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223/2013. (XII.31.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával a Pápai Ipari Park Kft. Felügyelő Bizottságában 

Pápa Város Önkormányzata képviseletére Süle Zsoltot jelölte ki 

határozatlan időre.  

 

Az Aljegyző a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a taggyűlés a képviselőt a 

Felügyelő Bizottság tagjává megválasztotta, a döntés törvényszéki bejegyzése megtörtént. 

 

87/2014. (V.9.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával döntött, hogy a 2014. július 1-jétől a Települési 

Önkormányzatok Országos Szövetségéhez tagként csatlakozik. 

 

Az Aljegyző a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a Polgármester a belépési 

nyilatkozatot aláírta, az időarányos tagdíj befizetése megtörtént. 

 

108/2014. (VII.3.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával döntött a Pápai Polgármesteri Hivatal Szervezeti 

és Működési Szabályzatának módosításáról.  

 

Az Aljegyző a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a Képviselőtestület dönté-

sének közzététele megtörtént, a módosított szabályzat 2014. július 04-én hatályba lépett. A 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatról a Hivatal 

köztisztviselőinek tájékoztatása megtörtént.  

 

 

Pápa, 2014. szeptember 9. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás sk. 

polgármester 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 223/2013. (XII.31.) a 89/2014. (V.9.) és 

a 108/2014. (VII.3.) határozatok végrehajtására adott jelentést elfogadja. 
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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Pápa Város Önkormányzata a Képviselőtestület döntése alapján 2001 évtől kezdődően csatlakozott a 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez.  

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat egy többszintű támogatási 

rendszer, melynek fedezeteként három forrás szolgál. Egyrészt a helyi önkormányzat által megítélt 

támogatás, melyhez megyei önkormányzati, valamint felsőoktatási intézményi támogatás 

(továbbiakban: intézményi ösztöndíjrész) is társul. Így a helyi önkormányzat döntésére alapozva a 

szociálisan rászoruló hallgatók részére nagyobb összegű támogatás biztosítható. 

 

A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 

51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet szerint a helyi önkormányzat évente csatlakozhat az 

Ösztöndíjrendszerhez.  

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közzé tette honlapján a 2015. évi pályázati fordulóhoz történő 

csatlakozási felhívást. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójában a települési 

önkormányzatok csatlakozása a pályázati fordulóhoz egyúttal a Bursa Hungarica Elektronikus 

Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerhez (továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) történő 

csatlakozást is magába foglalja. Az általános szerződési feltételekben az elmúlt évekhez képest érdemi 

módosulás nem történt.  

Az önkormányzatoknak az ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozási szándékát 2014. október 1-ig kell 

jelezni. 

 

Fentiek alapján javasoljuk a Tisztelt Képviselőtestületnek, hogy Pápa Város Önkormányzata 

csatlakozzon a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához. 

 

Összeállította: Horváth Hajnalka köztisztviselő 

  

Pápa, 2014. szeptember 8. 

        

Dr. Áldozó Tamás sk. 

            polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzata az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendeletben foglaltak alapján csatlakozik a 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati fordulójához. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Ösztöndíjrendszer működtetésével 

kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2014. október 1., illetve folyamatos 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 
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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Németh Zsolt a Türr István Gimnázium és Kollégium (továbbiakban: gimnázium) a 

igazgatója azzal a kéréssel fordult Pápa Város Önkormányzatához, hogy a város tulajdonában 

álló intézményi ingatlan fűtésének korszerűsítéséhez hozzájárulni szíveskedjen. Tájékoztatása 

alapján az új kazánház építése utáni rendszer feltöltést követően az elöregedett radiátorok 

hibája miatt 43 db fűtőelem folyat, így az épület fűtése jelenleg nem biztosítható.  

 

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

gimnáziumban ellátott kötelező megyei feladatok átadás-átvételére vonatkozóan – kötött 

megállapodás, a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati 

intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről 

szóló 2011. évi CLIV. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

(továbbiakban: Nkt.), a végrehajtására kiadott a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról 

szóló 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet, 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 

rendelkezései az intézmény feladatainak ellátását szolgáló és az Önkormányzat tulajdonában 

álló ingatlan és ingó vagyonelemek körét 2013. április 1-től kezdődően a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: KLIK ) ingyenes vagyonkezelésébe helyezte. 

 

Fentieken túl Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Nkt-ben kapott 

felhatalmazás alapján arról döntött, hogy a rendelkezésére álló saját és átengedett bevételei 

terhére az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami 

intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény vonatkozásában          

2013. január 1-jétől a működtetést nem képes vállalni. 

Ezen testületi döntés alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős 

Államtitkára a 2013. január 1-je és 2015. augusztus 31 közötti időszakra - a köznevelési 

intézmények fenntartásával, működtetésével kapcsolatos állami feladatellátáshoz történő - 

hozzájárulási összeg megfizetésére kötelezte az önkormányzatot.  

 

Ugyancsak az Nkt. rendelkezik arról is, hogy a működtető, vagyis a KLIK feladata a 

köznevelési feladatellátáshoz kapcsolódó ingó és ingatlan vagyon üzemeltetése. 

 

Tekintettel azonban arra, hogy az igazgató úr tájékoztatása alapján a javítást az intézményi 

költségvetésből kigazdálkodni jelenleg nem tudja és csak a cserékkel biztosítható a fűtési 

rendszer hosszú távú működtetése, kéri az önkormányzat segítségét a probléma 

megoldásához. 
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Az előterjesztéshez mellékelt levélben foglaltak szerint a KLIK Pápai Tankerületének 

igazgatója támogatja Németh Zsolt igazgató kérelmét és egyben kéri, hogy a 

Képviselőtestület biztosítson támogatást az intézmény fűtésének felújításához. 

 

A Pápai Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztálya a kérelem, valamint a szükséges 

felújítási munkák felmérése alapján beszerezte a szükséges árajánlatot, mely alapján a javítási 

költség várhatóan 3.270.000,- Ft. 

 

A benyújtott árajánlat a Városfejlesztési Osztályon megtekinthető. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő 

 

 

Pápa, 2014. szeptember 12. 

 

 

 

Dr. Áldozó Tamás sk. 

    polgármester 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a tulajdonában álló Türr István 

Gimnázium és Kollégium fűtési rendszerének javítási, felújítási munkáinak elvégzésével és 

Pápa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése Egyéb feladatok 14.3. Általános tartalék 

terhére a költségeket legfeljebb 3.270.000 Ft összeg erejéig biztosítja.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal egyeztesse az 

esetleges pénzügyi hozzájárulás lehetőségét és mértékét, továbbá felhatalmazza, hogy a 

támogatás összegének biztosítására vonatkozó megállapodást a KLIK Pápai Tankerületével 

megkösse. 

 

 

Határidő:  azonnal, illetve folyamatos 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

    Molnár István városfejlesztési osztályvezető   

               Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 
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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A megyei önkormányzati tartalék, és a rendkívüli önkormányzati támogatás a Magyarország  

2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény, valamint a megyei 

önkormányzati tartalék, és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I.31.) 

BM rendelet alapján igényelhető. 

 

A helyi önkormányzatok rendkívüli támogatáshoz a költségvetési törvény által biztosított 

támogatásra vonatkozó önkormányzati támogatási igény elbírálása során különösen a 

következő szempontok kerülnek figyelembevételre: 

a) Jogerős, végrehajtó bírósági ítélet alapján az önkormányzatot terhelő fizetési 

kötelezettség 

b) A korábban megfizetett iparűzési adóból az adózónak – túlfizetés miatt – tárgyévben 

visszafizetendő összeg 

c) Bér- és segélyfizetési kötelezettség 

d) Adósságrendezési eljárás alatt a működőképesség fenntartásához kötődő kiadások 

e) Nem pénzügyi intézmény felé fennálló adósság 

f) Víziközmű beruházáshoz kapcsolódó hitellel összefüggésben az önkormányzatnál 

bevállalt garancia- és kezességvállalás tárgyévi összege 

g) Közös feladatellátáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettség 

h) Közüzemi szolgáltatásokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettség 

i) Élelmiszer beszállítókhoz kapcsolódó fizetési kötelezettség 

j) A Magyar Államkincstár által megállapított fizetési kötelezettség 

k) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által megállapított fizetési kötelezettség 

l) Iskolaműködtetés 

 

 

Figyelembe véve a támogatás elbírálási szempontjait, ismerve az önkormányzat 

adóbevételeinek 2014. évi várható alakulását a következő indokok alapján szeretnénk az 

igényt benyújtani: 

- Jogerős, végrehajtó bírósági ítélet alapján az önkormányzatot terhelő fizetési 

kötelezettség, 

- A korábban megfizetett iparűzési adóból az adózónak – túlfizetés miatt – tárgyévben 

visszafizetendő összeg, 

- A Magyar Államkincstár által megállapított fizetési kötelezettség 

- Iskolaműködtetés.  

 

A támogatási igényt 2014. szeptember 30-áig lehet benyújtani, indokolt esetben soron kívüli 

támogatási igény is benyújtható. A döntéshozatal legkésőbbi határideje 2014. december 20-a.  

 

A támogatás formája: vissza nem térítendő, vagy visszatérítendő támogatás a belügyminiszter 

és a nemzetgazdasági miniszter együttes döntése alapján, amelyet célhoz, feladathoz is 

köthetnek. 

 



A pályázat benyújtásához képviselőtestületi döntés szükséges. 

 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és 

az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Összeállította: Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

Pápa, 2014. szeptember 12. 

 

Dr. Áldozó Tamás sk. 

polgármester 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a megyei önkormányzati tartalék, és a 

rendkívüli önkormányzati támogatás a Magyarország  2014. évi központi költségvetéséről 

szóló 2013. évi CCXXX. törvény, valamint a megyei önkormányzati tartalék, és a 

rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I.31.) BM rendelet alapján 

pályázatot nyújt be a támogatás igénybevétele érdekében. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására, valamint a 

szükséges nyilatkozatok megtételére és aláírására. 

 

Határidő:  2014. szeptember 30. 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

               Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a megyei önkormányzati tartalék, és a 

rendkívüli önkormányzati támogatás a Magyarország  2014. évi központi költségvetéséről 

szóló 2013. évi CCXXX. törvény, valamint a megyei önkormányzati tartalék, és a 

rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I.31.) BM rendelet alapján 

indokolt esetben egyedi szempontok alapján, soron kívül pályázatot nyújt be a támogatás 

igénybevétele érdekében. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására, valamint a 

szükséges nyilatkozatok megtételére és aláírására. 

 

Határidő: folyamatos, legkésőbb 2014. december 10. 

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester 

                   Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 


