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219/2011. (XII.22.) határozat 2.,3.,4.,5.,6. pontja 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatának 2. pontjával döntött Pápa Város Önkormányzata 

Egyesített Szociális Intézményének a Pápa, Árok u. 7. szám 

alatti telephelyén működő Időskorúak Gondozóházának 25 

férőhelyének 2012. január 31. napjától 20 férőhelyre történő 

csökkentéséről. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatának 3. pontjával döntött Pápa Város Önkormányzata 

Egyesített Szociális Intézményének a Pápa, Árok u. 7. szám 

alatti telephelyén működő Idősek Klubja 50 férőhelyének 2012. 

január 31. napjától 40 férőhelyre (8 demens férőhely) történő 

csökkentéséről. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatának 4. pontjával döntött az Időskorúak Gondozóháza 

átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás Pápa Város 

Önkormányzata Egyesített Szociális Intézményének Pápa, Árok 

u. 7. szám alatti telephelyén 2012. január 31. napjával történő 

megszüntetéséről, és az ellátás 2012. február 1. napjától Pápa 

Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézményének Pápa, 

Barát u. 4-6. szám alatti telephelyén történő biztosításáról. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatának 5. pontjával döntött az Idősek Klubja nappali 

ellátás Pápa Város Önkormányzata Egyesített Szociális 

Intézményének Pápa, Árok u. 7. szám alatti telephelyén 2012. 

január 31. napjával történő megszüntetéséről, és az ellátás 2012. 

február 1. napjától Pápa Város Önkormányzata Egyesített 

Szociális Intézményének Pápa, Barát u. 4-6. szám alatti 

telephelyén történő biztosításáról. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatának 6. pontjával döntött a Fogyatékosok Nappali 

Intézménye nappali ellátás Pápa Város Egyesített Szociális 

Intézményének Pápa, Kisfaludy u. 16. szám alatti telephelyén 

2012. január 31. napjával történő megszüntetéséről, és az ellátás 

2012. február 1. napjától az önkormányzat tulajdonát képező 

Pápa, Komáromi u. 14. szám alatti épületben Pápa Város 

Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye útján történő 

biztosításáról. 

 

A Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője a határozat 2.,3.,4.,5. és 6. pontjának 

végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és 

Gyámhivatala a működési engedélyeket a kérelemnek megfelelően módosította. A 

határozatok jogerősek. 

 

 

12/2012. (I.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával Pápa Város Önkormányzata Egyesített Szociális 

Intézménye Pápa, Barát u. 4-6. szám alatti telephelyén működő 

Idősek Otthona férőhelyeinek csökkentéséről döntött. 
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A Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban 

jelenti, hogy a működési engedélyt a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és 

Gyámhivatala határozatában a kérelemnek megfelelően módosította. A határozat jogerős. 

 

 

24/2012. (III.1.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával a Rákóczi Szövetség felvidéki beiratkozási 

Ösztöndíj Programjának további folytatásához Pápa Város 

Önkormányzata 2012. évi költségvetése egyéb feladatok 6.3. 

Általános tartalék előirányzat terhére 200.000 Ft támogatás 

biztosításáról döntött. 

 

 

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

Rákóczi Szövetség felvidéki beiratkozási Ösztöndíj Programjának további folytatásához 

nyújtott támogatás átadására vonatkozó szerződés megkötése megtörtént. 

 

 

39/2012. (III.29.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatában a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 

ügyvezetőjének Németh Tamást 2012. április 1-jei hatállyal 

határozatlan időre megválasztotta, és a Kft. alapító okiratának 

módosításáról döntött. 

 

 

Az Aljegyző a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy Németh Tamás ügyvezető 

tájékoztatása szerint az alapító okirat módosításának cégbírósági bejelentésével kapcsolatos 

okiratok elkészültek, azonban szükséges az alapító okirat további módosítása a következők 

szerint:  

 

- az alapító okiratnak a társaság székhelyéről rendelkező részében a cég székhelyként 

megjelölt 8500 Pápa, Fő u. 5. helyébe 8500 Pápa, Fő u. 12. kerül.; 

- az alapító okiratnak a cég telephelyeiről rendelkező részében megjelölt két telephely – 

8500 Pápa, Fő u. 12. és 8500 Pápa, Vízmű u. 2. – törlése szükséges. 

 

 

42/2012. (III.29.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával egyetértett a 4/2012. (III.1.) BM rendelet alapján 

támogatás igénybevételével Pápa városában Celli úti 1 db, a 

Tókert u.-Dózsa Gy. u.-Szabadság u. 3 db és az Erkel F. utcai 1 

db gyalogos átkelőhely létesítése pályázattal. 

 

 

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

pályázatot 2012. április 2-án benyújtották a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei 

Igazgatóságára. 
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46/2012. (III.29.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatában Pápa Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosításáról döntött. 

 

Az Aljegyző a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a Képviselőtestület 

döntésének közzététele megtörtént, ennek megfelelően a módosított Szabályzat 2012. március 

30-án lépett hatályba. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési 

Szabályzatról a Hivatal köztisztviselőinek tájékoztatása megtörtént. 

 

 

Pápa, 2012. április 12. 

 Dr. Áldozó Tamás sk. 

 polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 219/2011. (XII.22.) határozat 

2.,3.,4.,5.,6. pontjainak, a 12/2012. (I.26.) határozat, a 24/2012. (III.1.) határozat, 

valamint a 42, 46/2012. (III.29.) határozatok végrehajtására adott jelentéseket elfogadja. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 39/2012. (III.29.) határozat 

végrehajtására adott jelentést elfogadja, ezzel egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a 

Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. alapító okiratának módosításával kapcsolatban a 

szükséges jognyilatkozatok megtételére, valamint utasítja a Pápai Városfejlesztő Társaság 

Kft. ügyvezetőjét, hogy a Kft. alapító okirata módosításának cégbírósági bejelentésével 

kapcsolatos jognyilatkozatokat megtegye. 

 

Határidő: azonnal 

felelős:     Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Németh Tamás ügyvezető 

 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE     69. 

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel:  89/324-585 

Fax:  89/515-083  

E-mail :  polgarmester@papa.hu   

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 
 

Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében pályázati 

felhívások jelentek meg TÁMOP-3.4.3-11/2 Iskolai tehetséggondozás, valamint TÁMOP-

3.4.1.B-11/2 Migráns hátterű tanulók nevelésének és oktatásának segítése II. szakasz 

címekkel.  

 

A fenti két pályázati lehetőség igénybe vételére a Városi Óvodák kíván pályázatot benyújtani. 

  

I. 

A TÁMOP-3.4.3-11/2 Iskolai tehetséggondozás pályázat célja a tehetséges gyermekekkel, 

tanulókkal való kiemelt foglalkozás, az esélynövelést szolgáló tehetséggondozás támogatása, 

az intézményi tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztése, a pedagógusok szakmai-

módszertani felkészítése a tehetségazonosításra. A pályázat során lehetőség nyílik a 

tehetséges gyermekek aktivitásának és eredményességének erősítésére, mely hozzájárulhat a  

közoktatás hatékonyságának fokozásához. 

 

A pályázat a ma már működő gyakorlatok továbbfejlesztését, terjesztését és a mindennapi 

gyakorlatba történő beépítését kívánja elősegíteni. A célok elérése érdekében a pályázat 

keretében a pedagógusok tehetséggondozással, tehetség-tanácsadással kapcsolatos 

továbbképzéseken vesznek részt. Ugyancsak a pályázat keretében nyílik lehetőség a 

tehetségazonosítást-, felismerést és tehetségsegítést lehetővé tevő programok szervezésére és 

megvalósítására.   

 

A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100 %-a. A pályázaton 

elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege: legalább 5 millió Ft, de legfeljebb           

20 millió Ft.   

 

A pályázat benyújtásához a pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott projekt keretében a 

létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat, programokat a projekt befejezését követő legalább 

5 évig fenntartja. 

 

II. 

A TÁMOP-3.4.1.B-11/2 Migráns hátterű tanulók nevelésének és oktatásának segítése            

II. szakasz című pályázat alapvető célja a köznevelés, közoktatás rendszerében részt vevő 

migráns tanulók nevelésének, oktatásának, a magyar társadalomba  történő beilleszkedésének, 

önálló életvitelük kialakításának támogatása. A projekt a migráns tanulók oktatással 

kapcsolatos programjainak kidolgozása mellett kiterjed a velük foglalkozó pedagógusok 

továbbképzésére is. A pályázatban szereplő programok fő területe a magyar nyelvi képzés, 

valamint az interkulturális oktatás-nevelés megvalósítása. 

 

mailto:polgarmester@papa.hu


Jelen konstrukció bővíti a korábbi években meghirdetett és Városi Óvodák által elnyert 

hasonló témájú TÁMOP pályázat lehetőségeit. A pedagógusképzésre és továbbképzésre 

támaszkodva megteremtheti a feltételeit a meglévő jó gyakorlat továbbfejlesztésére.         

 

A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100 %-a. A pályázaton 

elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege: legalább 10 millió Ft, de legfeljebb           

45 millió Ft.   

 

A pályázat benyújtásához a pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott projekt keretében  

létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt befejezését követő legalább 3 évig 

fenntartja. 

 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.  

 

Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő 

 

Pápa, 2012. április 12. 

 

         Dr. Áldozó Tamás sk. 

         polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

I. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja a Városi Óvodák            

TÁMOP-3.4.3-11/2 Iskolai tehetséggondozás című pályázatának benyújtását.  

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a fenntartói támogató nyilatkozatok 

aláírására.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Rádi Róbert kabinetvezető 

  Csákvári Judit óvodavezető 

 

II. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja a Városi Óvodák            

TÁMOP-3.4.1.B-11/2 Migráns hátterű tanulók nevelésének és oktatásának segítése II. szakasz 

című pályázatának benyújtását.  

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a fenntartói támogató nyilatkozatok 

aláírására.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Rádi Róbert kabinetvezető 

  Csákvári Judit óvodavezető 

 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE      70.  

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel: 89/515-000 

Fax: 89/515-083 

E-mail: polgarmester@papa.hu  

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Társadalmi Megújulás Operatív Program Új Széchenyi Terv keretében TÁMOP-3.2.13-12/1 

Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában címmel jelent meg 

pályázat. Pápa Város Önkormányzata fenntartásában működő Jókai Mór Városi Könyvtár 

igazgatója jelezte, hogy szeretné benyújtani a pályázatot.  

 

A pályázat célja a kulturális intézmények által megvalósított, a formális oktatást támogató és  

kiegészítő kulturális nevelés. A pályázati támogatás lehetőséget biztosít arra, hogy a kulturális 

intézmények szélesebb körben kapcsolódjanak be az oktatásba, és megerősítsék szerepüket a 

kulturális tudás átadásában. 

A Jókai Mór Városi Könyvtár a projekt keretében többek között könyvtári rendhagyó órák, olvasó 

hét, olvasó és honismereti tábor, helyismereti vetélkedő és a könyvtári gyűjteményhez kapcsolódó 

interaktív vetélkedők megvalósítását tervezi. 

 

A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100 %-a. A pályázaton elnyerhető 

vissza nem térítendő támogatás összege: legalább 5 millió Ft, de legfeljebb 30 millió Ft.   

 

A pályázónak a pályázat kiírása szerint az 1083/2006 EK rendelet értelmében a projekt befejezését 

követő 5. év végéig vállalnia kell a támogatott beruházással létrehozott kapacitások, szolgáltatások 

fenntartását és folyamatos üzemeltetését. 

 

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

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő 

   

Pápa, 2012. április 12. 

 

          Dr. Áldozó Tamás sk. 

                   polgármester 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja a Jókai Mór Városi Könyvtár            

TÁMOP-3.2.13-12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelésben című pályázat 

benyújtását.  

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a fenntartói támogató nyilatkozatok aláírására.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Rádi Róbert kabinetvezető 

  Dr. Hermann István intézményvezető 

 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE     71. 

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel:  89/324-585 

Fax:  89/515-083  

E-mail :  polgarmester@papa.hu   

 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 
 

Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében pályázati felhívás 

jelent meg TÁMOP-3.4.2.A-11/2 számon. A pályázat a sajátos nevelési igényű gyerekek 

integrációjának programját tűzte ki célul.  

 

A pályázat kiemelt célja, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésében, oktatásában 

részt vevő intézmények szervezete és működése alkalmassá váljon az inkluzív nevelés 

megvalósítására, megújuljon az intézmények pedagógiai gyakorlata, megvalósuljon a 

gyermekek körében megnyilvánuló képességbeli és tanulási szükségleteihez való 

alkalmazkodás. 

Az együttnevelésben részt vevő intézményekben elengedhetetlen a jelenleg integrált 

nevelésben résztvevő sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátásának javítása, a 

befogadó pedagógiai gyakorlat széles körű elterjesztése.  

 

A pályázati lehetőség igénybe vételére, mint projektgazda pályázatot kíván benyújtani a 

Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ által működtetett Balla Róbert Téri Általános 

Iskola Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, oly 

módon, hogy Pápa Város Önkormányzata fenntartásában lévő Erkel Ferenc Ének-Zenei 

Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal, a Pápai Gazdasági Szakképző 

Iskola és Kollégiummal, valamint a Városi Óvodákkal a megvalósítás során együttműködik és 

konzorciumi megállapodást köt.  

 

A konzorciumi együttműködés keretében a pályázati programban részt vevő 4 intézmény 

vezetői az együttnevelésre felkészítő továbbképzésen vehetnének részt. A pályázat elnyerése, 

illetve megvalósítása esetén sor kerülhetne az inkluzív nevelést támogató programok, jó 

gyakorlatok, az egyéni átvezetési és fejlesztési tervek, valamint a sajátos nevelési igényű 

tanulók iskolarendszerből a munkahelyre történő átvezetését segítő programok adaptációjára. 

A támogatás lehetőséget teremthetne az integrációs formák megvalósítását segítő új szereplők 

bevonására. A pályázat támogatja a programban részt vevő diákok szemléletének formálást 

segítő integrált kulturális és sportrendezvények megvalósítását. A projekt keretében minden 

résztvevő intézmény esetében legalább 2 millió Ft értékben infrastrukturális fejlesztések is 

megvalósulhatnak.   

 

A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100 %-a. A pályázaton 

elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege: legalább 10 millió Ft,                               

de legfeljebb 30 millió Ft.   

 

A pályázat benyújtásához a fenntartónak a pályázat kiírása szerint az 1083/2006 EK rendelet 

értelmében a projekt befejezését követő 5. év végéig vállalnia kell a támogatott beruházással 

létrehozott kapacitások, szolgáltatások fenntartását és folyamatos üzemeltetését. 

 

mailto:polgarmester@papa.hu


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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.  

 

Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő 

 

 

Pápa, 2012. április 11. 

 

         Dr. Áldozó Tamás sk. 

         polgármester 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a TÁMOP-3.4.2.A-11/2 Sajátos 

nevelési igényű gyermekek integrációja című pályázat konzorciumi formában történő 

benyújtásával.  

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a fenntartásában lévő intézmények vezetőit a pályázat 

benyújtásához szükséges Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírására. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges fenntartói nyilatkozatok 

megtételére.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Rádi Róbert kabinetvezető 

  Intézményvezetők 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE     72. 

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel :  89/324-585 

Fax:  89/515-083  

E-mai l :  polgarmes ter@papa .hu   

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Magyar Labdarúgó Szövetség a Stadion Biztonság Program keretében  pályázatot hirdetett 

„Stadionbiztonság fokozása a sporthuliganizmus visszaszorítása érdekében”  tárgyban az NB 

I-es sportszervezetek és a stadion üzemeltetők részére. 

 

A pályázat célja, hogy minden hazai NB I-es klub stadionjában biztosítsa a beengedő kapuk, a 

kamerák, a vezetési pontok, a jegyrendszer és a szurkolói kártyarendszer megújítását. Hosszú 

távú cél a labdarúgó stadionok biztonságának fokozása és a sporthuliganizmus 

visszaszorítása, a labdarúgás megítélésének gyökeres megváltoztatása, a nézők számára a 

mérkőzések látogatásának vonzóvá tétele.  

 

A nyertes pályázó által használt stadionon mintegy 100 millió forint értékű fejlesztést 

hajthatnak végre. A pályázat fenntartási és üzemeltetési időtartama a rendszer beüzemelésétől 

számított 5 év.  

 

Pályázatot nyújthat be a Sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Sporttörvény) 16. 

§-a szerinti sportegyesület (továbbiakban: Sportszervezet), vagy a gazdasági társaságokról 

szóló 2006. évi IV. törvény szerinti gazdasági társaság, mely az MLSZ első osztályú 

bajnokságában részvételt biztosító érvényes licenccel rendelkező labdarúgó klubot működtet. 

A pályázat benyújtásához szükséges a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata.  

 

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

alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.  

 

Összeállította: Horváthné Farkas Andrea köztisztviselő 

 

Pápa, 2012. április 11.      Dr. Áldozó Tamás sk. 

         polgármester 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint a Perutz Stadion tulajdonosa 

hozzájárul, hogy a „Stadionbiztonság fokozása a sporthuliganizmus visszaszorítása 

érdekében” tárgyban benyújtott pályázat eredményeként a Magyar Labdarúgó Szövetség a 

pályázóval támogatási szerződést kössön, továbbá a támogatási szerződés alapján az ingatlant 

érintő szükséges beruházások teljes körűen megvalósuljanak.  

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges 

nyilatkozatok megtételére, aláírására.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Rádi Róbert kabinetvezető 

mailto:polgarmester@papa.hu

