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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselőtestület 2010. május 6-i ülésére 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2010. (...) önkormányzati 

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 20/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 



Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

.../2010. (...) önkormányzati rendelet-tervezete 

a Pápa Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló          

20/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról* 
 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § 

(1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

Pápa Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/1995. (IV.27.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 4. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(5) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek által használt 

szakfeladatok felsorolását az SZMSZ 1. függeléke tartalmazza.” 

 

2. § 

 

Az SZMSZ 33. § (4) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„a) A képviselőtestület rendeleteit évenként 1-től kezdődően folyamatos sorszámmal kell 

ellátni és fel kell tüntetni az évszámot, valamint zárójelben a kihirdetés hónapját (római 

számmal) és napját (arab számmal), továbbá az önkormányzati rendelet megjelölést és a 

címet.  

 A rendelet megjelölése: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének             

…/…. (… …) önkormányzati rendelete a(z) …….-ról, -ről.” 

 

3. § 

 

Az SZMSZ 1. sz. mellékletében a 11. § (1) bekezdés g) pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„g) Dönt a lakóház céljára szolgáló építési telkek, a nem lakáscélú hasznosításra szolgáló 

telkek, a belterületi be nem építhető földterület, az udvar és az 1 hektárt el nem érő 

külterületi, zártkerti ingatlanok, valamint a bruttó 10 000 000 Ft forgalmi értéket el nem 

érő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek eladási áráról.” 

 

4. § 

 

Az SZMSZ 1. sz. mellékletében a 13. § (1) bekezdés az alábbi r) ponttal egészül ki: 

 

„r) Dönt az önkormányzat törzsvagyonába tartozó forgalomképtelen és korlátozottan 

forgalomképes vagyontárgyak forgalomképessé minősítéséről.” 

 

 
(*A normál betűvel szedett szövegrész a hatályos rendelet szövegét, dőlt betűvel szedett szövegrész a 

javasolt módosításokat tartalmazza.) 

 



5. § 

 

(1) Az SZMSZ 1. sz. mellékletében a 14. § (1) bekezdés h) pont helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

 

„h) Dönt a lakásbérbeadási jegyzékről, valamint a fiatal házasok átmeneti lakáshoz 

jutásáról és annak sürgősségi sorrendjéről.” 

 
 

 

(2) Az SZMSZ 1. sz. mellékletében a 14. § (1) bekezdés az alábbi i) ponttal egészül ki: 

 

„i) Egyedileg dönt a lakás nem lakás céljára történő hasznosításának 

engedélyezéséről.”  

 

 

6. § 

 

Az SZMSZ 1. sz. mellékletében a 15. § (1) bekezdés az alábbi l) ponttal egészül ki: 

 

„l) Dönt azoknak a lakásoknak és nem lakás céljára szolgáló helyiségeknek az 

értékesítéséről, amelyek forgalmi értéke a bruttó 10 000 000 Ft-ot nem éri el.” 

 

 

7. § 

 

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát 

veszti. 

 

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az SZMSZ 1. sz. függeléke helyébe e rendelet 

1. függeléke lép. 

 

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az SZMSZ 6. § második mondatában szereplő 

„1. sz. függeléke” szövegrész helyébe „2. függelék” szöveg, a 12. § (10) bekezdésében 

szereplő „2. sz. függelékben” szövegrész helyébe „3. függelékben” szöveg, az 50. § (1) 

bekezdésében szereplő „3. sz. függelékében” szövegrész helyébe „4. függelékében” 

szöveg lép. 

 

 

 

Pápa, 2010. április 30. 

 

 

 

 Dr. Kovács Zoltán Kanozsainé dr. Pék Mária 

 polgármester jegyző 

       



I N D O K O L Á S 

 

 

1. § 

 

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 

szóló 2009. évi CIX. törvény 55. § (6) bekezdése értelmében a Magyar Államkincstár 

illetékes szerve a kincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba Pápa Város 

Önkormányzatát hivatalból bejegyezte. A törzskönyvi nyilvántartásban az Önkormányzat 

jelenleg egy szakfeladattal szerepel, ezért – többek között a normatív állami támogatások 

igénybe vétele miatt - szükséges annak kiegészítése az önkormányzati intézmények által 

használt szakfeladatokkal, melyeket az alapító okiratnak kell tartalmaznia. Önkormányzatok 

esetében alapító okiraton a szervezeti és működési szabályzatot kell érteni. 

 

2. § 

 

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény felhatalmazása alapján az igazságügyi és 

rendészeti miniszter kiadta a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM 

rendeletet, amely 2010. március 1-jén lépett hatályba. A jogszabályszerkesztés új, részletes 

szabályait tartalmazó IRM rendelet a jogszabály-előkészítés meghatározott szakaszára terjed 

ki: a jogszabályok tervezetének megszerkesztésére és megszövegezésére vonatkozó 

követelményeket határozza meg. 

Az IRM rendelet hatálya alá tartoznak a képviselőtestület által alkotott helyi rendeletek is 

azzal, hogy a jogszabályok megjelölésére vonatkozó szabályait a 2010. március 1-jét 

megelőzően alkotott jogszabályokra is alkalmazni kell. 

Fentiek alapján szükséges az SZMSZ-ben módosítani az önkormányzati rendeletek 

megjelölésére vonatkozó rendelkezést. 

A Képviselőtestület 2010. május 6-i ülésére előterjesztett rendelet-tervezetek már az IRM 

rendelet előírásainak megfelelően készültek el.  

 

3. §, 4. §, 5. § és 6. § 

 

Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 49/1993. (XII. 

21.) önkormányzati rendeletben , valamint az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonkezelés és 

hasznosítás szabályairól szóló 22/1992. (X.13.) önkormányzati rendeletben foglalt hatáskör-

átruházással kapcsolatos rendelkezések SZMSZ-ben történő átvezetését tartalmazza. 

 

7. § 
 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. 

 

 

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

 

Pápa, 2010. április 30. 

 

 

 Dr. Kovács Zoltán sk. 

 polgármester 



„1. sz. függelék 

 

 

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek által  

használt szakfeladatok 

 

 

 

Alaptevékenység 

 

 

370000-1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

381103-1 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 

411000-1 Épületépítési projekt szervezése  

412000-1 Lakó- és nem lakó épület építése  

421100-1 Út, autópálya építése  

421300-1 Híd, alagút építése  

422100-1 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése  

422200-1 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése  

429100-1 Vízi létesítmény építése  

429900-1 Egyéb m.n.s. építés  

431100-1 Bontás  

431300-1 Talajmintavétel, próbafúrás 

432100-1 Villanyszerelés 

432200-1 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 

432900-1 Egyéb épületgépészeti szerelés 

433100-1 Vakolás 

433200-1 Épületasztalos-szerkezet szerelése  

433300-1 Padló-, falburkolás 

433400-1 Festés, üvegezés 

433900-1 Egyéb befejező építés m.n.s. 

439100-1 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés  

439900-1 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 

493102-1 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 

522110-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

522130-1 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása  

552001-1 Üdülői szálláshely-szolgáltatás  

559011-1 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára  

559016-1 Felsőoktatásban résztvevő hallgatók lakhatási támogatása 

559099-1 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás 

562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés 

562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés  

562914-1 Tanulók kollégiumi étkeztetése 

562916-1 Üdülői, tábori étkeztetés  

562917-1 Munkahelyi étkeztetés 

562920-1 Egyéb vendéglátás  

591113-1 Egyéb televízióműsor-készítés 

602000-1 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása 

681000-1 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 

 



682001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

692000-1 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység  

750000-1 Állat-egészségügyi ellátás  

812100-1 Általános épülettakarítás 

812900-1 Egyéb takarítás 

813000-1 Zöldterület-kezelés 

841112-1 Önkormányzati jogalkotás 

841114-1 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841115-1 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841116-1 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 

841117-1 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841118-1 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

841127-1 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

841129-1  Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása 

841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 

841192-1 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

841401-1 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő 

szolgáltatások 

841402-1 Közvilágítás 

841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 

841409-1 Máshová nem sorolt pénzügyi igazgatási tevékenység önkormányzati 

költségvetési szervnél 

841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 

842155-1 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 

842421-1 Közterület rendjének fenntartása 

842521-1 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása  

842522-1 Megelőzés, (szak)hatósági tevékenység 

842531-1 A polgári védelem ágazati feladatai 

851000-1 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

851011-1 Óvodai nevelés, ellátás 

851012-1 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

851013-1 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 

852000-1 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

852012-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása (1-4 évfolyam) 

852013-1 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 

nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) 

852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam) 

852022-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása (5–8. évfolyam) 

852023-1 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 

nevelése, oktatása (5–8. évfolyam) 

853000-1 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

853121-1 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam) 

853211-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti 

oktatás a szakképzési évfolyamokon 

853214-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás 



853221-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati 

oktatás a szakképzési évfolyamokon 

853224-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás 

854211-1 Felsőfokú szakképzés 

855911-1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 

855912-1 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 

855913-1 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése 

855914-1 Általános iskolai tanulószobai nevelés 

855915-1 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

855916-1 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

855921-1 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi 

nevelése 

855931-1 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 

855932-1 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 

855935-1 Szakmai továbbképzések 

855937-1 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 

856000-1 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 

856011-1 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

856012-1 Korai fejlesztés, gondozás 

856099-1 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

860000-1 Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési támogatása 

860001-1 Humán-egészségügyi tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati 

költségvetési szervnél 

861000-1 Fekvőbeteg-ellátás komplex fejlesztési támogatása 

861001-1 Fekvőbetegek aktív ellátása 

861002-1 Fekvőbetegek krónikus ellátása 

861003-1 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás 

861004-1 Egészségügyi ápolás bentlakással 

862000-1 Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás komplex fejlesztési támogatása 

862101-1 Háziorvosi alapellátás 

862102-1 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

862211-1 Járóbetegek gyógyító szakellátása 

862213-1 Járóbetegek gyógyító gondozása  

862220-1 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 

862231-1 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

862240-1 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás 

862301-1 Fogorvosi alapellátás 

862302-1 Fogorvosi ügyeleti ellátás 

862303-1 Fogorvosi szakellátás 

869031-1 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 

869032-1 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 

869036-1 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank 

869037-1 Fizikoterápiás szolgáltatás 

869041-1 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 

869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

870000-1 Bentlakásos szociális ellátások intézményeinek, programjainak komplex 

támogatása 

870001-1 Szociális, gyermekjóléti ellátások pénzügyi igazgatása önkormányzati 

költségvetési szervnél 

 



873000-1 Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos szociális ellátásának komplex 

támogatása 

873012-1 Időskorúak átmeneti ellátása 

873013-1 Demens betegek bentlakásos ellátása  

879019-1 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása 

879033-1 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson 

880000-1 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása 

881000-1 Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális ellátásainak komplex 

támogatása 

881011-1 Idősek nappali ellátása  

881012-1 Demens betegek nappali ellátása 

881013-1 Fogyatékossággal élők nappali ellátása  

882111-1 Rendszeres szociális segély 

882112-1 Időskorúak járadéka 

882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

882114-1 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 

882115-1 Ápolási díj alanyi jogon 

882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon 

882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

882118-1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

882119-1 Óvodáztatási támogatás 

882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 

882122-1 Átmeneti segély 

882123-1 Temetési segély 

882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

882125-1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 

882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 

882202-1 Közgyógyellátás 

882203-1 Köztemetés 

889101-1 Bölcsődei ellátás 

889201-1 Gyermekjóléti szolgáltatás 

889921-1 Szociális étkeztetés 

889922-1 Házi segítségnyújtás 

889923-1 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

889924-1 Családsegítés 

889925-1 Támogató szolgáltatás 

889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 

889943-1 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 

889955-1 Politikai rehabilitációs ellátások 

889969-1 Egyéb speciális ellátások 

890111-1 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és 

programok 

890121-1 Fizikai és információs akadálymentesítést segítő programok, támogatások 

890301-1 Civil szervezetek működési támogatása 

890302-1 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 

890431-1 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében 

890441-1 Közcélú foglalkoztatás 

890442-1 Közhasznú foglalkoztatás  

890443-1 Közmunka 

890506-1 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása  



890509-1 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 

890601-1 Vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység támogatása 

890603-1 Szakszervezeti tevékenység támogatása 

900111-1 Befogadó színházak tevékenysége 

900114-1 M.n.s. színházak tevékenysége 

900124-1 Egyéb előadó-művészeti tevékenység 

900400-1 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 

910122-1 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

910123-1 Könyvtári szolgáltatások 

910203-1 Múzeumi kiállítási tevékenység  

910301-1 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése 

910501-1 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 

910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

931102-1 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 

931201-1 Versenysport-tevékenység és támogatása 

931202-1 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 

931301-1 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

932911-1 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás  

932913-1 Sípálya üzemeltetése 

960100-1 Textil, szőrme mosása, tisztítása  

960400-1 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás  

 

 

Kiegészítő tevékenység 

 

 

562912-2 Óvodai intézményi étkeztetés 

562913-2 Iskolai intézményi étkeztetés  

562914-2 Tanulók kollégiumi étkeztetése 

562917-2 Munkahelyi étkeztetés 

562920-2 Egyéb vendéglátás  

591113-2 Egyéb televízióműsor-készítés 

602000-2 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása 

682002-2 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

841126-2 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

841403-2 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 

842521-2 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása  

851011-2 Óvodai nevelés, ellátás 

852011-2 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 

852023-2 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 

nevelése, oktatása (5–8. évfolyam) 

854211-2 Felsőfokú szakképzés 

855921-2 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi 

  nevelése 

855931-2 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 

855932-2 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 

856099-2 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

861001-2 Fekvőbetegek aktív ellátása 

861002-2 Fekvőbetegek krónikus ellátása 

861003-2 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás 



861004-2 Egészségügyi ápolás bentlakással 

862211-2 Járóbetegek gyógyító szakellátása 

862213-2 Járóbetegek gyógyító gondozása  

862231-2 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

862240-2 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás 

862303-2 Fogorvosi szakellátás 

869031-2 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 

869032-2 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 

869036-2 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank 

869037-2 Fizikoterápiás szolgáltatás 

910123-2 Könyvtári szolgáltatások 

910501-2 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 

910502-2 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

931102-2 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 

559011-2 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára  

 

 

Kisegítő tevékenység 

 

 

559099-3 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás 

562917-3 Munkahelyi étkeztetés 

562920-3 Egyéb vendéglátás  

960100-3 Textil, szőrme mosása, tisztítása  

 

 

Vállalkozási tevékenység 

 

 

412000-4 Lakó- és nem lakó épület építése 

552001-4 Üdülői szálláshely-szolgáltatás  

682001-4 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

682002-4 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 


