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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) 6. §-ának első mondata az alábbiak szerint 

módosul: 

 

„A képviselőtestület tagjainak száma 14 fő.” 

 

2. § 

 

Az SZMSZ 11. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„(1) Rendkívüli ülést kell összehívni a települési képviselők egynegyedének (4 fő), a 

képviselőtestület bizottságának az indítványára.” 

 

3. § 

 

Az SZMSZ 19. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„(1) A képviselőtestület akkor határozatképes, ha az ülésen a települési képviselőknek több 

mint a fele (8 fő) jelen van.” 

 

4. § 

 

Az SZMSZ 26. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„(2) A minősített többséghez a megválasztott települési képviselők több mint felének (8 fő) 

szavazata szükséges.” 

 

5. § 

 

Az SZMSZ 29. §-a az alábbiak szerint módosul: 
 

„29. § Név szerinti szavazást kell elrendelni 

a)  a képviselőtestület megbízásának lejárta előtt feloszlása kimondásához, 

b)  legalább 4 képviselőnek a szavazás megkezdése előtt benyújtott indítványára, 

feltéve, ha a javaslattevő képviselők a szavazáskor jelen vannak, 

c) bármely képviselő kezdeményezésére, ha 2 fő csatlakozik hozzá.” 

 

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

szedett szövegrész a javasolt módosítást tartalmazza.) 



6. § 

 

Az SZMSZ 1. sz. mellékletében a 3. § (1) bekezdés az alábbiak szerint módosul: 

 

„(1) A képviselőtestület az alábbi állandó bizottságokat hozta létre: 

 

Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság, 

Pénzügyi Bizottság, 

Humánerőforrás Bizottság  

Gazdasági Bizottság, 

Egészségügyi és Szociális Bizottság. 

 

7. § 

 

Az SZMSZ 1. sz. mellékletében a 10. § (1) bekezdés h) pontja az alábbi francia bekezdéssel 

egészül ki: 

 

„Az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság ellátja a bizottságok nem képviselő tagjai 

vagyonnyilatkozatának nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, azzal, hogy e 

vagyonnyilatkozatokat érintő vagyongyarapodási vizsgálatra vonatkozó szabályokat az egyes 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény tartalmazza.” 

 

8.§ 

 

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

 

„a) véleményezi a költségvetési koncepciót, az éves költségvetési javaslatot és a 

végrehajtásról szóló féléves, háromnegyed éves és éves beszámoló tervezeteit.” 

 

9. § 

 

Az SZMSZ 1. sz. mellékletében a 12. § (1) bekezdésének b) pontja az alábbiak szerint 

módosul: 

 

„b) Figyelemmel kíséri a város oktatási és kulturális tevékenységét.” 

 

10. § 

 

Az SZMSZ 1. sz. mellékletében a 12. § az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 
 

„(3) a) Dönt a képviselőtestület által biztosított sporttámogatás felosztásáról. 

b) Irányítja, ellenőrzi a testneveléssel és a sporttal összefüggő feladatok végrehajtását.  

c) Figyelemmel kíséri és befolyásolja a város sportéletét (tömeg és diáksportját, valamint 

versenysportját). 

d)  Segíti a városi sportszervezetek munkáját, a lakóhelyi és közösségi sportesemények 

szervezését, megrendezését; a külföldi és testvérvárosi sportkapcsolatok kialakítását. 

e)  Elősegíti a testnevelési és sportpolitikai célkitűzések megvalósítását. 

f)  Figyelemmel kíséri a diák- és minőségi sportegészségügyi ellátást, a 

gyógytestnevelést. 

g)  Véleményezi a sportlétesítmények fejlesztését. 

h)  Gondoskodik a feladatkörével kapcsolatos ifjúsági feladatok ellátásáról.” 



11. § 

 

Az SZMSZ 1. sz. mellékletében a 13. § az alábbiak szerint módosul: 

 

„13. § 

 

(1) A Gazdasági Bizottság tagjainak száma legfeljebb 9 fő. 

 

(2) A Gazdasági Bizottság 

a) Döntésre előkészíti és írásban véleményezi az önkormányzati vagyon hasznosításával 

– bérbeadás, használatba adás, haszonbérbe adás kivételével – kapcsolatos testületi 

előterjesztéseket. 

b) Indítványozhatja a vagyonhasznosítás érdekeltségi szabályzatának kidolgozását, részt 

vesz annak értékelésében. 

c) Részt vesz az önkormányzati vagyon hasznosításával kapcsolatos koncepciók 

kialakításában, az ezzel kapcsolatos pályázatok elbírálásában, és a végrehajtást 

figyelemmel kíséri. 

d) Kezdeményezi, illetve véleményezi az önkormányzati gazdálkodást javító intézkedések 

megtételét, vállalkozásokhoz történő csatlakozást, a városüzemeltetési feladatok 

hatékonyabb ellátásához szükséges intézkedéseket. 

e) Kidolgozza a lakásgazdálkodással kapcsolatos fejlesztési irányelveket, előzetesen 

véleményt nyilvánít az önkormányzat ezzel összefüggő célkitűzéseivel kapcsolatban. 

f) Előzetes véleményt nyilvánít a képviselőtestület által a költségvetésről szóló 

rendeletben előírt fejlesztési, beruházási feladatokra rendelkezésre álló pénzeszközök - 

előirányzatok – felhasználási módjának meghatározása előtt. 

g) A városképi szempontok figyelembevételével dönt a lakóház céljára szolgáló építési 

telkek, a nem lakás célú hasznosításra szolgáló telkek, a belterületi be nem építhető 

földterület, az udvar és az 1 hektárt el nem érő külterületi, zártkerti ingatlanok 

értékesítéséről, e döntésben meghatározza azok lehetséges hasznosítási funkcióját. 

h) 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. 

i) Dönt az önkormányzat törzsvagyonába tartozó forgalomképtelen és korlátozottan 

forgalomképes vagyontárgyak forgalomképessé minősítéséről. 

j) Kezdeményezi az önkormányzat településfejlesztési programjának kidolgozását, 

figyelemmel kíséri az abban foglalt feladatok megvalósítását. 

k) Véleményt nyilvánít a rendeletet nem igénylő városrendezési, telekalakítási tervek 

elfogadásáról. 

l) Dönt a rendezési tervekhez kapcsolódó környezeti vizsgálat lefolytatásának 

szükségességéről. 

 

(3) A Gazdasági Bizottság 

a) Figyelemmel kíséri a helyi vállalkozások helyzetének alakulását. 

b) Véleményezi a helyi adózás vállalkozásokra gyakorolt hatását, javaslatot tesz 

vállalkozásbarát helyi adópolitika alkalmazására. 

c) Rendszeres kapcsolatot tart a vállalkozók érdekvédelmi szervezeteivel. 

d) Feladatkörével kapcsolatosan az önkormányzatot érintő vezetői pályázatok elbírálása 

során előzetesen véleményt nyilvánít. 

 

 

 



(4) A Gazdasági Bizottság 

a) Dönt az állattartásról szóló 32/1993. (XII. 29.) önkormányzati rendeletben hatáskörébe 

utalt kérdésekben az alábbiak szerint:  

aa) a 3. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében az állatok számát – egészségügyi és 

állategészségügyi okokból – korlátozhatja, 

ab) az 5. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a társasházban, illetve a 

többlakásos, társasháznak nem minősülő lakóépületben a kutya tartását 

mérlegelési jogkörében megtilthatja. Megtilthatja továbbá az 5. § (6) 

bekezdésében foglalt esetben is. 

ac) az ÁNTSZ Pápai Kistérségi Intézete és a hatósági állatorvos szakvéleményének 

figyelembevételével – a rendeletben nem szereplő állatok tartására vonatkozó 

engedélyt adhat ki,  

ad) a rendelet 3. § (4) bekezdésében meghatározott állatlétszámot kismértékben 

meghaladó állattartást engedélyezheti, valamint az állattartás megtilthatja, 

ae) a 7. §-ban foglaltak szerint a díszállattartást megtilthatja. 

b) A környezet védelméről szóló 41/2005. (XII.16.) önkormányzati rendelet 14. § (6) 

bekezdésében foglaltak szerint meghatározza a kivágandó fa eszmei értékét. 

c) Dönt a települési szilárd hulladékra vonatkozó díjfizetési kötelezettséggel kapcsolatos 

díjkedvezmény iránti kérelmekről. 

d) Elbírálja a panel technológia felhasználásával épült lakóépületek energia-megtakarítást 

eredményező felújításának támogatása keretében benyújtott pályázatokat. 

e) Dönt a rendszámhoz kötött további behajtási engedély kiadásáról. 

f) Jóváhagyja a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés menetrendjét. 

g) Elbírálja a talajterhelési díjkedvezmény és díjmentesség iránti kérelmeket. 

h) Dönt az útépítési és közművesítési hozzájárulás érintett ingatlanok tulajdonosaira 

történő áthárításról, a hozzájárulás mértékéről és a megfizetés módjáról. 

i) Dönt a közterület használatról és reklámozás rendjéről szóló 18/1994. (V.17.) 

önkormányzati rendeletben hatáskörébe utalt kérdésekben az alábbiak szerint:  

ia) a 10. §-ban foglaltak figyelembe vételével dönt a közterület hasznosítására, 

valamint az építési engedély kiadásával kapcsolatos közterület használatára 

vonatkozó, 1 évnél hosszabb idejű hasznosításról, 

ib) dönt a levegőben lebegő (0,5 méternél nagyobb átmérőjű) reklámhordozók, illetve 

szórólapos reklámhordozók alkalmazásának engedélyezéséről, az erre vonatkozó 

díjtétel megállapításáról. 

 

12. § 

 

Az SZMSZ 1. sz. mellékletében a 14. § g) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„g) Elbírálja a hatáskörébe tartozó ellátásokra vonatkozóan jogosulatlanul és 

rosszhiszeműen igénybe vett ellátások megtérítését elrendelő döntésekkel kapcsolatos 

kérelmeket.” 

 

13. § 

 

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 

(2) E rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti az SZMSZ 34. § (3) bekezdésében 

szereplő „melyet a következő ülés berekesztéséig meg kell őrizni” szövegrész. 

 



(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az SZMSZ 1. sz. mellékletének 

10. § (1) bekezdés j) és k) pontja, valamint 15. §-a és 16. §-a. 

 

(4) E rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti az SZMSZ 1. sz. melléklete 10. § 

(1) bekezdés d) pontjában szereplő „arról a képviselőtestületnek beszámol” szövegrész, 

a 12. § (1) bekezdés h) pontjában szereplő „Képviseli a fenntartót az 1993. évi LXXIX. 

tv. (Kotv.) 95/A. § (9) bekezdésében meghatározott eljárásban.” szövegrész, a 14. § (1) 

bekezdés d) pontjában szereplő „módosított” szövegrész, a 14. § (1) bekezdés e) 

pontjában szereplő „többször módosított” szövegrész. 

 

(5) E rendelet kihirdetésével egyidejűleg az SZMSZ 1. sz. melléklete 11. § (1) bekezdés f) 

pontjában szereplő „előterjesztésekben megfogalmazott határozati javaslatokkal 

szemben” szövegrész helyébe „előterjesztésekkel kapcsolatban” szövegrész, a 11. § (2) 

bekezdés a) pontjában szereplő „a társaságba vitt vagyon” szövegrész helyébe „a 

gazdasági társaságba vitt önkormányzati vagyon” szövegrész, a 12. § (1) bekezdésében 

szereplő „Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság” szövegrész helyébe 

„Humánerőforrás Bizottság” szövegrész, a 12. § (2) bekezdés d) pontjában „az 

önkormányzat kulturális (művelődési és oktatási) célkitűzései” szövegrész helyébe „az 

önkormányzat kulturális és oktatási célkitűzései” szövegrész, a 14. § (1) bekezdésben 

szereplő „legfeljebb 10” szövegrész helyébe „legfeljebb 9” szövegrész, a 14. § (2) 

bekezdés e) és f) pontjában szereplő „egészségügyi és szociális” szövegrész helyébe 

„egészségügyi, szociális és gyermekjóléti” szövegrész lép.  

 

(6) E rendelet kihirdetésével egyidejűleg Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

a településrész-nevekről, az utcanevekről és a házszámozásról szóló 11/1991. (VI.4.) 

önkormányzati rendelete 25. §-ában szereplő „Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság” 

szövegrész helyébe „Humánerőforrás Bizottság” szövegrész lép. 

 

(7) E rendelet kihirdetésével egyidejűleg Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

a kereskedés és vendéglátás rendjéről szóló 6/1992. (III.17.) önkormányzati rendelete   

8. § (1), (2) és (3) bekezdésében szereplő „Vállalkozási és Gazdasági Bizottság” 

szövegrész helyébe „Gazdasági Bizottság” szövegrész lép. 

 

(8) E rendelet kihirdetésével egyidejűleg Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonkezelés és hasznosítás szabályairól szóló 

22/1992. (X.13.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésében, 12. § (3) 

bekezdésében szereplő „Településfejlesztési és Ellátási Bizottság” szövegrész helyébe 

„Gazdasági Bizottság” szövegrész, a 10. §-ban szereplő „a Vállalkozási és Gazdasági 

Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, valamint a Településfejlesztési és Ellátási Bizottság” 

szövegrész helyébe „a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Bizottság” szövegrész, 12. § 

(2) bekezdésében szereplő „Vállalkozási és Gazdasági Bizottság” szövegrész helyébe 

„Gazdasági Bizottság” szövegrész, a 13. § (2) bekezdésében szereplő 

„Településfejlesztési és Ellátási Bizottság” szövegrész helyébe „Gazdasági Bizottság” 

szövegrész lép. 
 

(9) E rendelet kihirdetésével egyidejűleg Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

az állattartásról szóló 32/1992. (XII.29.) önkormányzati rendelete 3. § (4), (6) és (7) 

bekezdésében, 5. § (4) bekezdésében, 7. §-ban szereplő „Településfejlesztési és Ellátási 

Bizottságnál” szövegrész helyébe „Gazdasági Bizottságnál” szövegrész, 9. §-ban és a 

10. § (2) és (3) bekezdésében szereplő „Településfejlesztési és Ellátási Bizottság” 

szövegrész helyébe „Gazdasági Bizottság” szövegrész lép. 



(10) E rendelet kihirdetésével egyidejűleg Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 

16/2003. (IX.5.) önkormányzati rendelete 10. § (4) bekezdésében szereplő „Vállalkozási 

és Gazdasági Bizottság” szövegrész helyébe „Gazdasági Bizottság” szövegrész lép. 

 

(11) E rendelet kihirdetésével egyidejűleg Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

a sporttal kapcsolatos feladatokról és kötelezettségekről szóló 14/2004. (IV.30.) 

önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdés b) pontjában és 7. § (4) bekezdésében 

szereplő „Ifjúsági és Sport Bizottság” szövegrész helyébe „Humánerőforrás Bizottság” 

szövegrész lép. 

 

(12) E rendelet kihirdetésével egyidejűleg Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

a talajterhelési díjról szóló 25/2004. (IX.10.) önkormányzati rendelete 2. § (2) és 3. § (2) 

bekezdésében szereplő „Településfejlesztési és Ellátási Bizottsághoz” szövegrész 

helyébe „Gazdasági Bizottsághoz” szövegrész lép. 

 

(13) E rendelet kihirdetésével egyidejűleg Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

a panel technológia felhasználásával épült lakóépületek energia-megtakarítást 

eredményező felújításának támogatásáról szóló 15/2005. (V.13.) önkormányzati 

rendelete 2. § (5) bekezdésében szereplő „Településfejlesztési és Ellátási Bizottságra” 

szövegrész helyébe „Gazdasági Bizottságra” szövegrész lép. 

 

(14) E rendelet kihirdetésével egyidejűleg Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

a környezet védelméről szóló 41/2005. (XII.16.) önkormányzati rendelete 14. § (6) 

bekezdésében szereplő „Településfejlesztési és Ellátási Bizottság” szövegrész helyébe 

„Gazdasági Bizottság” szövegrész lép. 

 

 

Pápa, 2010. november 5. 

 

 

 

 Dr. Kovács Zoltán Kanozsainé dr. Pék Mária 

 polgármester jegyző 

 



I N D O K O L Á S 
  

 

 

1. § 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

értelmében a 10 000-nél több lakosú településen a képviselők vegyes választási rendszerben - 

egyéni választókerületben és kompenzációs listán - jutnak mandátumhoz. A törvény szerint 

Pápán 10 egyéni választókerületi mandátum és 4 kompenzációs listás mandátum szerezhető, 

ennek megfelelően a képviselőtestület létszáma: 14 fő.  

 

 

2. §, 3. §, 4. § és 5. § 
 

A rendkívüli ülés összehívása, a határozatképesség, a minősített többség és a név szerinti 

szavazás vonatkozásában szükséges képviselők számának módosítását tartalmazza, tekintettel 

arra, hogy a képviselőtestület létszáma 14 fő. 

A név szerinti szavazás elrendeléséhez szükséges képviselői létszám tekintetében a rendelet-

tervezet kedvezőbb szabályt tartalmaz, mint a jelenleg hatályos SZMSZ.  

 

 

6. §, 9. §, 10. § és 11. § 

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 22. § (1) bekezdésében foglaltak 

szerint a képviselőtestület határozza meg bizottsági szervezetét, és választja meg a 

bizottságait. A képviselőtestület a kétezernél több lakosú településen pénzügyi bizottságot 

választ. A képviselőtestületet létszámában való csökkenésre tekintettel a rendelet-tervezetben 

foglaltak szerint javasolom a képviselőtestület bizottsági struktúrájának kialakítását. Eszerint 

a korábbi hét bizottság helyett öt bizottság létrehozását javasolom azzal, hogy az Ügyrendi és 

Összeférhetetlenségi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság és az Egészségügyi és Szociális 

Bizottság továbbra is működjön, a Településfejlesztési és Ellátási Bizottság és a Vállalkozási 

és Gazdasági Bizottság feladatai a Gazdasági Bizottság, az Oktatási, Kulturális és Vallási 

Bizottság és az Ifjúsági és Sport Bizottság feladatai pedig a Humánerőforrás Bizottság 

hatáskörébe tartozzanak. 

 

 

7. §  

 

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (3) 

bekezdés e) pontja értelmében az ott meghatározottak szerint vagyonnyilatkozat tételére 

kötelezettek azok a közszolgálatban nem álló személyek, akik önállóan vagy testület tagjaként 

javaslattételre, döntésre, illetve ellenőrzésre jogosultak például költségvetési vagy egyéb 

pénzeszközök felett, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, önkormányzati pénzügyi 

támogatási pénzkeretek tekintetében. Ennek megfelelően a bizottságok nem képviselő 

tagjainak is fennáll a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége. Esetükben a vagyongyarapodási 

vizsgálatra vonatkozó szabályokat a 2007. évi CLII. törvény tartalmazza. 

 

 

 



8. § és 12. § 

 

A rendelet-tervezet 8. §-a a Pénzügyi Bizottság, a 12. §-a az Egészségügyi és Szociális 

Bizottság hatáskörét érintő kiegészítéseket tartalmazza. 

 

 

13. §  

 

A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza. Ezzel egyidejűleg olyan hatályon kívül 

helyezéseket, szövegrész-módosításokat is tartalmaz, melyeket egy részét az időközben 

bekövetkezett jogszabály-módosítások indokolják, más részük pedig technikai jellegű, illetve 

fogalmazásbeli pontosítás. 

A 13. § (2) bekezdés szerinti hatályon kívül helyezés azért szükséges, mert a képviselőtestület 

üléseiről készült hanganyaggal kapcsolatos szabályokat az önkormányzati hivatalok 

egységes irattári tervének kiadásáról szóló 29/2009. (X.30.) ÖM rendelet tartalmazza. 

A rendelet-tervezet 13. §-a tartalmazza továbbá a bizottságok elnevezéséből adódóan a 

képviselőtestület hatályos önkormányzati rendeleteinek etekintetben történő módosítását.  
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