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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) 2. sz. melléklet 7. § (2) bekezdésének b) 

pontja az alábbiak szerint egészül ki: 

 

„b) Műszaki Osztály: - környezetvédelmi feladatok; 

  - telepengedélyezés; 

- vízügyek, közlekedési és egyéb kommunális 

ügyek. 
 

Beruházási csoport: - önkormányzati beruházások szervezése 

 - fejlesztési tervek előkészítése és végrehajtása; 

 - pályázatok figyelése, előkészítése és benyújtása, 

pályázati munka összehangolása; 

 - műszaki ellenőrzés; 

 - energia ügyek. 
 

Építésügyi csoport: - építésügyi hatósági engedélyezés; 

 - építésügyi hatósági ellenőrzések; 

 - településrendezési tervek és a helyi építési 

  szabályzat előkészítése és véleményezése; 

 - műemlékvédelem. 
 

 

2. § 
 

 

Az SZMSZ 2. sz. melléklet 7. § (2) bekezdésének c) pontja az alábbiak szerint egészül ki: 

 

„c) Művelődési Osztály - közoktatási ügyek intézése; 

- közművelődési és egyéb kulturális feladatok 

ellátása; 

- külkapcsolatok szervezése; 

- a Turizmusfejlesztési Koncepcióban foglaltak 

szervezése, a turisztikai feladatok, a tourinform 

tevékenységgel kapcsolatos felügyelet. 

 

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

szedett szövegrész a javasolt módosítást tartalmazza.) 



 

3. § 

 

 

Az SZMSZ 2. sz. melléklet 7. § (2) bekezdésének e) pontja az alábbiak szerint módosul ki: 

 

„e)  Gazdasági Osztály: - intézmények pénzügyi-gazdasági ellenőrzése; 

- önkormányzati vagyonkezelés és 

vagyonhasznosítás, ingatlanfejlesztés; 

- vagyongazdálkodás; 

- önkormányzati ingatlanvagyon nyilvántartása; 

- ingatlan-értékelés, adó- és értékbizonyítvány 

kiállítása 

- önkormányzat gazdasági programjának 

összeállítása, a végrehajtás szervezése; 

- piac üzemeltetése és fenntartása; 

- vállalkozás-fejlesztés; 

- vállalkozási központ működésének felügyelete. 

 

Adócsoport: - adóigazgatási tevékenység ellátása. 

 

Költségvetési csoport:  - ellátja az Önkormányzat és a Hivatal 

pénzgazdálkodásával kapcsolatos feladatokat; 

 - számviteli feladatok ellátása; 

 - költségvetési-, pénzellátási feladatok ellátása. 

 

 

4. § 

 

 

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az SZMSZ 2. sz. 

mellékletének 7. § (2) bekezdés g) pontja. 

 

(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az SZMSZ 2. sz. melléklete 2. § (4) 

bekezdésében szereplő „Pénzügyi Osztályának” szövegrész helyébe „Gazdasági 

Osztályának” szövegrész, a 20. § (2) bekezdésben szereplő „pénzügyi osztály” 

szövegrész helyébe „Gazdasági Osztály” szövegrész, a 20. § (3) bekezdésében szereplő 

„pénzügyi osztályvezető” szövegrész helyébe „gazdasági osztályvezető” szövegrész 

lép. 

 

(4) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének a köztisztviselők munkavégzéséről és juttatásairól szóló 28/2001. 

(IX.28.) önkormányzati rendelete 10. § (6) bekezdésében szereplő „Pénzügyi Osztály” 

szövegrész helyébe „Gazdasági Osztály” szövegrész lép. 

 

 

 

 



 

 

(5) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének az önkormányzat által bérbe vett lakások hasznosításáról és a 

lakbértámogatásról szóló 14/2005. (V.13.) önkormányzati rendelete 9. § (5) 

bekezdésében szereplő „Pénzügyi Osztálya” szövegrész helyébe „Gazdasági Osztálya” 

szövegrész lép. 

 

 

 

Pápa, 2010. december 9. 

 

 

 

 Dr. Kovács Zoltán Kanozsainé dr. Pék Mária 

 polgármester jegyző 

 



I N D O K O L Á S 
 

 

1. §, 2. § és 3. § 

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése értelmében a 

képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri hivatal elnevezéssel - az 

önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével 

és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. 

Áttekintésre került Pápa Város Polgármesteri Hivatalának szervezeti felépítése, az egyes 

szervezeti egységek által ellátott feladatok rendszere. A rendelet-tervezet szerint javasolom a 

Vállalkozási Osztály megszüntetését azzal, hogy az osztály által ellátott feladatok a Pénzügyi, 

Művelődési és Műszaki Osztály között kerüljenek felosztásra. 

A Pénzügyi Osztály Gazdasági Osztály elnevezéssel a jövőben ellátná az önkormányzati 

vagyonhasznosítással és vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatokat. A pályázatok 

előkészítését és a pályázati munka összehangolását a Műszaki Osztály Beruházási Csoportja 

végezné, tekintettel arra, hogy azok nagyrészt fejlesztési, beruházási jellegű pályázatok. A 

turisztikához kötődő feladatok egy részét – rendezvényszervezés, marketing - jelenleg is a 

Művelődési Osztály látja el, így a jövőben e feladatok ellátása egy szervezeti egység 

keretében biztosított. 

A rendelet-tervezetben javasolt módosítás költségtakarékossági megfontolásokon túl, 

hozzájárulhat a szervezeti egységek által ellátott egyes feladatok tekintetében meglévő 

esetleges párhuzamosságok kiküszöböléséhez és a hatékonyabb feladat-ellátáshoz. 

 

 

4. § 

 

A hatályba léptető és a hivatal szervezetének átalakításához kapcsolódó hatályon kívül 

helyező és módosító rendelkezéseket tartalmazza. 

 

 

 

 

 

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

 

 

 

Pápa, 2010. december 9. 

 

 

 

 Dr. Kovács Zoltán sk. 

 polgármester 

 


