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J E L E N T É S 

 

A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK 
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Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 
 

 



31/2012. (III.1.) határozat  

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával kezdeményezte a Magyar Állam tulajdonában 

lévő, a Pápai Ipari Parkban található pápai 6607 hrsz. alatti 

ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételét azzal, hogy 

vállalja a felmerülő költségek megtérítését. 

 

A Gazdasági Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a pápai 

6607 hrsz. alatti, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 5298 m
2
 területű ingatlan ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adásáról szóló megállapodás aláírásra került, ingatlan-

nyilvántartási bejegyzése, és a terület birtokba adása folyamatban van. 

 

 

124/2012. (X.25.) határozat 4. pontja 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatának 4. pontjában utasította a Polgármestert, hogy a 

Magyar Állam ingyenes használatába és a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal vagyonkezelésébe kerülő vagyontárgyak 

használatával és működtetésével kapcsolatos kérdésekről 

folytasson tárgyalásokat, ezzel egyidejűleg felhatalmazta a 

vagyonkezelési szerződés megkötésére. 

A Képviselőtestület utasította a Polgármestert, hogy a megkötött 

vagyonkezelési szerződés tartalmáról a Képviselőtestületet 

tájékoztassa. 

 

Az Aljegyző a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a vagyonkezelési 

szerződés megkötésére a vonatkozó jogszabálynak a megállapodás megkötését követően – 

2012. december 28-i hatállyal történt - módosulására tekintettel nem került sor.  

 

A módosított jogszabály az ingyenes használatba adott vagyontárgyak esetében a 

megállapodás megkötését teszi kötelezővé, vagyonkezelési szerződés megkötését kizárólag a 

települési önkormányzat által az állam tulajdonába adott ingatlanra írja elő.  

 

Tekintettel arra, hogy a hivatkozott határozat 1. pontjával jóváhagyott megállapodás ingatlan 

állami tulajdonba adásáról nem rendelkezett, ezért vagyonkezelési szerződés megkötése nem 

szükséges, javasolja a 124/2012. (X.25.) határozat 4. pontjának hatályon kívül helyezését.  

 

 

    9/2013. (II.25.) határozat  

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával kinyilvánította, hogy adósságállományának a 

Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni. 

Felhatalmazta a polgármestert a szükséges nyilatkozatok és 

intézkedések megtételére, az átvállalással érintett értékpapírok 

kölcsönjogviszonnyá történő átalakítására, valamint a 

megállapodások megkötésére. 

 

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

minisztérium és az önkormányzat közötti  megállapodás megkötésére 2013. február 27-én sor 



került. Az adósságkonszolidációval kapcsolatos állami átvállalás 2013. június 28-ával 

megtörtént, a pénzintézetekkel a szerződés-módosítások folyamatban vannak. 

 

 

    67/2013. (V.9.) határozat  

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával a Pápai Platán Nonprofit Kft. Felügyelő 

Bizottsága tagjának 2013. május 30-i hatállyal határozatlan 

időre Erőss Bulcsút, Szirbek Ritát és Venczel Csabát 

megválasztotta. 

 

Az Aljegyző a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a felügyelő bizottsági 

tagok személyében történő változással kapcsolatban az ügyvezető az alapító okirat 

módosítását az illetékes bírósághoz benyújtotta, a Veszprém Megyei Törvényszék a 

cégjegyzékben a változásokat átvezette. 

 

 

    72/2013. (V.9.) határozat  

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával városi nyári napközis tábor megszervezéséhez és 

lebonyolításához egymillió forint keretösszegű forrást biztosított 

a 2013. évi általános tartalék terhére. 

 

A Gazdasági Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a döntés 

szerinti forrás biztosítása a 2013. évi költségvetés terhére megtörtént. 

 

 

    73/2013. (V.9.) határozat  

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával döntött a Pápa Városi Televízió DIGI 2013 

elnevezésű pályázatának támogatásáról, és nyertes pályázat 

esetén a szükséges önrész biztosításáról. 

 

A Polgármesteri Kabinet és a Gazdasági Osztály vezetője a határozat végrehajtásával 

kapcsolatban jelenti, hogy a pályázatot a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

Médiatanácsához a 2013. május 9-i pályázati határidőre benyújtotta,  a pályázathoz 1.500 eFt 

önrész átutalása az általános tartalék terhére megtörtént. 

 A pályázat alapján a Pápai Városi Televízió több mint 5 millió forint összegű pályázati 

támogatásban részesült. A pályázati támogatásból a digitális átállást szolgáló műsorszóró 

berendezések beszerzése történt meg. A pályázatnak köszönhetően 2013. augusztus 8-tól 

kezdődően a Pápai Városi Televízió áttért a digitális műsorszórásra. 

 

 

    81/2013. (V.30.) határozat  

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával döntött arról, hogy a Reménységeink Alapítvány 

(székhelye: 8598 Pápa, Simaházi u. 23.) 2013. évi működéséhez 

– a Tapolcafői részönkormányzat feladatai terhére - 100 000 Ft 

támogatást biztosít, valamint felhatalmazta a polgármestert az 



alapítványi támogatással kapcsolatos megállapodás megkö-

tésére. 

 

Az Aljegyző határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a megállapodás megkötése 

a határozatban foglaltaknak megfelelően megtörtént, a támogatási összeget átutalták az 

Alapítvány számlájára. 

 

 

    120/2013. (VII.4.) határozat  

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával támogatta a város 800 éves jubileumához kötődő 

arculati elemek megtervezéséhez és attrakciókhoz pályázatok 

kiírását. 

 

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

pályázatok kiírása megtörtént, azok Pápa város honlapján elérhetőek. 

 

 

130/2013. (VII.8.) határozat  

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával nem járult hozzá, hogy a NAPÁVA 

Szociálisgondozó Közhasznú Nonprofit Kft. Pápa város 

közigazgatási területén házi segítségnyújtás szociális 

alapszolgáltatást nyújtson, továbbá úgy döntött, hogy nem köt 

ellátási szerződést a szociális szolgáltatás nyújtására. 

 

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

a polgármester a döntést a Kft. ügyvezetőjének megküldte. 

 

 

Pápa, 2013. augusztus 9. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás sk. 

polgármester 



 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 31/2012. (III.1.) határozat, a 9/2013. 

(II.25.), határozat, a 67, 72 és 73/2013. (V.9.) határozat, a 81/2013. (V.30.) határozat, a 

120/2013. (VII.4.) határozat, valamint a 130/2013. (VII.8.) határozatok végrehajtására 

adott jelentéseket elfogadja. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 124/2012. (X. 14.) határozata 4. 

pontjára adott jelentést elfogadja, ezzel egyidejűleg a határozat 4. pontját hatályon kívül 

helyezi. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  dr. Áldozó Tamás polgármester 

 


