/2014. (III.6.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával egyetértett a Pápa-Tapolcafő külterületre tervezett 

15 új munkahely megteremtését biztosító fejlesztéssel, támogat-

ta az ehhez szükséges településszerkezeti terv és helyi építési 

szabályzat-módosítást gazdaságfejlesztő beruházás megvalósu-

lása érdekében, valamint hozzájárult az egyszerűsített egyezteté-

si eljárás lefolytatásához. Mindemellett felhatalmazta a Polgár-

mestert a módosításhoz szükséges tervezési szerződés előkészí-

tésére, aláírására és utasította a szükséges intézkedések megtéte-

lére. 

 

 

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

egyszerűsített egyeztetési eljárás megkezdődött, ami azonban a helyszín változása miatt fel-

függesztésre került. 

 

 

38/2014. (III.6.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával jóváhagyta a Pápa-Tapolcafő külterületet érintően 

a településrendezési eszközök módosításához szükséges „Part-

nerségi egyeztetés szabályai”-t az előterjesztés 1. mellékletében 

foglaltak szerint, valamint utasította a Polgármestert a partner-

ségi egyeztetés lebonyolítására. 

 

 

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

egyszerűsített egyeztetési eljárás megkezdődött, ami azonban a helyszín változása miatt fel-

függesztésre került. 

 

76/2014. (V.9.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával hozzájárult a Pápa, református kollégium és 

ótemplom történelmi emlékhelyet jelző sztélének a Fő utca 6. 

számú épület előtti zöld szigetben történő felállításához. 

 

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

történelmi emlékhelyet jelző sztélé a Fő u. 6. szám előtti közterületen, a Képviselőtestület 

döntésének megfelelő helyen felállításra került. 
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77/2014. (V.9.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával egyetértett a pápai Nagyhantai-malom felújításá-

val, a felújításhoz szükséges pályázat EGT Alap Finanszírozási 

Mechanizmus Kulturális és természeti örökség megőrzése és 

megújítása - Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése 

pályázati felhívására történő benyújtásával, továbbá döntött ar-

ról, hogy a pályázat megvalósításához szükséges saját forrást 

legfeljebb bruttó 7.457.895,- Ft összegben felmerülésekor költ-

ségvetésében biztosítja. 

 

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

pályázatot az előírásoknak megfelelően 2014. május 20-án benyújtották. 

 

 

78/2014. (V.9.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával egyetértett a térfigyelő kamera rendszer bővítésé-

vel, és tudomásul vette a közbiztonság növelését szolgáló ön-

kormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV. 1.) 

BM rendelet szerinti pályázat benyújtását.  

A pályázat megvalósítását követően hozzájárult a térfigyelő ka-

merarendszer működtetéséről szóló, a Rendőrkapitányság és az 

Önkormányzat közötti megállapodás kiegészítéséhez és az üze-

meltetéshez szükséges forrást költségvetésében biztosítja. 

 

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

pályázatot az előírásoknak megfelelően 2014. május 19-én benyújtották. 

 

 

82/2014. (V.9.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával elfogadta a Pápa Város Infrastruktúrájának Fej-

lesztéséért Közalapítvány Alapító okiratának módosítását, vala-

mint jóváhagyta az egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratot 

a mellékletben foglaltak szerint. Mindemellett utasította a Pol-

gármestert a szükséges intézkedések megtételére és a módosított 

Alapító okirat aláírására. 

 

A Gazdasági Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a módo-

sított Alapító okirat a Veszprém Megyei Törvényszéknek (továbbiakban: Törvényszék) meg-

küldésre került. A Törvényszék 8.Pk.60.296/1992/30. számú végzésében hiánypótlásra szólí-

totta fel Pápa Város Önkormányzatát és kérte az Alapító okirat kiegészítését. 

Fentiek miatt szükséges a Pápa Város Infrastruktúrájának Fejlesztésért Közalapítvány Alapító 

okiratának módosítása, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat az elő-

terjesztés 1. sz. mellékletét képezi. 
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83/2014. (V.9.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával döntött arról, hogy a Reménységeink Alapítvány 

(székhelye: 8598 Pápa, Simaházi u. 23.) 2014. évi működéséhez 

100.000 Ft támogatást biztosít, valamint felhatalmazta a Pol-

gármestert az alapítványi támogatással kapcsolatos megállapo-

dás megkötésére. 

 

 

Az Aljegyző a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a megállapodás megköté-

se a határozatban foglaltaknak megfelelően megtörtént, a támogatási összeget átutalták az 

Alapítvány számlájára. 

 

86/2014. (V.29.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával egyetértett a települési önkormányzatok helyi kö-

zösségi közlekedésének támogatásáról szóló 21/2014.(IV.18.) 

NFM rendelet alapján a helyi közösségi közlekedés támogatási 

kérelmének benyújtásával. 

 

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

pályázatot az előírásoknak megfelelően 2014. június 10-én benyújtották. 

 

 

Pápa, 2014. június 26. 

 

 

dr. Áldozó Tamás sk. 

polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 14/2014. (II.5.) határozat, a 32, 

33, 37, 38/2014. (III.6.) határozatok, a 76, 77, 78, 83/2014. (V.9.) határozatok, vala-

mint a 86/2014. (V.29.) határozat végrehajtására adott jelentést elfogadja. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 82/2014. (V.9.) határozat végre-

hajtására adott jelentést elfogadja, ezzel egyidejűleg Pápa Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete a Pápa Város Infrastruktúrájának Fejlesztéséért Közalapítvány Ala-

pító okiratának módosítását elfogadja, az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot 

a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 

 

Utasítja a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a módosított Alapító 

okirat aláírására. 

 

Határidő: folyamatos  

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester 

    Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 













 PÁPA  VÁROS  POLGÁRMESTERE  91. 
 8500 Pápa, Fő utca 5. 
 Tel.: 89/515-000 
 Fax.: 89/313-989 
 E-mail: polgarmester@papa.hu 

  
 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Pápai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) a 

Képviselőtestület a 100/2011. (IV.14.) határozatával hagyta jóvá. Az SZMSZ elfogadása óta 

több alkalommal módosult, mivel a jogszabályi környezet változása szükségessé teszi annak 

folyamatos felülvizsgálatát, aktualizálását. 

 

A költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatának kötelező tartalmi elemeit az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Ávr.) 13. § (1) bekezdése tartalmazza. 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) Törvényességi 

Felügyeleti Főosztálya 2014. I. negyedévében ellenőrzést folytatott le a helyi és a nemzetiségi 

önkormányzati költségvetési szervek belső ellenőrzésére vonatkozó szabályok 

érvényesülésével kapcsolatban, melynek keretében vizsgálták a hatályos szervezeti és 

működési szabályzatokat, és a Belső Ellenőrzési Kézikönyveket.  

A Polgármesteri Hivatal SZMSZ-e tartalmaz rendelkezéseket a belső ellenőrzés 

vonatkozásában, a Belső Ellenőrzési Kézikönyv a hatályos jogszabályoknak megfelelő. 

 Az ellenőrzés megállapításai alapján a Kormányhivatal szakmai tájékoztatóban rögzítette a 

belső ellenőrzésre vonatkozó dokumentumok javasolt adattartalmát, melynek figyelembe 

vételével javasoljuk az SZMSZ módosítását és kiegészítését.  

 

Fentiekre tekintettel javasoljuk továbbá a települési nemzetiségi önkormányzatokkal 

megkötött Együttműködési megállapodás kiegészítését is.  

 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Összeállította: Horváthné Farkas Andrea aljegyző 

 

Pápa, 2014. június 26.      Dr. Áldozó Tamás sk. 

   polgármester 

 

Határozati javaslat 

 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai Polgármesteri Hivatal 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztés mellékletében 

foglaltak szerint jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület döntése a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat 

módosításáról a Hivatal köztisztviselőit tájékoztassa, valamint a módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt Szabályzatot készítse el. 

 

 Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

    Felelős:   Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 



2 

   

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy a települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési 

megállapodást az előterjesztésnek megfelelően módosítsa, a módosított 

megállapodásokat aláírja.  

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

  Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester 
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Melléklet 

Pápai Polgármesteri Hivatal  

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása* 
 

1. A Pápai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: 

SZMSZ) 5. 5. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

„5.5. A közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott 1 fő belső ellenőr (belső ellenőrzési 

vezető) a tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének, a jegyzőnek közvetlenül 

alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül részére küldi meg. Ellátja a költségvetési 

szervek belső kontrollrendszeréről szóló kormányrendeletben meghatározott 

feladatokat. 

 5.5.1. A belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed az adott szervezet minden tevékenységére, 

különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és 

elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a 

vizsgálatára a   

a) Hivatal, 

b) Pápa Város Önkormányzata,  

c) Pápa Város Önkormányzata fenntartásában működő költségvetési szervek, 

d) Pápa Város Önkormányzatával fennálló, hatályos Együttműködési 

megállapodást kötött nemzetiségi önkormányzatok  

        vonatkozásában.  

  

5.5.2. A belső ellenőr Pápa Város Önkormányzata által elrendelt belső ellenőrzést 

végezhet: 

a) Pápa Város Önkormányzata tulajdonát képező nemzeti vagyon tekintetében a 

vagyonkezelő szervek vagyonkezelésébe adott nemzeti vagyonnal való 

gazdálkodás,  

a) Pápa Város Önkormányzata által nyújtott támogatások kedvezményezettjei 

esetében a támogatás felhasználása, és 

b) Pápa Város Önkormányzata tulajdoni részesedésével működő, a 

köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló tv. 

hatálya alá tartozó gazdasági társaságok  

 vonatkozásában. 

 5.5.3. A belső ellenőrzési feladatok ellátásába – szükség esetén – külső szakértő       

személy/szervezet is bevonható.  

 5.5.2.1. A külső szakértő által végzett ellenőrzésekről, és azok javaslatai alapján 

készült intézkedési tervek végrehajtásáról éves bontásban történő nyilvántartás 

vezetése a Gazdasági Osztály vezetőjének feladata. 

 5.5.4. A belső ellenőrzési vezető feladata a Belső Ellenőrzési Kézikönyv elkészítése és 

felülvizsgálata.”  

 

Jelen módosítás az SZMSZ egyéb rendelkezéseit nem érinti, azok változatlanul érvényben 

maradnak.   

Pápa, 2014. június 26. 

 

 Dr. Áldozó Tamás Kanozsainé dr. Pék Mária 

 polgármester címzetes főjegyző 
 

(*A normál betűvel szedett szöveg a jelenleg hatályos SZMSZ rendelkezéseit, a dőlt betűvel szedett 

szöveg a javasolt módosításokat, kiegészítéseket tartalmazza.) 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 92. 

8500 PÁPA, Fő u. 5. 

Tel:  89/324-585 

Fax:  89/515-083  

E-mail :  polgarmester@papa.hu   

 

 
 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

A Pedagógusok Szakszervezetének Országos Irodája 2005-ben a pápai Pedagógus 

Művelődési Ház működtetésére alapítvány létrehozását kezdeményezte azzal a céllal, hogy a 

Pedagógus Művelődési Ház Pápa város kulturális életében betöltött szerepe biztosított legyen.  

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 24/2005 (II.24.) határozatával 

hozzájárult a Pedagógus Művelődési Ház alapítványi formában történő további 

működtetéséhez az önkormányzat tulajdonát képező Pápa, Fő u. 2. szám alatti épületben, 

továbbá felhatalmazta a polgármestert, hogy tagokat delegáljon az alapítvány Kuratóriumába 

és Felügyelő Bizottságába. 

A hivatkozott határozat rendelkezett arról is, hogy a létrejövő alapítvány által használt 

helyiségeket - Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 9/1995.(II.14.) 

határozatában foglalt feltételek szerint - továbbra is biztosítja a Pedagógus Művelődési 

Házban végzett kulturális, közművelődési feladatok ellátására. 

2010-ben Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete arról döntött, hogy a pályázati 

forrásból megvalósuló Fő tér felújítását követően a tér megváltozott funkciójából adódó 

feladatok ellátására a Fő u. 2. szám alatti épületet jelöli ki egy a Fő teret kiszolgáló 

létesítmény kialakítására és ezt követően rendelkezett arról, hogy a továbbiakban a Pedagógus 

Művelődési Ház működtetését a Jókai Mór Művelődési Központ veszi át. 

Fenti időpontot követően - a 2006 októberében létrejött - Pápai Pedagógus Művelődési Ház 

Közhasznú Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a bírósági nyilvántartásba szereplő 

alapítványi célok közül Pápa város pedagógusainak és polgárainak kulturális igényei 

kielégítésére, művészeti együttesek, tartós közösségek támogatására, oktatás elősegítésére, 

klubfoglalkozások biztosítására vonatkozó alapítványi feladatokat látta el. 

Az Alapítvány Kuratóriumának Elnöke a 2014. június 2-án tartott ülésen arról tájékoztatta a 

tagokat, hogy ez év márciusában járt Budapesten az alapító Pedagógus Szakszervezet 

vezetőségénél és tájékoztatta őket az Alapítvány pénzügyi nehézségeiről. Ezen információk 

birtokában a szakszervezeti vezetők kezdeményezték a további működtetés felülvizsgálatát. 

Az ülésen részt vevő kuratóriumi tagok egyetértettek, hogy a további működés feltételei nem 

állnak fenn és a jelenlegi támogatói kör sem tud anyagi forrást biztosítani az Alapítvány 

további érdemi működéséhez, ezért javasolták az alapítók részére a működés megszűntetését 

és az alapítói vagyon pápai székhelyű szervezet számára történő átadását.  

Fenti szempontokat figyelembe véve Pápa Város Önkormányzata egyetért az Alapítvány 

megszűntetésével és megköszöni a Pedagógus Szakszervezetnek, mint alapítónak Pápa Város 

pedagógusai, a város lakossága és a pápai művészeti együttesek érdekében végzett kulturális 

tevékenységét.  
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Amennyiben az alapító Pedagógus Szakszervezet – a kuratórium döntését figyelembe véve – 

rendelkezik az Alapítvány megszűntetéséről, úgy az önkormányzat vállalja, hogy a Pedagógus 

Művelődési Házat továbbra is kulturális célokra kívánja hasznosítani.  

 

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni 

és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő     

 

 

 

 

Pápa, 2014. június 25. 

 

 

 

  

     Dr. Áldozó Tamás sk. 

            polgármester 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete tudomásul veszi, hogy amennyiben a 

Pedagógus Szakszervezet, mint alapító a Pápai Pedagógus Művelődési Ház Közhasznú 

Alapítvány megszüntetéséről dönt, úgy az önkormányzat vállalja, hogy a Pedagógus 

Művelődési Házat továbbra is kulturális célokra hasznosítja. 
 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

  Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

 

 

 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE  93.   

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel: 89/515-000               

Fax: 89/515-083  

E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 9. §-a 

alapján Pápa közműves ivóvízellátás és Pápa közműves szennyvízelvezetés és tisztítás 

víziközmű-rendszereken Pápa Város Önkormányzatát illetik az ellátásért felelős jogai és 

terhelik annak kötelezettségei. A területen a víziközmű-szolgáltatást – jelenleg hatályos 

szerződések alapján – a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. végzi. 

 

Vksztv. 10. § (2) bekezdés értelmében amennyiben a  víziközmű-fejlesztést a víziközmű-

szolgáltató végzi, a víziközmű az üzembe helyezéssel az ellátásért felelős tulajdonába kerül. 

 

A Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. átadta a 2013. évi ivóvíz- és szennyvízbekötések listáját, 

melyek a saját fejlesztésükben valósultak meg (1. sz. és 2. sz. mellékletek), így az üzembe 

helyezéssel az Önkormányzat tulajdonába kerültek. 

 

Fentiek alapján a jelenleg hatályos szerződések mellékleteit szükséges kiegészíteni az ivóvíz- 

és szennyvíz bekötésekkel az Önkormányzat tulajdonába került víziközmű elemekkel.  

 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat vagyonáról szóló 

7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a 

víziközművek vagyonkezelésbe adásáról a Képviselőtestület jogosult dönteni. 

 

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

javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

 

Összeállította: Dr. Puskády Norbert köztisztviselő 

 

Pápa, 2014. június 18. 

         Dr. Áldozó Tamás sk. 

polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat vagyonáról szóló 

7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja alapján a mellékletekben 

foglalt víziközmű elemeket a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. vagyonkezelésébe adja. 

Felhatalmazza a polgármestert a hatályos szerződések kiegészítésére, a szerződésmódosítás 

aláírására. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos  

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 
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PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 94. 

8500 PÁPA, Fő u. 5. 

Tel: 89/515-000 

Fax: 89/515-083  

E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 

azzal a kéréssel fordult Pápa Város Önkormányzatához, hogy támogassa a pápai szervezet 

katasztrófavédelmi feladatainak színvonalas, a lakosság érdekeit szolgáló ellátását a 2014-es 

költségvetési évre vonatkozóan. 

 

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

javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő 

 

 

P á p a, 2014. június 24. 

 

 

      Dr. Áldozó Tamás sk. 

        polgármester 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2014. évi költségvetése terhére a Veszprém 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2014. évi 

katasztrófavédelmi feladatainak ellátásához 250.000,- Ft összegű adományt nyújt. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a Veszprém 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal történő adományozási megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

  Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

 



 
PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 95. 

8500 PÁPA, Fő u. 5. 

Tel :  89/324-585 

Fax:  89/515-083  

E-mai l :  polgarmes ter@papa .hu  

  

 
Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

A Rákóczi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) kérelemmel fordult Pápa Város 

Önkormányzatához, melyben a magyar iskolaválasztási programjuk támogatását kérte.  

Az 1989-ben alakult Szövetség célkitűzéseik között kiemelkedő szerepet tölt be a felvidéki magyar 

iskolákba történő beiratkozást ösztönző Beiratkozási Ösztöndíj Programjuk, melynek keretében a 

magyar iskolába beíratott gyermekek egyszeri alkalommal 10 ezer forintos beiratkozási 

ösztöndíjban részesülnek. 

 

A Programot a Szövetség első alkalommal 2004-ben hirdette meg azzal a céllal, hogy ráirányítsa a 

figyelmet a magyar iskola választásának fontosságára. A támogatásként befolyt összegből az 

elmúlt években több ezer Felvidéken élő magyar iskolakezdő részére tudtak ösztöndíjat biztosítani.  

 

Ismerve a felvidéki magyarok nehéz helyzetét, a Szövetség kérte a Tisztelt Képviselőtestület 

anyagi segítségét a magyar iskolaválasztást szolgáló programjuk támogatásához. 

 

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

javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő 

 

P á p a, 2014. június 26. 

 

      Dr. Áldozó Tamás sk. 

        polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Rákóczi Szövetség felvidéki Beiratkozási 

Ösztöndíj Programjának további folytatásához Pápa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése 

Egyéb feladatok 14.3. Általános tartalék előirányzat terhére 200.000,- Ft összegű támogatást 

biztosít. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Rákóczi 

Szövetséggel támogatási szerződést kössön. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

  Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

mailto:polgarmester@papa.hu

