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Tisztelt Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság!

Pápa Város Önkormányzatanak Polgámestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szó|ó 201l, évi CXXVIII. tőrvény 46. §-ának (4) bekezdése
szerinti hatáskörében, Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestiiletének Szervezeti és

Működési Szabályzatáről szóló 2612014. (X.22,) önkorm ányzati rendelet 25lA. §-ában
foglaltak alapján jóváhagyja az önkormányzati intézmények szewezeti és múködési
szabályzatát.

Pápa Város Önkormanyzatának Kópviselőtestiilete a 15912020. (XL26) határozatínak L

pontjával módosította Pápa Város Onkormányzatának Városgondnoksága és Közterüle!
felügyelete (a továbbiakban: Intézmény) alapító okiratát, tekintettel ana, hogy 202I. január 1.

napjától a borsosgyőri, kéttomyúlaki és tapolcafői művelődési házak működtetését az
Intézmény látja el,

Fenti döntés 2. pontjában utasította az inlézményvezetőt, hogy az alapítő okiratban
jóváhagyott változásokhoz kapcsolódóan készítse el az intézmény Szervezeí_i és Működési
SzabáIyzaíát (továbbiakban: SZMSZ) és terjessze Pápa Város Onkormányzata
Képviselőtestületének Ugylrendi és Osszeférhetetlenségi Bizottsága elé jóvahagyásra.

Az intézmény alapító okiratanak változásait a Magyar Államkincstar Veszprém Megyei
Igazgatósága a törzskönyvi nyilvántartásában is átvezette, így indokolt az Intézmény
szervezeti és működési szabályzatálak módosítása.

A SZMSZ-t az intézmény,lezető elkészítette, mely az Önkorm ányzati és Szervezési Osztályon
megtekinthető.

Pápa, 2021 . január 26.

fu. -§.€-^--.í-b
Benkő krisztina
és szervezési oszíályv ezetőa"r*

odffi
t ti.lr

9.\



2

HATÁROZATI JAVASLAT

Pápa Varos Önkormányzata Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottságának a
kataszhófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. §-ának (a) bekezdése szerinti hatáskörében a Pápa Varos
Onkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabá|yzatáról szó|ó 2612014,
(X.22.) önkormányzati rendelete 25lA. §-a szerint eljáró Pápa Város Önkormányzat
Polgármestere a veszéIyhelyzet kihirdetésérő1 szóIó 47 8/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel
kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozza:

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szőlő 26/2014. (X,22.) önkormányzati rendelet 25lA, §-ában foglaltak alapján Pápa Város
Önkormányzatának Városgondnoksága és Közterülelfelügyelete Szervezeti és Működési
Szabályzatát az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja.

A Polgármester utasitla az Önkormányzati és Szervezési Osztályvezetőt, hogy a jóváhagyott
szabályzatot küldje meg Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága és Közterület-
felügyelete intézményvezetőjének.

Határidő: azorrrral
Felelős: Dr. Benkő Krisztina önkorm ályzati és szervezési osztályvezető


