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159/2012. (XII.13.) határozat 

173/2012. (XII.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával víziközművek önkormányzati tulajdonba vételével 

kapcsolatban döntött. 

 

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

víziközművek önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos szerződéseket megkötötték, a 

létesítmény elemek szerepelnek Pápa Város Önkormányzata nyilvántartásában. 

 

7/2013. (II.8.) határozat 1. pontja 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatának 1. pontjával döntött a Pápai Ipari Park Ingatlan-

hasznosítási és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: PIP Kft.) tevé-

kenységi körének élő állat és hús nagykereskedelmi tevékeny-

séggel történő kibővítéséről.  

 

Az Aljegyző a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a PIP Kft. taggyűlése a 

tevékenységi kör bővítését jóváhagyta, a változást a Veszprémi Törvényszék bejegyezte. 

 

79/2013. (V.30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával módosította az Észak-Balatoni Térség Regionális 

Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulási 

Tanács Társulási Megállapodását. 

 

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

Képviselőtestület határozatának megfelelően a módosított Társulási Megállapodást aláírták. 

 

185/2013. (XI.14.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával döntött arról, hogy az Önkormányzat tulajdonát 

képező pápai 3822 hrsz.-ú „kivett közterület” megnevezésű in-

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

megnevezésű ingatlanból hozzávetőleg 3 m
2
 területet, a Rende-

let 3.§ (2) bekezdés a) pontja alapján forgalomképessé nyilvánít, 

azzal a feltétellel, hogy a telekhatár rendezés a kérelmező fe-

ladata és költsége. Ezzel egyidejűleg felhatalmazta a Polgármes-

tert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

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

határ rendezése megtörtént, a változást az ingatlan-nyilvántartásban átvezették. 

 

220/2013. (XII.31.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával támogatta „Az Észak-balatoni hulladékgazdálko-

dási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel KEOP-

1.1.1/C/13-2013-0000 kódszámú projekt” megvalósítását. 
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A Városfejlesztési Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a 

pályázati projekt támogatás hiánya miatt nem valósult meg. 

 

 

132/2014. (IX.18.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatában döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-

mányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati fordulójához va-

ló csatlakozásról. 

 

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

Képviselőtestület határozatában foglaltaknak megfelelően Pápa Város Önkormányzata csatla-

kozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához. 

 

 

174/2014. (XI.20.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával iskolai körzetek véleményezésével kapcsolatban 

döntött. 

 

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

Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya kötelező felvételt biztosító általános 

iskolák körzethatárai meghatározására vonatkozó tervezetével kapcsolatban Pápa Város Ön-

kormányzata véleményének megküldése a jogszabályban foglalt határidőre megtörtént. 

 

 

Pápa, 2014. december 11. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás sk. 

    polgármester 

 

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 159/2012. (XII.13.) határozat, 173/2012. 

(XII.27.) határozat, 7/2013. (II.8.) határozat 1. pontja, 79/2013. (V.30.) határozat, 185/2013. 

(XI.14.) határozat, a 220/2013. (XII.31.) határozat, 132/2014. (IX.18.) határozat, valamint a 

174/2014. (XI.20.) határozat végrehajtására adott jelentést elfogadja. 

 



               PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE                                                     153.  

  8500 PÁPA, Fő u. 5. 

             Tel: 89/515-018 

             Fax: 89/515-083  

             E-mail: polgarmester@papa.hu 

  

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Pápai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: 

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

 

Az SZMSZ módosítását a jogszabályváltozások, a Hivatal szervezeti felépítésének változása, 

valamint egyes rendelkezések pontosítása indokolja, ezért - a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 67. § d) pontjában foglaltak szerint, a 

jegyző javaslata alapján – a módosításra az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint teszek 

javaslatot.  

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző  

Dr. Puskády Norbert köztisztviselő 

 

Pápa, 2014. december 8. 

 Dr. Áldozó Tamás sk. 

 polgármester 

 

Határozati javaslat 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint 

jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület határozata 2015. január 1-jén lép hatályba. 

 

A Képviselőtestület utasítja a címzetes főjegyzőt, 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 

   



 
 

Melléklet 

Pápai Polgármesteri Hivatal  

Szervezeti és Működési Szabályzatának  

módosítása* 
 

 

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

SZMSZ) 1.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1.5. A Hivatal által ellátandó kormányzati funkciók szerint besorolt 

alaptevékenységeket és vállalkozási tevékenységeket a mindenkor hatályos alapító 

okirat tartalmazza.” 

 

2.   Az SZMSZ 1.6 pont  

- c) alpontja helyébe a „c) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény”, 

- g) alpontja helyébe a „g) választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény”, 

- h) alpontja helyébe a „h) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény” 

   rendelkezés lép. 

 

3.  Az SZMSZ 1.10. pont e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „e) társadalombiztosítási nyilvántartási száma: 0194158810” 

 

4. Az SZMSZ 2.1. g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben foglaltak szerint biztosítja 

a települési képviselői munkához szükséges tájékoztatást, ügyviteli közreműködést,” 

 

5. Az SZMSZ 3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A polgármester a képviselőtestület döntései szerint és saját hatáskörben irányítja a 

Hivatalt.” 

 

6. Az SZMSZ 4.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4.6. A jegyző minden szerdán 13-17.00 óráig tart ügyfélfogadást.” 

 

7. Az SZMSZ 5.3.1. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„a) köznevelési ügyek” 
 

8. Az SZMSZ 5.3.3 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 „5.3.3. GAZDASÁGI OSZTÁLY: 

a) intézmények pénzügyi-gazdasági ellenőrzése, 

b) önkormányzat gazdasági programjának összeállítása, a végrehajtás 

szervezése, 

c) vállalkozás-fejlesztés. 
 

5.3.3.1.  Adóügyi csoport: 

a) adókivetés, beszedés, nyilvántartás, könyvelés, 

b) méltányossági kérelmek elbírálása, adóigazolások kiállítása. 

 

5.3.3.2.    Adóbehajtási csoport: 

      a) adóhátralékok, adók módjára behajtandó köztartozások behajtása, 

      b) ellenőrzési feladatok ellátása. 

 
*A normál betűvel szedett szövegrész az SZMSZ hatályos szövegét a dőlt betűvel szedett szövegrész a javasolt 

módosításokat tartalmazzák. 



 
 

 
 

5.3.3.3. Költségvetési csoport:  

a) az Önkormányzat és a Hivatal pénzgazdálkodásával kapcsolatos 

feladatok, 

b) számviteli feladatok, 

c) költségvetési, pénzellátási feladatok. 

 

 5.3.3.4. Vagyongazdálkodási csoport:  

a) önkormányzati vagyonkezelés és vagyon-hasznosítás,  

ingatlanfejlesztés, 

b) vagyongazdálkodás, 

c) önkormányzati ingatlanvagyon nyilvántartása, 

d) ingatlan-értékelés, adó- és értékbizonyítvány kiállítása, 

e) kereskedelmi igazgatás.” 

 

9. Az SZMSZ 5.3.6. helyébe a következő rendelkezés lép: 

„5.3.6. EMBERI ERŐFORRÁS OSZTÁLY 

a) egészségügyi feladatok ellátása, 

b) központi iktatás, 

c) ügyfélszolgálati iroda, 

d) talált tárgyakkal kapcsolatos feladatok, 

e) marhalevél kezelésével kapcsolatos feladatok. 

 

5.3.6.1.Igazgatási és szociálpolitikai csoport:  

a) Polgári Törvénykönyvből eredő igazgatási feladatok, 

b) szabálysértési ügyek, 

c)  lakásügyi tevékenység, 

d) anyakönyvvezetéssel kapcsolatos feladatok, 

e)  honvédelmi-, polgári védelmi és katasztrófavédelmi igazgatási 

feladatok, 

f) állampolgársági ügyek, 

g) szociálpolitikai igazgatási feladatok, 

h) gyermekvédelmi rendszer keretén belül biztosítható természetbeli és 

pénzbeli ellátások biztosítása, 

i) állategészségügyi feladatok, 

j) címnyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatok.” 

 

10. Az SZMSZ 5.3.7. pontja a következő g) alponttal egészül ki: 

„g) ellátja a jogszabályokban meghatározott egyéb feladatokat.”  

 

11. Az SZMSZ 

-  3.3. pontjában a „köztisztviselői” szövegrész helyébe a „közszolgálati tisztviselői”, 

- 4.4 pont b) alpontjában a „köztisztviselői” szövegrész helyébe a „közszolgálati 

tisztviselői”, 

- 4.4 pont i) alpontjában a „köztisztviselőinek” szövegrész helyébe a „közszolgálati 

tisztviselőinek”, 

- 5.3.4. pont a) alpontjában a „kisebbségi” szövegrész helyébe a „nemzetiségi”, 

- 5.3.4. pont d) alpontjában a „köztisztviselők” szövegrész helyébe a „közszolgálati 

tisztviselők”, 

- 6.3. pont p) alpontjában a „köztisztviselőket” szövegrész helyébe a „közszolgálati 

tisztviselőket”, 



 
 

- 7.4. pontjában a „köztisztviselői” szövegrész helyébe a „közszolgálati tisztviselői”, 

- 8.5. pontjában a „köztisztviselők” szövegrész helyébe a „közszolgálati tisztviselők”, 

- 10.4. pont b) alpontjában a „katonai” szövegrész helyébe a „honvédelmi”, 

- 10.5 pont b) alpontjában a „köztisztviselőinek” szövegrész helyébe a „közszolgálati 

tisztviselőinek”, 

- 15.3. pontban a „köztisztviselők” szövegrész helyébe a „közszolgálati tisztviselők”, 

- 20.3. pontjában a „köztisztviselőit” szövegrész helyébe a „közszolgálati 

tisztviselőit”, 

szöveg lép. 

 

12. Az SZMSZ 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 

13. Az SZMSZ 2. melléklete 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„6. köztisztviselők, akik a feladataik ellátása során javaslattételre, döntésre vagy 

ellenőrzésre jogosultak költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az 

önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, önkormányzati pénzügyi támogatási 

pénzkeretek tekintetében: 

 

költségvetési ügyintéző 

intézményirányító ügyintéző 

adóügyi ügyintéző, adóbehajtási ügyintéző 

vagyonhasznosítási ügyintéző 

titkársági ügyintéző 

belső ellenőr 

informatikus” 

 

14. Hatályát veszti az SZMSZ 

- 1.2. pontban a „A Hivatal telephelyének telefonszáma: 89/515-300 

   A Hivatal telephelyének telefax száma: 89/515-396” szöveg, 

- 1.6. pont a) és q) alpontjai, 

- 1.10. pont c) pontjában az „és Kereskedelmi” szövegrész, 

- 1.10. pont f) alpontja, 

- 4.3. pont g) alpontjában az „a Hivatal munkájáról és az ügyintézésről” szövegrész. 

 

 

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

maradnak.   

 

 

Pápa, 2014. december 8. 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás Kanozsainé dr. Pék Mária 

 polgármester címzetes főjegyző 
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PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 154. 

8500 PÁPA, Fő u. 5. 

Tel:  89/324-585    

Fax:  89/515-083            

E-mai l :  polgarmester@papa.hu   

             

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Türr István Gimnázium és Kollégiumban 2000. szeptemberétől működik az Arany János 

Tehetséggondozó Program (továbbiakban: AJTP).   

 

A program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok továbbtanulását. A 

programban résztvevő intézmények kiemelten kezelik a tehetséggondozást, és a felsőfokú 

tanulmányokra való felkészítést. A tanulók egyéves előkészítő évfolyam és az érettségi 

vizsgarendben előírt tanulmányi idő után tehetnek érettségi vizsgát és speciális program 

alapján készülhetnek fel a továbbtanulásra.   

A programban résztvevő diákok valamennyien kollégisták lesznek.  

A programban történő részvétel pályázat alapján történik. A pályázatnak tartalmaznia kell a 

helyi önkormányzat képviselőtestületének határozatát is. A pályázat benyújtási határideje 

2014. december 9.  

 

A Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinetjéhez a következő pályázatok érkeztek: 

 

- Puli István pápai lakos szülő kérte, hogy a Képviselőtestület járuljon hozzá gyermeke, 

Puli Izabella AJTP-ban történő részvételéhez.  

Puli Izabella jelenleg a Pápai Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola 8. osztályos 

tanulója. 

- Rittenbacher Erzsébet pápai lakos szülő kérte, hogy a Képviselőtestület járuljon hozzá 

gyermeke, Bódai Martin AJTP-ban történő részvételéhez.  

Bódai Martin jelenleg a Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános 

Iskola 8. osztályos tanulója. 

 

A tanulók szociális körülményei megfelelnek a pályázatban való részvétel feltételeinek. A 

gyermekek AJTP-ban való részvételét a nevelőtestület minden esetben támogatta.   

 

A Türr István Gimnázium és Kollégium AJTP programfelelősének tájékoztatása szerint a 

Képviselőtestület támogató döntése esetén és a sikeres felvételi vizsgát követően lehetőség 

van a tanulók felvételére.  

 

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

alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.  

 

Összeállította: Horváth Hajnalka köztisztviselő 

 

Pápa, 2014. december 10. 

                Dr. Áldozó Tamás sk. 

               polgármester 

mailto:polgarmester@papa.hu


HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja 

 

1. Puli Izabella pápai lakos, a Pápai Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola 8. 

osztályos tanulójának,  

2. Bódai Martin pápai lakos, a Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató 

Általános Iskola 8. osztályos tanulójának 

 

a 2015/2016. tanévtől a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó 

Programjában Pápa város képviseletében történő részvételét.  

 

Utasítja a Polgármestert, hogy a Képviselőtestület döntéséről az érintetteket tájékoztassa. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 155. 

8500 PÁPA, Fő u. 5. 

Tel: 89/515-018  

Fax: 89/515-083  

E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

 

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 35/2014.(III.6.) számú 

határozatával úgy döntött, hogy 2014. január 1-től 2014. 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. november 28-án érkezett X-2750-19/2014. számú levelének mellékleteként 

aláírásra megküldte a szerződésmódosítás tervezetét, melyben – az eredeti szerződésben 

foglalt egyéb feltételek változatlanul hagyása mellett – kezdeményezik a feladat-ellátás 

meghosszabbítását 2015. január 1-től - 2015. december 31-ig terjedő időszakra. 

 

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 2015. 

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. december 9.                               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 2015. január 1-től 2015. 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 2015. január 1-től 2015. 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 156. 

8500 PÁPA, Fő u. 5. 

Tel: 89/515-000 

Fax: 89/515-083  

E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

 

 
 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

A 2014. évben leesett jelentős mennyiségű eső következtében az egykori Tapolca patak 

területén található 5630/4 hrsz-ú Szent István úti híd alámosódása következtében a közút 

beszakadt. A Városgondnokság az átereszt felbontotta és balesetveszély elkerülésének 

megelőzésére az átereszt ideiglenesen eltömedékelte.  

Ez a megoldás átmeneti, a teljes közúti híd átépítése szükséges.  

 

A vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.) Korm. 

rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján a helyi önkormányzat támogatási igényt nyújthat be 

a kárelhárítás megkezdésétől számított 7 naptári napon belül a helyi önkormányzat 

tulajdonában lévő építmény (kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgáló, vagy 

önkormányzat által törvény alapján kötelezően működtetett épületet, utat, hidat, kompot, ár- 

és belvízvédelmi vízi létesítmény, közművek és annak műtárgyait, pincét, partfalat érintő) 

vagy vagyonkezelésében lévő kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgáló épületet 

sújtó, előre nem látható természeti vagy más eredetű erők által okozott károk helyreállításának 

részbeni támogatására.  

 

Pápa Város Önkormányzata a fentiek alapján 2014. november 14-én bejelentéssel élt a vis 

maior alaphoz, mely bejelentés 70%-os támogatási igényt tartalmazott, a Rendeletben 

foglaltak alapján. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, s a Rendelet alapján 

kötelezően előírt formájú határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Összeállította: Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

 

Pápa, 2014. december 9. 

 

 

 

                                                                                          Dr. Áldozó Tamás sk. 

         polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete vis maior támogatás címen támogatási 

igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 

 

A káresemény megnevezése: a helyi önkormányzat tulajdonában lévő utat, hidat sújtó, előre 

nem látható természeti vagy más eredetű erők által okozott károk helyreállításának részbeni 

támogatása. 

 

Helye: Pápa, Szent István út 5630/4 hrsz 

 

 

A káresemény forrásösszetétele: 

 

Megnevezés 2014. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg 

nélkül) 

10 858 500,-Ft 30% 

Biztosító kártérítése 0,-Ft 0% 

Egyéb forrás  0.-Ft 0% 

Vis maior támogatási igény 25 336 500,-Ft 70% 

Források összesen 36 195 000,-Ft 100% 

 

 

 A károk helyreállításának összköltsége 36.195.000,-Ft, melynek fedezetét az 

önkormányzat nem tudja / részben tudja biztosítani. 

 

 A Képviselőtestület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a 

tulajdonát képezi.  

 

 A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik 

/ nem rendelkezik.  

 

 Az adott káreseményre biztosítási összeget igényelt / nem igényelt.  

 

 A Képviselőtestület a saját forrás összegét Pápa Város Önkormányzata 2014 évi 

költségvetése egyéb feladatok 14.3. Általános tartalék terhére biztosítja.  

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 

 

Határidő:  bejelentéstől számított 40. nap az igénybejelentés benyújtására  

 (2014. december 24.) 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 
 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 157. 

  8500 PÁPA, Fő u. 5. 

  Tel: 89/515-018 

  Fax: 89/515-083 

  E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A helyi szociális ellátórendszer átalakítása, racionalizálása következtében a Pápa, Kisfaludy utca 

16. szám alatti, 2014 decemberétől közszolgáltatási funkció nélkül maradó épületegyüttes 

értékesítését kezdeményezzük, mivel a korábban ott végzett szakfeladatokat a város más 

épületeiben látják el.  

A 4902/1 hrsz.-ú, 901 m
2
 területtel nyilvántartott, „kivett munkásszálló” megnevezésű 643 m

2
 

hasznos alapterületű épületben, az Arany János utca 4. szám alatti felépítmény átalakítási 

munkálatainak időtartama alatt, ideiglenesen a hajléktalanszálló működött.  

 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. 

(III.28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése értelmében a Képviselőtestület – ha magasabb 

szintű jogszabály eltérően nem rendelkezik – a vagyontárgy forgalomképességének megváltoztatásáról 

dönthet ha,  

a) a közszolgáltatási jellege, vagy közcélú funkciója megszűnt, vagy  

b) a jövőben önkormányzati közszolgáltatási, illetve közcélú feladatellátást nem szolgál.  

A fentiek alapján javasoljuk a korlátozottan forgalomképes ingatlan, forgalomképes üzleti 

vagyonba történő átsorolását. 

 

Az elkészült forgalmi értékbecslés alapján a forgalmi érték bruttó 51.334.000,- Ft. 

 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. 

(III.28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) b) pontja szerint bruttó 10.000.000,- forint felett a 

Képviselőtestület határoz. Az ingatlan fekvését, méretét, állapotát, valamint a piaci viszonyokat 

figyelembe véve a bruttó forgalmi értéket a fentiek szerint javasoljuk megállapítani. 

 

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

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Összeállította: György Zoltán köztisztviselő 

 

Pápa, 2014. december 2. 

Dr. Áldozó Tamás sk. 

polgármester 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat tulajdonát képező Pápa, 

Kisfaludy utca 16. szám alatti, 4902/1 hrsz.-ú, 901 m
2
 területű ingatlant, a közcélú funkció 

megszűnése miatt, a forgalomképes üzleti vagyonba átsorolja, bruttó 51.334.000,- Ft alapáron 

pályázat útján értékesíti.  

 

Utasítja a Polgármestert az értékesítéssel kapcsolatos intézkedések megtételére, felhatalmazza az 

adásvételi szerződés aláírására.  

 

Határidő: folyamatos  

Felelős:Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 




