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224/2013. (XII.31.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával felhatalmazta a Polgármestert, hogy a Textilmúze-

um Alapítvány „v.a” által - a Kékfestő Múzeum működtetésének 

támogatására  adományozott 4 370 441 forint összegre vonatko-

zó adományozási szerződést aláírja. 

 

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

adományozási szerződést aláírták, az összeg 2014.03.05-én megérkezett Pápa Város Önkor-

mányzata számlájára. 

 

 

 

95/2013. (VI.14.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával döntött arról, hogy élni kíván a települési értéktár 

létrehozásának lehetőségével. A Képviselőtestület felhatalmazza 

a polgármestert az ehhez szükséges intézkedések megtételére. 

 

 

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

Képviselőtestület határozatában foglaltaknak megfelelően Pápa Város Önkormányzatának 

Települési Értéktár Bizottsága 2014. február 21. napjával megalakult. 

 

 

31/2014. (III.6.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával jóváhagyta a Gróf Esterházy Károly Múzeum 

szakmai tevékenységének támogatására, a könyvtári és közmű-

velődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a muzeális in-

tézmények szakmai támogatásának 2014. évi szabályairól szóló 

9/2014. (II.3.) EMMI rendelet 9. § (1) a) pontja szerinti központi 

forrás elnyerésére benyújtott pályázatot.  

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete nyertes pá-

lyázat esetén vállalta, hogy az egykori pápai zsidó közösség tör-

ténetét bemutató állandó kiállítás megrendezéséhez a szükséges 

önrészt, továbbá a teljes bekerülési költség és a megítélt támoga-

tás összege közötti különbséget - Pápa Város Önkormányzata 

2014. évi költségvetése Egyéb feladatok 14.3. Általános tartalék 

terhére - biztosítja. 

A Képviselőtestület felhatalmazta a Polgármestert a pályázat 

benyújtásával kapcsolatos szükséges intézkedések és jognyilat-

kozatok megtételére.  

 

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

Gróf Esterházy Károly Múzeum pályázatának benyújtása megtörtént, a Polgármester a szük-

séges nyilatkozatot megtette. A pályázaton Pápa Város Önkormányzata a múzeum szakmai 

tevékenységének támogatására 18 millió Ft összegű támogatást nyert el. 
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57/2014. (03.27.) határozat 2. pontja 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatának 2. pontjával döntött arról, hogy a Borsosgyőri If-

júsági Sportegyesület a Magyar Labdarúgó Szövetség Sportte-

lep-felújítási programja keretében meghirdetett pályázatán el-

nyert támogatásához, a projekt megvalósítása érdekében önrész-

ként – Pápa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése 

Egyéb feladatok 14.3. Általános tartalék terhére – a beruházás 

teljes bekerülési költsége támogatási összeggel csökkentett ré-

szét - az egyesülettel kötött támogatási szerződés alapján - 

3.021.202,- Ft összegben biztosítja. 

 

 

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

zatban foglaltak szerint a támogatási szerződést 2014. április 1-jén aláírták, az abban vállalt 

önrészt elutalták. 

 

 

Pápa, 2014. április 29. 

 

 

dr. Áldozó Tamás sk. 

polgármester 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 224/2013. (XII.31.) határozat, 

95/2013. (VI.14.) határozat, 31/2014. (III.6.) határozat, 57/2014. (03.27.) határozat 2. pont-

jának végrehajtására adott jelentést elfogadja. 
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PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE  59.  

8500 PÁPA, Fő u. 5. 

Tel: 89/515-000 

Fax: 89/515-083 

E-mail: polgarmester@papa.hu 

  

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

A magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése alapján Pápa Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete a 95/2013. (VI.14.) határozatával arról döntött, hogy élni kíván a települési 

értéktár létrehozásának lehetőségével és felhatalmazott az ehhez szükséges intézkedések 

megtételére. 

A Képviselőtestület döntését figyelembe véve kértem fel a bizottság tagjait a testület munkájában 

történő részvételre, mely alapján Pápa Város Önkormányzatának Települési Értéktár Bizottsága       

2014. február 21-én tartotta alakuló ülését. 

A Rendelet 3. § (1) bekezdése alapján az értéktár bizottság működési szabályzatát a helyi 

önkormányzat képviselőtestülete határozza meg. Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése kimondja, 

hogy az értéktár bizottság működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi, tárgyi és 

ügyviteli feltételeket a helyi önkormányzat - az általa jóváhagyott éves munka- és pénzügyi tervre 

figyelemmel - maga biztosítja. 

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő  

Pápa, 2014. április 28. 

          Dr. Áldozó Tamás sk. 

                   polgármester 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

I. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok 

gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet 3. § -ában kapott felhatalmazás alapján Pápa 

Város Önkormányzatának Települési Értéktár Bizottsága Szervezeti és Működési Szabályzatát az 

előterjesztés 1. számú mellékletében, a 2014. évi munkatervét az előterjesztés 2. számú 

mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

  Dr. Hermann István a Települési Értéktár Bizottság elnöke 

mailto:polgarmester@papa.hu
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II. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a magyar 

nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet 3. § (2) 

bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Pápa Város Önkormányzata 2014. évi 

költségvetéséről szóló 1/2014. (II.5.) önkormányzati rendelet közművelődési feladatok 

előirányzatán biztosított 1 millió forint terhére és erejéig Pápa Város Önkormányzatának Települési 

Értéktár Bizottsága működéséhez és a települési értéktár létrehozásához szükséges kiadások               

2014. évi fedezetét a felmerüléskor biztosítsa. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

  Dr. Hermann István a Települési Értéktár Bizottság elnöke 
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1. számú melléklet 

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR 

BIZOTTSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 

 

Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok 

gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdése alapján a Pápa 

Város Önkormányzata Település Értéktár Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzatát 

(a továbbiakban: SZMSZ) a következők szerint állapítja meg: 

 

 

I. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. A bizottság hivatalos megnevezése: 

 Pápa Város Önkormányzatának 

 Települési Értéktár Bizottsága 

 

2. A bizottság rövidített neve: TÉB 

 

3. A bizottság székhelye: 8500 Pápa, Fő u. 5. 

 

4. A bizottság létszáma: 6 fő 

 

5. A bizottság tagjainak névsorát az SZMSZ függeléke tartalmazza. 

 

6. A bizottság pecsétje: kör alakú pecsét, melynek közepén Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (IV. 14) 

önkormányzati rendelet 2 §. (1) bekezdésében meghatározott címer látható, körben 

Pápa Város Önkormányzatának Települési Értéktár Bizottsága felirattal. 

 

 

II. 

A BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 

 

A bizottság feladat- és hatáskörét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 

2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékeke és hungarikumok 

gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet határozza meg. 

 

III. 

A BIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

1. A bizottság tagjait a polgármester kéri fel határozatlan időre. 

 

2. A bizottság elnökét a tagok maguk közül választják meg. 
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3. A tag megbízatása megszűnik: 

a) visszahívással 

b) lemondással 

c) ha a bizottsági tag annak az ülésnek az időpontjától számítva, amelyről első 

ízben távol maradt, egy éven át nem vesz részt a bizottság ülésén, 

d) a bizottsági tag halálával. 

 

4. A bizottság tagja az elnökhöz címzett és eljuttatott írásbeli nyilatkozattal tisztségéről 

lemondhat. A bizottsági tag megbízatása az írásbeli nyilatkozat átvételének napján 

szűnik meg. Ebben az esetben a lemondástól számított 60 napon belül a polgármester 

új tagot kér fel. 

 

5. A bizottsági tagok kötelesek a bizottság munkájában legjobb tudásuk, szakértelmük 

alapján aktívan részt venni. A bizottság üléséről való távolmaradást előre be kell 

jelenteni. 

 

6. A bizottság tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek, de a feladatuk ellátásával 

összefüggő költségek megtérítésére jogosultak. 

 

 

IV. 

A BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE 

 

1. A bizottság a tevékenységét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 

2012. évi XXX. törvényben, a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról 

szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendeletben, valamint az e szabályzatban foglaltak 

szerint végzi. 

 

2. A bizottság üléseit szükség szerint, de legalább negyedévente tartja. 

 

3. A bizottság ülése nyilvános. 

 

4. A bizottság ülését az elnök hívja össze. A bizottság ülésére az írásbeli meghívót és az 

előterjesztéseket úgy kell megküldeni, hogy azokat a bizottság tagjai és az ülésre 

meghívottak az ülés napját megelőző harmadik napon megkaphassák. Indokolt esetben 

a bizottság telefonon is összehívható. 

 

5. A bizottság ülésének időpontjáról, napirendjéről a bizottság elnöke a település 

lakosságát Pápa Város Önkormányzata honlapján keresztül tájékoztatja. 

 

6. A napirendi témák előterjesztésének általános formája az írásbeli előterjesztés, de a 

napirend kivételes esetben szóban is előterjeszthető. 

 

7. A bizottság ülésén döntési jogosultsággal a bizottság tagjai, tanácskozási 

jogosultsággal a nemzeti érték települési értéktárba való felvétele iránti 

kezdeményezést benyújtó személyek vehetnek részt. 

 

8. A bizottság elnökét akadályoztatása esetén a bizottság valamelyik, az elnök által 

felkért tagja helyettesíti. 
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9. A bizottság munkatervben határozza meg főbb feladatait, melyet Pápa Város 

Önkormányzatának Képviselőtestülete hagy jóvá. A munkaterv beterjesztésének 

határideje és elfogadásának időpontja az adott évet megelőző év utolsó rendes 

Képviselőtestületi ülés.  

 

10. A bizottság félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig (január 31.,     

és július 31.) beszámol tevékenységéről Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének. 

 

 

V.  

AZ ÜLÉS VEZETÉSE 

 

1. A bizottság határozatképességéhez a megválasztott bizottsági tagok több, mint felének 

a jelenléte szüksége. A határozatképességet a jelenléti ív alapján a bizottság elnöke 

állapítja meg.  

 

2. Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása után az elnök javaslatot tesz a 

napirendre, melyet a bizottság határozattal fogad el. 

 

3. A bizottság elnöke napirendi pontonként megnyitja, vezeti, összefoglalja és lezárja 

vitát. 

 

4. A bizottság elnöke napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat. 

 

5. A tanácskozás rendjének fenntartása érdekében a bizottság elnöke figyelmeztetheti azt 

a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától. Eredménytelen figyelmeztetés esetén 

megvonja tőle a szót, valamint rendre utasíthatja a bizottsági ülésnek azt a 

résztvevőjét, aki a bizottsághoz méltatlan, a testület munkáját zavaró magatartást 

tanúsít. 

 

 

VI. 

A DÖNTÉSHOZATAL 

 

1. A bizottság döntéseit, állásfoglalásait, javaslatait, véleményét és észrevételeit 

határozat formájában hozza. 

 

2. A bizottság tagja döntéshozatalkor igennel vagy nemmel szavazhat, illetve 

tartózkodhat a szavazástól. 

 

3. A bizottság a határozatait nyílt szavazással (kézfelemeléssel), egyszerű többséggel 

hozza. 

 

4. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 

 

5. A határozatokat külön-külön, a naptári év elejétől kezdődő folyamatos sorszámmal és 

évszámmal kell ellátni feltüntetve a döntéshozatal hónapját, napját és a TÉB 

(Települési Értéktár Bizottsága) betűjelzést. 
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VII.  

JEGYZŐKÖNVRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

 

1. A bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell: 

- az ülés időpontját és helyét, 

- a jelenlévők nevét, 

- a tárgyalt napirendi pontokat, 

- a tanácskozás lényegét, 

- a szavazás számszerű eredményét 

- a hozott határozatokat, melyekben rögzíteni kell a bizottság javaslatait, 

állásfoglalását, véleményét 

- a bizottság elnökének és a jegyzőkönyv vezetőjének aláírását. 

 

2. A jegyzőkönyv mellékletét képezi: 

- a tárgyalt írásbeli és szóbeli előterjesztés, 

- az írásban benyújtott kiegészítés, 

- a jelenléti ív 

 

3. A jegyzőkönyvet Pápa Város Önkormányzatának honlapján közzé kell tenni. 

 

 

VIII. 

A BIZOTTSÁG MUNKASZERVEZETE 

 

1. A Bizottság tevékenységével kapcsolatos ügyviteli, adminisztratív teendőket a Pápai 

Polgármesteri Hivatal látja el. A bizottsági titkár, a Polgármesteri Kabinet munkatársa, 

aki: 

a) közreműködik az ülések összehívásában, 

b) biztosítja az előterjesztések bizottsági tagokhoz történő időbeni eljuttatását, 

c) segíti az elnököt az ülések levezetésében, 

d) elkészíti az ülés jegyzőkönyvét, 

e) nyilvántartja a bizottsági döntéseket, 

f)  a beérkezett javaslatokat összegyűjti,  

g) gondoskodik az esetleges hiánypótlásról. 

 

 

IX. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

Ez a szabályzat elfogadásának napján lép hatályba. 

 

 

Pápa, 2014. április ….. 

 

 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás 

    polgármester 
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Függelék 

 

 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Települési Értéktár Bizottsága tagjai 

 

 

 

Tag Tisztsége 

Dr. Hermann István elnök Jókai Mór Városi Könyvtár igazgatója 

Dr. Nagy- L. István Gróf Esterházy Károly Múzeum igazgatója 

Somfai Balázs nyugalmazott levéltáros 

Pénzes Ferenc nyugalmazott középiskolai tanár 

Tóth Kálmán Hagyományok Hegye Egyesület elnöke 

Petrik Iván Pápai Fióklevéltár vezetője, főlevéltáros 
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1. sz. melléklet 

Magyar nemzeti Értékek Piramisa 
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2. sz. melléklet 

A magyar nemzeti értékeke azonosításának és rendszerezésének folyamatábrája 
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2. számú melléklet 

 

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR 

BIZOTTSÁGA 

2014. ÉVI MUNKATERVE 

 

Pápa Város Önkormányzata Települési Értéktár Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) 

megalakulásának célja a magyarság szellemi-tárgyi, szakterületenkénti nemzeti értékeink 

megőrzése, dokumentálása, rendszerezése.  

 

A Bizottság feladata, hogy összeállítsa az alulról jövő kezdeményezéseken alapuló Települési 

Értéktárat, majd az így nyilvántartott nemzeti értékeket egyedi értékelés és minősítés révén 

továbbítsa a Veszprém Megyei Értéktárnak.  

 

Feladatai: 

 

 

- A Bizottság működési dokumentumainak előkészítése és a Képviselőtestület elé 

terjesztése. 

 

- A Települési Értéktárba történő felvételre vonatkozó javaslatok egységes 

módszertanának kidolgozása. A javaslatok, és az ehhez szükséges dokumentáció 

elkészítésének segítése. 

 

- Együttműködés a programban résztvevő civil szervezetekkel, magánszemélyekkel, 

egyházakkal. Ennek keretében a magyar nemzeti értékek és hungarikumok 

gondozásának, szabályozási rendszerének, valamint a bizottság munkájának 

bemutatása. 

 

- Felhívás készítése, közzététele helyi újságban, városi honlapon, helyi médiában. 

 

- Kapcsolatfelvétel a megyében működő értéktár bizottságokkal. 

 

- Gyűjtemények összeállítása. 

 

- Beszámoló a Képviselőtestület felé a Bizottság munkájáról. 

 

 

 

 

 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 60. 

8500 PÁPA, Fő u. 5. 

Tel: 89/515-000 

Fax: 89/515-083  

E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 61/F. § (2) bekezdés 

értelmében hazánkban a történelmi emlékhelyek egységes megjelölést kapnak. Az emlékhely 

megjelölésére országosan egységes emlékjelet, angol és magyar nyelvű fém táblával ellátott 

2,00 méter magas kő oszlopot („sztélé”) alkalmaznak.  

 

A Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról szóló 144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet 4. § (1) 

bekezdés d) pontja szerint a Nemzeti Örökség Intézete gondoskodik a történelmi emlékhelyek 

egységes megjelöléséről. Városunk számára megtisztelő, hogy a 303/2011. (XII.23.) Korm. 

rendelet szerint a pápai református kollégium és ótemplom is bekerült a hazai történelmi 

emlékhelyek közé.  

 

2014. április 14-én, a helyszínen találkoztunk a Nemzeti Örökség Intézete munkatársaival 

(tervező és kivitelező). A szemlén a Dunántúli Református Püspökség, a Pápai Református 

Gyűjtemény, a Pápai Református Kollégium képviselője, illetve a Veszprémi Járási 

Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal műemléki felügyelője vett részt. A meghívottakat Pápa 

főépítésze fogadta. Az elhelyezéssel kapcsolatban felmerült lehetőségek áttekintését követően 

a bizottság a „műemléki jelentőségű területen” található, műemléki védettség alatt álló 

református ótemplom (Fő utca 6. sz.) előtti zöld szigetet találta megfelelőnek a sztélé 

felállítására. A műemléki felügyelő az elhelyezéshez előzetes hozzájárulását adta.   

Az emlékoszlop elhelyezésével kapcsolatos kiviteli tervek elkészültek, azokat a Nemzeti 

Örökség Intézete megküldte.  

A kezdeményezők a megküldött tervek figyelembevételével Pápa Város Önkormányzata 

hozzájárulását kérik a sztélé 0fent nevezett közterületen történő felállításához. 

 

Az emlékoszlop elhelyezésének látványterve az előterjesztés 1. mellékletét képezi. 

 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Összeállította: dr. Winkler Gábor főépítész 

 

Pápa, 2014. április 25. 

 

                                                                                 Dr. Áldozó Tamás sk. 

                                                                                polgármester 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul a Pápa, református kollégium 

és ótemplom történelmi emlékhelyet jelző sztélének a Fő utca 6. számú épület előtti zöld 

szigetben történő felállításához. 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

mailto:polgarmester@papa.hu


 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 61. 

8500 PÁPA, Fő u. 5. 

Tel: 89/515-000 

Fax: 89/515-083  

E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Az EGT Finanszírozási Mechanizmus Kulturális és természeti örökség megőrzése és 

megújítása - Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése címet viselő intézkedése 

pályázati lehetőséget biztosít a hagyományos vidéki életmódhoz, a természet közeli 

területhasználathoz és tájgazdálkodáshoz kapcsolódó épített örökség és táji környezetének 

fenntartható, a helyi szereplők bevonásával történő felújítására és helyreállítására, valamint a 

kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés és a hagyományos vidéki életmódhoz, a 

természetközeli területhasználathoz és tájgazdálkodáshoz kapcsolódó örökségi értékek 

megőrzésére és élményszerű bemutatására. 

 

A pályázati felhívás keretében az „egykori” és visszatért Tapolca-patak egyik legnagyobb 

vízimalma, a Nagyhantai-malom felújítását tervezzük. A malom, mint ipari műemlék 

jelentőségű épület a felújítás után többcélú épületként funkcionálhat. Helyet adhat a városi 

malmokat bemutató kiállításnak megőrizve az eredeti belső tér hangulatát. Lehetőséget 

biztosíthat időszakos kiállítások, rendezvények lebonyolítására is. Ennek érdekében a tervek 

szerint a berendezések helyreállításra kerülnek. A meghajtó szerkezet és a malomkerék mint 

látványelem a visszatérő víz segítségével működtethetővé válik.  

 

Az egykori patakmederbe a Tapolca-patak revitalizációja projekt keretében rövidesen 

visszatér a víz, így a felújítást követően a malom látványos kulturális és turisztikai attrakcióvá 

válhat. 

 

A pályázati kiírás szerint a beadási határidő 2014. május 24. 

  

A megvalósításra igényelhető maximális összeg bruttó 149 157 895 Ft lehet. A támogatási 

intenzitás 95%.  A pályázati felhívás alapján elnyerhető támogatás 141 700 000 Ft, így az 

önkormányzat által biztosítandó saját forrás 7 457 895 Ft.  

 

Kérem a Képviselőtestületet, hogy a határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni 

szíveskedjen. 

 

Összeállította: Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

Pápa, 2014. április 29. 

 

 

        Dr. Áldozó Tamás sk. 

             polgármester 

 

 

 

 

mailto:polgarmester@papa.hu


HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a pápai Nagyhantai-malom 

felújításával, 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.  

 

A pályázat megvalósításához szükséges saját forrást legfeljebb bruttó 7.457.895,- Ft 

összegben felmerülésekor költségvetésében biztosítja. 

 

Utasítja a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2014. május 24., illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

   Molnár István városfejlesztési osztályvezető   

              Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 62. 

8500 PÁPA, Fő u. 5. 

Tel: 89/515-000 

Fax: 89/515-083  

E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

Pápa Város Önkormányzata 135/2013. (VIII. 15.) határozatában hozzájárult a város 

közterületein térfigyelő kamerarendszer üzemeltetéséhez. A kamerarendszer kamerái a 

belváros 12 pontján helyezkednek el és - a rendőrség tájékoztatása szerint - nagymértékben 

hozzájárultak a regisztrált bűncselekmények csökkenéséhez. A kamerarendszer által rögzített 

képek, videofelvételek 2013. évben, valamint 2014. első negyedévében is több jogsértés 

sikeres felderítéséhez, az elkövetők kézre kerítéséhez nyújtottak nélkülözhetetlen segítséget. 

 

A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. 

(IV. 1.) BM rendelet 1. §-a szerint a települési önkormányzat a közbiztonság növelését 

szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszerek 

kiépítéséhez vagy bővítéséhez (a továbbiakban együtt: beruházás) a Magyarország 2014. évi 

központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 1. melléklet IX. Helyi 

önkormányzatok támogatásai fejezet, 18. A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati 

fejlesztések támogatása cím terhére vissza nem térítendő támogatást igényelhet, ha a 

beruházás közbiztonsági szempontból különösen indokolt, és az egységes nyomozó hatósági 

és ügyészségi bűnügyi statisztika alapján a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények 

száma a megelőző évhez képest csökkenést nem mutatott vagy a beruházás eredményeként a 

regisztrált bűncselekmények számának számottevő csökkenése várható. 

 

Sikeres pályázat esetén a Pápai Rendőrkapitánysággal közösen kialakított koncepció szerint a 

város bevezető útjaira rendszámfelismerő funkcióval ellátott kamerák, a megszaporodott 

gépkocsi feltörések megakadályozása érdekében a Perutz stadion, a Városi Sportcsarnok és a 

Várkertfürdő parkolóihoz térfigyelő kamerák kerülnek kihelyezésre továbbá a projekt részét 

képezi a rendőrkapitányság számítástechnikai rendszerének fejlesztése is.  

 

A fejlesztés 100%-ban támogatott. A pályázat benyújtási határideje 2014. április 24. volt, a 

pályázat benyújtásra került.  

 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

 

Összeállította: Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

Pápa, 2014. április 29. 

 

 

        Dr. Áldozó Tamás sk. 

             polgármester 

mailto:polgarmester@papa.hu


 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a térfigyelő kamera rendszer 

bővítésével, és tudomásul veszi a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések 

támogatásáról szóló 28/2014. (IV. 1.) BM rendelet szerinti pályázat benyújtását.  

 

A pályázat megvalósítását követően hozzájárul a térfigyelő kamerarendszer működtetéséről 

szóló, a Rendőrkapitányság és az Önkormányzat közötti megállapodás kiegészítéséhez és az 

üzemeltetéshez szükséges forrást költségvetésében biztosítja. 

 

Utasítja a polgármestert a pályázattal kapcsolatban szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

    Molnár István városfejlesztési osztályvezető   

               Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 63. 

  8500 PÁPA, Fő u. 5. 

  Tel: 89/515-000 

  Fax: 89/515-083 

  E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 202/1998. (XI.26.) határozatával a pápai 4060 

hrsz.-ú Pápa, Szent István út 12. szám alatti Pápa Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanból 

helyiségeket biztosított a Nevelési Tanácsadó részére, 53/2003. (IV.16.) határozatával döntött a 

Nevelési Tanácsadó Veszprém Megye Önkormányzatának fenntartásába adásáról és jóváhagyta a 

feladatellátást biztosító vagyon használatra való átengedésére vonatkozó megállapodás 2003. 

augusztus 31-i hatállyal történő megkötését. 

 

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

alapján 2013. január 1-jétől „az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók 

óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 

gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról.” A Kormány a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 3. § (1) 

bekezdés c) pontjában az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, 

ennek keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények (a továbbiakban: intézmény) fenntartói 

jogai és kötelezettségei gyakorlására 2013. január 1-jei hatállyal a KLIK-et jelölte ki.  

 

Az Nkt. 7. § (1) bekezdése i) pontja értelmében a köznevelési rendszer intézményei közé tartozik a 

pedagógiai szakszolgálati intézmény. Az Nkt. 76. § (5) bekezdés a) pontja, valamint köznevelési 

feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. 

évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 8. § (1) bekezdés b) pontja alapján az 

Önkormányzat tulajdonában levő, az intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon 

– ideértve a taneszközöket, továbbá az intézményekben levő eszközöket, felszereléseket – a KLIK 

ingyenes vagyonkezelésébe kerül.  

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 181/2013. (XI.14.) határozatával felhatalmazta a 

polgármestert, hogy a használt önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyon vonatkozásában a 

vagyonkezelési szerződéseket megkösse és a szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 

 

A törvényi változások következtében a Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pápai 

Tagintézménye tevékenysége bővült, zavartalan működtetése érdekében a KLIK azzal a kéréssel 

fordult az önkormányzathoz, hogy az eddig használt helyiségeken kívül a földszinten megüresedett 

iroda és orvosi rendelő 36 m² alapterületű helyiségeit is biztosítsa az intézmény részére. 

 

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

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Összeállította: György Zoltán köztisztviselő 

 

Pápa, 2014. április 24. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás sk. 

polgármester 



 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa Város Önkormányzata tulajdonát képező 

pápai, 4060 hrsz.-ú Pápa, Szent István út 12. szám alatti ingatlanból a földszinten megüresedett iroda 

és orvosi rendelő 36 m² alapterületű helyiségeit biztosítja az intézmény részére. 

 

Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és felhatalmazza a vagyonkezelési 

szerződés aláírására. 

 

 

Határidő: folyamatos  

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester  

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 



    PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 64. 

 8500 PÁPA, Fő utca 5. 

 Tel.: 89/324-585 

 Fax.: 89/515-083 

 E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 6. § (1) bekezdése 

alapján víziközmű – rendszerfüggetlen víziközmű-elem kivételével – kizárólag az állam és a 

települési önkormányzat tulajdonába tartozhat. 

 

A Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. (a továbbiakban: Társaság) víziközmű szolgáltatási 

tevékenységének végzéséhez szükséges üzemeltetési jogviszony az ellátásért felelős Pápa 

Város Önkormányzatával kötött – a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által 

jóváhagyott – vagyonkezelési, bérleti-üzemeltetési szerződéseken alapul. 

 

A Pápa Város Önkormányzata által vagyonkezelésbe adott víziközművek tekintetében a 

vagyon kezelését, hasznosítását a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.), 

a Társaság tevékenységét a Vksztv. szabályozza. 

 

A hivatkozott törvényekben meghatározott feltételekkel a vagyonkezelőt megilletik a 

tulajdonos jogai, terhelik a tulajdonos kötelezettségei, illetve Vksztv. 43. § (4) bekezdése 

alapján jogosult a víziközművel a víziközmű-szolgáltatáson kívüli vállalkozási tevékenységet 

is folytatni. 

A vállalkozási tevékenység végzése jellemzően reklámhordozó elhelyezése, vezeték nélküli 

távközlés és adatátvitel berendezésének elhelyezése útján történik. 

 

A Társaság működése érdekében fontos a bevételi források feltárása, az ellátható vállalkozási 

tevékenység végzése, hogy az abból származó bevétel segítse a Társaság, így az 

önkormányzati kötelező feladatok ellátásának finanszírozását. 

 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Összeállította: Dr. Puskády Norbert köztisztviselő 

 

 

Pápa, 2014. április 25. 

 

 

 

Dr. Áldozó Tamás sk. 

polgármester 

 

 

 

 

 

 

mailto:polgarmester@papa.hu


 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. 

évi CCIX. törvény szerint ellátásért felelős Pápa Város Önkormányzata nevében hozzájárul, 

hogy a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. – mint az Önkormányzat tulajdonát képező víziközmű 

vagyon kezelője -, a kezelésében lévő víziközművekkel, a vagyonkezelői szerződés 

fennállásának időtartama alatt, az abban foglaltak, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. 

évi CXCVI. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével, víziközmű-szolgáltatáson kívüli 

vállalkozási tevékenységet folytasson az alábbiak szerint: 

 

1. A vállalkozási tevékenység nem veszélyeztetheti a víziközmű-szolgáltatás folyamatos 

és biztonságos ellátását, továbbá nem okozhat a víziközműben állagromlást. 

 

2. A vállalkozási tevékenységre kötött szerződésekről a Pápai Víz-és Csatornamű Zrt. a 

szerződés aláírását követő 15 napon belül tájékoztatja Pápa Város Önkormányzatát. 

 

3. Jelen határozatban foglaltak a fennálló üzemeltetési – vagyonkezelői – szerződéseket 

nem érintik, azonban a jelenlegi, hatályos üzemeltetési – vagyonkezelői – 

szerződésekkel együtt alkalmazandóak. 

 

 

Határidő:  folyamatos  

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 66. 

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel:  89/324-585 

Fax:  89/515-083  

E-mail :  polgarmester@papa.hu   

 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Jókai Mór Városi Könyvtár a Pápa Városi Televízióval együttműködve eredményesen vett 

részt a TÁMOP-3.2.4-A-11/1-2012-0035 azonosító számú pályázaton, melyen ötmillió forint 

plusz áfa támogatási összeget nyert el. A támogatási összegből a Pápa Városi Televízió saját 

gyártású anyagainak digitalizálására nyílt lehetőség.  

Fentiek megvalósítása érdekében Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

113/2012. (IX.27.) határozatával arról döntött, hogy a Pápa Városi Televízió részére         

2012. október 1-jétől a projekt megvalósításának időtartamáig, de legfeljebb 2014. május 31-

ig terjedő határozott időre egyszeres jelleggel 1 fő létszámbővítést engedélyez a program 

keretén belül történő foglalkoztatás céljából.  

 

Tekintettel arra, hogy a fenti döntés értelmében a foglakoztatás időszaka 2014. május 31. 

nappal lejár az intézmény vezetője kérelemmel fordult a fenntartóhoz, hogy az 1 fős 

létszámbővítést, valamint ennek anyagi fedezetét továbbra is biztosítani szíveskedjen. 

Kérését a következőkkel indokolta. A hivatkozott képviselőtestületi döntés alapján 

engedélyezett létszámbővítés lehetővé tette - a pályázatban foglalt kötelezettségen túl -  

további 2 év anyagainak digitalizálását. Kérelmében előadta azt is, hogy amennyiben 

engedélyt kapnak a továbbfoglalkoztatásra, úgy a Pápa Városi Televízió teljes archívumának 

digitalizálása kivitelezhető, mely alapján a város elmúlt 20 évének legfontosabb anyagai 

elérhetők lesznek bárki számára. 

Fentieken túl tájékoztatást nyújtott arra vonatkozóan is, hogy az alkalmazott munkavállaló 

szakirányú egyetemi végzettségű. Már diákkorától aktív, tevékeny részt vállalt a helyi 

médiákban. A televíziós munkája mellett önkéntes munkát is ellát a Mária Rádióban. 

Alkalmazása alatt az archiválási feladatai mellett rendszergazdaként is nélkülözhetetlen 

szerepet vállalt. A jövőben pedig feladatköre tovább bővülhetne az adások lebonyolításánál 

történő segédkezéssel.  

 

Fentiek alapján javaslom a Képviselőtestületnek, hogy járuljon hozzá az intézmény 

létszámkeretének 1 fővel történő bővítéséhez.  

 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.  

 

Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő 

 

Pápa, 2013. április 28. 

 

 

         Dr. Áldozó Tamás sk. 

          polgármester  
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint fenntartó a Pápa Városi Televízió 

költségvetési szerv részére 1 fő létszámbővítést engedélyez.  

 

A Képviselőtestület az intézmény jóváhagyott létszámkeretét 2014. június 1-jétől 11 főben 

állapítja meg, melyhez a szükséges költségvetési fedezetet biztosítja. 

.  

A Képviselőtestület utasítja a Pápa Városi Televízió intézményvezető-főszerkesztőjét, hogy 

az előirányzat módosítással kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.  

  

A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert, hogy a létszámkeret módosításáról a költségvetési 

rendelet soron következő módosításakor intézkedjen.  

 

Határidő :  2014. június 1., illetve 

  költségvetési rendelet soron következő módosítása 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető  

  Varga András VTV intézményvezető-főszerkesztő 

 


