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Tisztelt Ügyrendi és Összeférlretetlenségí Bizottság!

Pápa Város ÖnkormányzatánakPolgármestere a katasztrófavédelemről és ahozzákapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló }QIL évi CXXVil. törvény 46. §-ának (4) bekezdése
szerinti hatáskörében, Pápa Váro. Örrko.rnányzata Képviselőtestületének Szervezeti és

Működési Szabályzatáról szóló 26l2QI4, (X.22.) önkormányzati rendelet 25lA. §-ában és a
37. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltak alapján jőváhagyja a szabályzatot benyújtó
intézmény szerv ezeti é s műkö dé si szab ályzatát.

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Pápa Város Önkormányzatának Polgármestero a

veszéIyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló
27l202l. (|.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszéIyhelyzetben a 3512021. (II.24.)
határozattal Pápa Város Önkormányzaténak Egészségügyi Alapellátási Intézete alapítő
okiratát jőváhagyta. Utasította az intézményvezetőt, hogy az a|apitő okirat alapjőn a
Szewezeti és Működési Szabá|yzat szükséges módosítását végezze eI, és az egységes
szerkezetű szabályzatot terjessze Pápa Város ÖnkormányzataKépviselőtestületének Ügyrendi
és Osszeférhetetlenségi Bizottsága elé j óváhag y ásr a.

Az intézményvezető a Szervezeti és Működési Szabá|yzatot elkészítette és jóváhagyásra
benyújtotta, amely az Önkorm ányzati és Szerv ezési Osztályon megtekinthető.
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Dr. Benkő Krisztina

önkormányzati és szerv ezési osztályv ezető
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Pápa Város Onkormányzata Képviselőtesttiletének a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egye§ törvények módosításráról szóló 20lL évi CXXVIII. törvény a6. § (a)
bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Pápa Város ÖnkormányzatPolgármestere Pápa Város
Önkormányzata Kepviselötesttiletének Szervezeti és Működési Szabályzatáről szőlő 26/2014,
(X.22.) önkormányzati rendelet 25lA. §-ában és a 37. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltak
alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélybelyzeti intézkedések hatálybalépéséről
szólő 27l2Q2l. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszéIyhelyzetben a következő döntést
hozza:

Pápa Város Önkormányzaténak PolgármesterePápaVáros Önkormányzatának Egészségügyi
AlapellátásíIntézete Szervezeti és MűködésiSzabályzatátaz előterjesztésben foglaltak szerint
jőváhagyja.

A Polgármester utasítja az Önkormányzati és Szervezési Osztályvezetőt, hogy a jóváhagyott
szabőlyzatot küldje meg Pápa Varos Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézete
intézm ényvezetőj ének.

Határidő: azowtal
Felelős: Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető

/"5rrMs5
o- §

y

-A
§"ffi

* 14
. PÁpA "


