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259/1997. (XII.16.) határozat  

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával utasította a jegyzőt, hogy az ellenőrzési program 

összeállítása során fordítson kiemelt figyelmet a 

vendéglátóegységek törvényességi vizsgálatára, a kereskedés és 

vendéglátás rendjéről szóló önkormányzati rendeletben 

foglaltakra, s növelje a társhatóságokkal együtt lefolytatásra 

kerülő komplex ellenőrzések gyakoriságát. 

 

A határozat végrehajtásával kapcsolatban a Közigazgatási Osztály vezetője az alábbiakat 

jelenti: 

 

A 2010. évi ellenőrzési program célja a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 

szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet, Pápa város Önkormányzata Képviselőtestületének a 

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

továbbiakban: Ktr.), a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános 

szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, valamint a kereskedelemről szóló 2005. évi 

CLXIV. törvényben foglaltak alapján:   

 a vendéglátó- és kereskedelmi tevékenységet végző üzletek működésének általános 

törvényességi vizsgálata, 

 az üzletek működését, a kereskedelmi tevékenységet érintő egyéb jogszabályokban 

foglaltak betartásának vizsgálata, 

 az üzletek jogszerű üzemeltetésének, a működés személyi és tárgyi feltételei 

meglétének vizsgálata. 

 

A vendéglátó üzletekben ezévben  két alkalommal -  május 28-án és november 12-én - került 

sor komplex ellenőrzésre  a Pápai Rendőrkapitányság, valamint a Pápai Vám- és Pénzügyőri 

Hivatal társhatóságok bevonásával, mely 16 vendéglátó üzletet érintett. 

Az ellenőrzések során megállapításra került, hogy a vendéglátó üzletek működése a hatályos 

jogszabályoknak megfelelt, jogszabálysértés miatt intézkedni nem kellett: 

- az üzletek a bejelentett nyitvatartási rend szerint működtek, amit a zárvatartási időt 

követően végrehajtott visszatérő ellenőrzés is megállapított, 

- a vámhatóság az üzletekben forgalmazott termékek árueredetét vizsgálta, 

- a rendőrség igazoltatási eljárás eredményeként győződött meg arról, hogy a szeszesital 

kiszolgálás és a fogyasztásnak a fiatalkorúakra vonatkozó szabályai miként hatályosultak. 

 

A jegyző által - előzetes értesítés nélkül – végzett hatósági ellenőrzés  megállapította, hogy az 

üzletek alapvetően a  jogszabályi előírásoknak megfelelően működtek, a tapasztalt  kisebb 

hiányosságok: 

-  vásárlók könyvét nem helyezik el jól látható és hozzáférhető helyen, a feltárt hiányosság 

megszüntetésére már a helyszínen sor került; 

-  a kereskedők az üzlet megszüntetése esetén a bejelentési kötelezettségüknek késve, a 

hatóság  erre vonatkozó felhívását követően tettek eleget;     

- egy esetben kellett a kereskedőt felszólítani, hogy csak akkor kezdheti meg a működését, 

ha a tevékenységét bejelentette a kereskedelmi hatóságnak, az utólagos bejelentés 

megtörtént. 

 

Az ellenőrzött üzletek ( 58 üzlet ) között volt élelmiszerüzlet, zöldség-gyümölcs kereskedés, 

ruházati üzlet, műszaki cikkeket árusító üzlet, bútorüzlet, pékáruüzlet, virágbolt. 
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Megállapítható, hogy az ellenőrzések olyan hiányosságot, jogszabályellenes működést, mely 

az üzlet ideiglenes bezáratását, ill. a működési engedély visszavonását eredményezné, nem 

tártak fel. 

 

Az elmúlt év október 1-jével lépett hatályba a kereskedelmi tevékenységek végzésének 

feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet, mely jelentősen megváltoztatta a 

kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeit. 

A hatályos jogszabály összhangban az EU-s normákkal a kereskedelmi tevékenységek döntő 

többségét bejelentéskötelesnek minősítette. 

A tevékenység a kereskedelmi hatóságnak történő bejelentést követően gyakorolható, melyről  

a hatóság igazolást állít ki, és a kereskedőt nyilvántartásba veszi. 

 

Ezzel egyszerűsödött a hatósági eljárás, ugyanakkor előfordulhat olyan eset is, mikor az 

utólagos szakhatósági ellenőrzés megállapítja, hogy nem felelnek meg a feltételek a 

jogszabályi előírásoknak. A jegyző ilyen esetben  az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de 

legfeljebb 90 napra a tevékenységet megtilthatja, vagy az üzletet  ideiglenesen bezárathatja. 

Ha az előírt idő alatt  a kereskedő továbbra sem biztosítja a működés feltételeit, a jegyző az 

üzletet bezáratja és a nyilvántartásból törli. 

  

 A működési engedélyköteles termékköröknél (pl.: veszélyes anyagok, festékek- lakkok, 

fegyverek, dohánytermékek, növényvédőszerek) megmaradt a szakhatóságok előzetes 

engedélyének beszerzési kötelezettsége. A tevékenység csak a kiadott működési engedély 

birtokában kezdhető meg. 

 

A bejelentésköteles és a működési engedélyköteles tevékenységekről vezetett nyilvántartás 

nyilvános, mely a város honlapján - www.papa.hu – elérhető. 

 

 

6/2010. (I.21.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával egyetértett a TIOP-1.1.1/07/1 kódszámú, „A 

pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai 

infrastruktúra fejlesztése” című pályázat benyújtásával és 

felhatalmazta a polgármestert a pályázat benyújtásához 

szükséges dokumentumok aláírására. 

 

A Művelődési Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a 

pályázat támogatói okiratát a Támogató megküldte Pápa Város Önkormányzata részére, ennek 

megfelelően a pályázat megvalósítása megkezdődött. 

 

 

111/2010. (VIII.19.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával egyetértett a Közép-dunántúli Operatív Program 

keretében beadandó a „Pápa, Somlai u. Munkás u. közötti 

városrész csapadékvíz elvezetése” pályázat benyújtásával, és 

döntött a pályázathoz szükséges saját forrás biztosításáról.  

 

A Műszaki Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a 

pályázatot a képviselőtestületi határozatnak megfelelően 2010. szeptember 13-án benyújtották 

a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséghez. 

 

http://www.papa.hu/
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152/2010. (XI.12.) határozat 3. és 4. pontja 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 95/2010. 

(VII.8.) határozatával döntött arról, hogy a Társadalmi 

Infrastruktúra Operatív Program Struktúraváltozást támogató 

infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban TIOP-2-

2.4/09/1 pályázat feltételeinek megfelelően – a pályázat pozitív 

elbírálása esetén - a bruttó 666.000 eFt összköltségű projekthez 

a költségvetése terhére 66.600 eFt összegű saját forrást biztosít, 

valamint felhatalmazta a polgármestert, hogy a pályázathoz 

szükséges fenntartó támogató és kötelezettségvállaló 

nyilatkozatot aláírja. 

 

A Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban 

jelenti, hogy a rendelkezésre álló információk szerint a pályázat kiírása - a támogatandó 

fejlesztési irányok meghatározását követően - 2011 tavaszán várható. 

 

 

153/2010. (XI.12.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával Pápa Város Önkormányzata Egyesített Szociális 

Intézménye és a Bóbita Bölcsőde alapító okiratának 

módosításáról döntött. 

 

A Művelődési Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy az 

alapító okiratok módosítását a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága a közhiteles 

törzskönyvi nyilvántartásba bejegyezte. 

 

 

156/2010. (XI.12.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával egyetértett azzal, hogy a Gróf Esterházy Kórház és 

Rendelőintézeti Szakrendelő intézményen belüli kapacitás 

átcsoportosítási kérelmet nyújtson be az ÁNTSZ Közép-

dunántúli Regionális Intézetéhez. 

 

A Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban 

jelenti, hogy a kérelem benyújtását követően az ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete 

a kapacitás módosítását a 1356/2/2010. számú, 2010. november 16-án kelt határozatával az 

alábbiak szerint engedélyezte: 

Fogászati röntgen heti 30 szakorvosi órájából 

- 10 óra átcsoportosítását nem szakorvosi fogászati röntgen óraszámra 

- 20 óra átcsoportosítását általános fizioterápia-gyógytorna nem szakorvosi óraszámra. 

 

157/2010. (XI.12.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával egyetértett a Gróf Esterházy Kórház és 

Rendelőintézeti Szakrendelő területi ellátási kötelezettségbe 

tartozó Farkasgyepű település krónikus tüdőgyógyászati ellátása 

területi ellátási kötelezettségének 2010. december 1. napjával 

történő átadásával a Veszprém Megyei Önkormányzat részére. 
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Az Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban 

jelenti, hogy a területi ellátási kötelezettség átadásáról szóló aláírt megállapodást megküldték 

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének. A megállapodás benyújtása az 

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-dunántúli Regionális Intézetének 

megtörtént. 

 

160/2010. (XI.12.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával jóváhagyta Pápa Város Önkormányzata és 

költségvetési szervei Közbeszerzési Szabályzatát. 

 

 

A Titkárság osztályvezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a 

Közbeszerzési Szabályzat Képviselőtestület általi elfogadásáról az érintett költségvetési 

szervek vezetőinek tájékoztatása a Szabályzat megküldésével megtörtént. 

 

 

Pápa, 2010. december 8. 

 

 

 

 Dr. Kovács Zoltán sk. 

 polgármester 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 259/1997. (XII.16.) határozat, a 6/2010. 

(I.21.) határozat, 111/2010. (VIII.19.) határozat, a 152/2010. (IX.16.) határozat 3. és 4. 

pontjának és a 153, 156, 157, 160/2010. (XI.12.) határozat végrehajtására adott jelentéseket 

elfogadja. 
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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

1. 

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 34. § (1) 

bekezdésében foglaltak értelmében a köztisztviselő munkateljesítményét munkakörének és a 

közigazgatási szerv kiemelt céljainak figyelembevételével meghatározott 

teljesítménykövetelmények alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója évente mérlegelési 

jogkörében eljárva írásban értékeli. 

 

A Képviselőtestület 9/2010. (I.21.) határozatával döntött a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 

tekintetében a 2010. évi teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokról.  

 

A Ktv. 34. § (6) bekezdése szerint a jegyző esetében a polgármester állapítja meg a tárgyévre 

vonatkozó teljesítménykövetelményeket, értékeli teljesítményét, és az értékelésről tájékoztatja a 

képviselőtestületet. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző részére a 2010. évre vonatkozó teljesítmény-követelményeket 

megállapítottam, a tárgyévben végzett munkájának értékeléséről az alábbi tájékoztatást adom: 

 

Jegyző Asszony maradéktalanul ellátta a képviselőtestület és bizottságai elé kerülő 

előterjesztések törvényességi szempontú ellenőrzését, gondoskodott arról, hogy a testület és 

bizottságai, valamint a kisebbségi önkormányzatok működése a jogszabályoknak megfeleljen. 

Felügyelte a döntések jogi és szakmai szempontból is megfelelő végrehajtását, továbbá 

figyelemmel kísérte, hogy a képviselőtestület rendeletei a magasabb szintű jogszabályokkal 

összhangban legyenek. 

Az önkormányzati munka törvényességi ellenőrzését 2010. szeptember 1-jétől ismét ellátó 

Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal törvényességi ellenőrzési jogkörében észrevételt nem 

tett. 

 

Megfelelően koordinálta a Polgármesteri Hivatal munkáját, gondoskodott a jogszabályok által 

hatáskörébe utalt feladatok határidőben történő szakszerű végrehajtásáról, ellátta a jogtanácsosi 

feladatokat, a jogi ügyek szakmai felügyeletét. 

 

Folyamatosan figyelemmel kísérte, hogy a hatósági ügyek intézése határidőben és a 

jogszabályokban foglaltak szerint történjen, intézkedett a jogszabálysértések megelőzéséről és a 

különböző ellenőrzések által észrevételezett hiányosságok kiküszöböléséről. 

Kiemelten kezelte a hatósági munkához kapcsolódó ellenőrzéseket, az adóvégrehajtás és - 

behajtás hatékonyságának fokozását, a helyi rendeletekben meghatározott, kötelezettséget 

tartalmazó – különösen a köztisztaságra és a belváros közlekedési rendjére vonatkozó - előírások 

betartásának ellenőrzését. 

 

Figyelemmel kísérte az önkormányzat kiemelt terveiben, programjaiban és koncepcióiban 

foglaltak megvalósulását. 
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Kiemelt figyelmet fordított a pályázati lehetőségekre, a pályázatok előkészítésére és határidőben 

történő benyújtására, valamint az elnyert pályázatok határidőben és abban vállaltak szerinti 

végrehajtására. A beruházások, beszerzések tekintetében kiemelten kezelte a közbeszerzési 

eljárások lefolytatásának jogszerűségét. 

 

Maradéktalanul ellátta a 2010 évi országgyűlési, helyhatósági és kisebbségi önkormányzati 

választásokkal kapcsolatos választási iroda vezetői feladatokat, gondoskodott arról, hogy a 

választások előkészítése és lebonyolítása jogi, informatikai és technikai szempontból is a 

jogszabályok szerint történjen. 

 

Jogi segítséget nyújtott az önkormányzati intézmények és az önkormányzat többségi tulajdonában 

álló gazdasági társaságok munkájához. 

 

Megfelelően szervezete, irányította az önkormányzat, a polgármester, az alpolgármester és a 

hivatal működésével kapcsolatban felmerült egyéb feladatok végrehajtását.  

 

 

2. 

A 2011. évi teljesítménykövetelmények alapját képező, kiemelt helyi célokat a központi 

jogszabályokban, a hatályos helyi rendeletekben, a Képviselőtestület határozataiban és éves 

munkatervében, továbbá a jövő költségvetési rendeletben meghatározott konkrét feladatok 

figyelembe vételével célszerű meghatározni. Erre tekintettel javasolom, hogy a kiemelt helyi 

célokat a Képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadását követően 

állapítsa meg. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjen.  

 

Összeállította: Dr. Nagy Krisztina osztályvezető 

 

Pápa, 2010. december 6. 

 

 Dr. Kovács Zoltán sk. 

 polgármester 

 

Határozati javaslat 

 

 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. 

évi XXIII. törvény 34. § (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel dr. Kovács Zoltán 

polgármesternek Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 2010. évi teljesítményének értékeléséről 

szóló tájékoztatását tudomásul veszi.  

 

2. A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a hivatal köztisztviselőire vonatkozó 2011. 

évi teljesítménykövetelmények alapját képező, kiemelt helyi célok meghatározására 

vonatkozó javaslatát az önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadását követően 

terjessze a képviselőtestület elé. 

 

Határidő:  2011. február 28. 

Felelős:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

              Dr. Nagy Krisztina osztályvezető 

 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE  182. 

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel:  89/324-585 

Fax:  89/515-083  

E-mail :  polgarmester@papa.hu   
 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

I.  

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a fegyveres szervek hivatásos állományú 

tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hszt.)          

245/ F. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a 160/2009. (XII. 18.) határozatával fogadta el a 

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére a 2010. évi teljesítménykövetelmények alapját 

képező kiemelt célokat.  
 

A teljesítményértékelés keretében a munkáltatói jogkört gyakorló parancsnok a hivatásos 

állományú tűzoltók munkateljesítményét - a kiemelt célok figyelembe vételével 

meghatározott egyéni teljesítménykövetelmények alapján – évente írásban értékeli. 
 

A tűzoltóparancsnokkal szemben támasztott egyéni teljesítménykövetelményeket – a kiemelt 

célok figyelembe vételével – az egyéb munkáltatói jogkört gyakorló polgármester állapítja 

meg, ezek alapján értékeli teljesítményét, az értékelésről pedig a képviselőtestületet 

tájékoztatja.   

 

A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság munkáját az év folyamán több ízben is vizsgálták, 

szakmai hiányosságokat egyik vizsgálat sem tárt fel.  
                                                             
Németh Tamás tű. alezredes, városi parancsnok a részére meghatározott 

teljesítménykövetelményeknek eleget tett: 

 

 

A Tűzoltóság vezetése, irányítása, ellenőrzése keretében végzett tevékenysége során nagy 

hangsúlyt fektetett a működtetés hatékonyságának, gazdaságosságának követelményére, a 

szervezet irányítása során figyelembe vette az ésszerűségi, és költségtakarékossági 

szempontokat.  

Kiemelt figyelmet fordított a tűzesetek megelőzését célzó lakossági tájékoztatásra. 

A munkáltatói jogkörébe tartozó személyi állomány képzettségének, szakmai 

felkészültségének szinten tartását, fejlesztését biztosította, a továbbképzéseken való részvételt 

lehetővé tette számukra. 

A hatósági ügyintézés keretében hangsúlyosan kezelte a jogszabályok és ügyintézési 

határidők betartását, a tűz- és baleset-megelőzésre fokozott figyelmet fordított.  

Biztosította a szakmai felügyeleti szervek számára történő pontos és szakszerű 

adatszolgáltatást. 

A Tűzoltóság által használt eszközök folyamatos karbantartását, pótlását, korszerűsítését a 

pályázati lehetőségek mind teljesebb kihasználásával igyekezett megoldani.  

Ápolta Pápa partnervárosaiban működő tűzoltóságokkal, valamint az önkéntes tűzoltó 

egyesületekkel kialakult jó kapcsolatokat. 
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II. 

A hivatkozott jogszabály alapján szükséges a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság esetében 

a 2011. évre vonatkozó kiemelt célok meghatározása. 
 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a 

következő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő 

 

Pápa, 2010. december 6.        

Dr. Kovács Zoltán sk. 

             polgármester 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

 

I. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Hszt. 245/F. § (2) bekezdésében, 

valamint a 160/2009. (XII. 18.) határozatban foglaltak alapján a Polgármester 

tájékoztatását - Pápa Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Parancsnoka 2010. évi 

teljesítményének az előterjesztésben foglaltak szerinti értékeléséről – tudomásul veszi.  

 

II. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Hszt. 245/F. § (2) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján Pápa Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága részére a 

teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokat 2011. évre az alábbiak szerint 

határozza meg: 

 

- A Tűzoltóság a tevékenységére vonatkozó jogszabályokban, az alapító okiratában, 

valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatában előírt feladatokat folyamatosan 

magas színvonalon teljesítse. 

 

- Tevékenysége során törekedni kell a feladatok hatékony és gazdaságos 

megszervezésére. Fokozni kell a belső vezetői ellenőrzés hatékonyságát.  

 

- A lakosság fokozott védelme érdekében nagy hangsúlyt kell helyezni a többszintes 

épületek (különösen panel társasházak) biztonságára, a jogszabályokban, tűzvédelmi 

szabályzatban foglalt előírások maradéktalan betartására és betartatására. Ezen 

épületek esetében fokozott figyelmet kell fordítania a villámvédelemre, a 

villámhárítók felülvizsgálatára. A gázfogadó és villamos készülékek felülvizsgálatára.   

 

- A tűzvizsgálatoknál szerzett tapasztalatokra támaszkodva bővíteni kell a felvilágosító 

és propaganda tevékenységet, ezen tevékenység során mind nagyobb hangsúlyt kell 

fektetni az internet és az elektronikus média által nyújtotta lehetőségekre. 

 

- Kiemelten kell kezelni az általános és középiskolás fiatalok tűzvédelmi, tűz- és 

baleset-megelőzési ismereteinek bővítését szolgáló felvilágosító tevékenységet.  

 

- Különös figyelmet kell fordítani a tűzvédelmi (biztonsági) elméleti és gyakorlati 

ismeretek bővítésére a közösségi célú épületek – bölcsődék, óvodák, iskolák, 

közintézmények – esetében. 

 

 



   

 

- Folyamatosan tájékoztatást kell nyújtani a Tűzoltóság lakosságot érintő 

tevékenységéről, valamint az ehhez kapcsolódó közérdekű információkról.   

 

- Különös gondossággal kell eljárni a fogyatékkal élőket ellátó intézmények tűzvédelmi 

helyzetének vizsgálata, az ellátottak sajátos helyzetére tekintettel szükséges 

tűzvédelmi ellenőrzések és gyakorlatok tervszerű végrehajtása során. 

 

- Tekintettel a nyugdíjazások következtében kialakuló személyi állomány összetételére 

a megfelelő szakmai képzettség szinten tartása érdekében rendszeresen kell tartani 

továbbképzéseket és gyakorlatokat. Kiemelt figyelmet kell fordítani a humánerőforrás 

optimalizálására, a szakmai felkészültség folyamatos emelésére.  

Az új álláshelyek betöltése során törekedni kell a betöltendő beosztásokhoz, 

munkakörökhöz megfelelő végzettséggel rendelkező pályázók kiválasztására.  

 

- A vezető beosztást betöltők esetében ösztönözni kell az idegen nyelvi (elsősorban 

angol), valamint számítástechnikai képzésben történő részvételt.  

 

- Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a pályázati kiírásokat és a pályázatok nyújtotta 

lehetőségeket fel kell használni a Tűzoltóság személyi és infrastrukturális feltételeinek 

fejlesztésére, megújítására. 

 

- A tűzvédelmi hatósági- és szakhatósági tevékenységét szakszerűen, a jogszabályokban 

foglaltaknak megfelelően kell végezni. 

 

- Folyamatosan kapcsolatot kell tartani az önkéntes tűzoltóságokkal. 

 

Határidő:  2011. évben folyamatos 

Felelős:   Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Németh Tamás tű.alezredes, Pápa Város Hivatásos Önkormányzati  

  Tűzoltósága Parancsnoka 

 

 

III. A Képviselőtestület utasítja Pápa Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága 

Parancsnokát, hogy a 2011. évre vonatkozó egyéni teljesítménykövetelményeket – az 

érintettek munkakörének figyelembevételével – határozza meg, és értékelje a 

jogszabályban előírtaknak megfelelően. 

  

Határidő:  folyamatos 

Felelős: Pápa Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága Parancsnoka 

 

 

IV. A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 

Parancsnoka részére – a fentiekben elfogadott kiemelt célok figyelembevételével – a 2011. 

évre vonatkozó teljesítménykövetelményeket határozza meg, a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően értékelje, majd erről a Képviselőtestületet tájékoztassa. 

 

Határidő: 2011. január 15. 

                a tájékoztatásra: 2011.december 31. 

Felelős:   Dr. Kovács Zoltán polgármester 

                Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 
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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A 2011-es gazdasági évre vonatkozóan rendelkezésre álló információk, valamint Pápa Város 

Önkormányzata 2011. évi költségvetési koncepciójában foglaltak alapján a helyi 

önkormányzatoknak – a kötelezően biztosítandó feladataik ellátása érdekében – tovább kell 

folytatni az előző években megkezdett intézmény-, feladat- és létszám-racionalizációt.  

 

A fentiekhez kapcsolódó támogatási lehetőség igénybe vétele érdekében szükséges a 

Képviselőtestület erre vonatkozó döntése. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő 

 

Pápa, 2010. december 8. 

. 

         Dr. Kovács Zoltán sk. 

    polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja a fenntartásában működő 

költségvetési szervek vezetőit, hogy a feladatellátás ésszerűbb megszervezése, a takarékos 

gazdálkodás érdekében az átszervezési lehetőségeket vizsgálják meg, a munkavállalók 

körében szükséges létszámcsökkentésekkel kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket hajtsák 

végre.  

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

Önkormányzati intézmények vezetői 
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2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja a határozat I.1. pontjának 

végrehajtásában érintett intézmények vezetőit, hogy a munkáltatói jogkörükbe tartozó 

munkavállalók kinevezésének, munkaszerződésének módosításáról más munkakörbe vagy 

másik intézményhez történő áthelyezéséről, szükség esetén jogviszonyának 

megszüntetéséről folyamatosan intézkedjenek. 

 

Utasítja továbbá a polgármestert és az érintett intézmények vezetőit, hogy a            

létszám-racionalizációra vonatkozó pályázatokat kísérjék figyelemmel és amennyiben 

lehetőség van rá a kiírásában foglaltaknak megfelelően a pályázat előkészítéséről és 

benyújtásáról gondoskodjanak. 

 

Határidő:  munkáltatói intézkedések megtételére: folyamatos,  

  pályázat benyújtása: a vonatkozó jogszabályban meghatározott határidőre 

 

Felelős: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

  Intézményvezetők 

 

3. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri a költségvetési szervek vezetőit, 

hogy a megüresedő álláshelyek betöltése során nyújtsanak segítséget az átszervezés 

kapcsán felszabaduló munkavállalók elhelyezéséhez, azonos feltételek esetén az 

alkalmazásnál őket részesítsék előnyben. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: intézményvezetők 

 
4. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a határozat végrehajtása érdekében 

szükséges létszám-racionalizáció fedezetét biztosítja, utasítja a polgármestert, hogy a 

szükséges előirányzat módosításokat a 2011. évi intézményi eredeti és pótelőirányzatok 

között szerepeltesse.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

  Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

  Intézményvezetők 
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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Türr István Gimnázium és Kollégiumban 2000. szeptemberétől működik az Arany János 

Tehetséggondozó Program (továbbiakban: AJTP).   

 

A program célja, hogy segítse a valamilyen ok miatt hátrányos helyzetű, tehetséges diákok 

továbbtanulását. A programban résztvevő intézmények kiemelten kezelik a 

tehetséggondozást, és a felsőfokú tanulmányokra való felkészítést. A tanulók egyéves 

előkészítő évfolyam és az érettségi vizsgarendben előírt tanulmányi idő után tehetnek 

érettségi vizsgát és speciális program alapján készülhetnek fel a továbbtanulásra.   

A programban résztvevő diákok valamennyien kollégisták lesznek.  

 

A programban történő részvétel pályázat alapján történik. A pályázatnak tartalmaznia kell a 

helyi önkormányzat képviselőtestületének határozatát is. A pályázat benyújtási határideje 

2010. december 10.  

 

A Polgármesteri Hivatal Művelődési Osztályára a következő kérelmek érkeztek: 

 

- Horváth Jolán pápai lakos kérte, hogy a Képviselőtestület járuljon hozzá gyermeke, 

Vörös-Torma Csaba Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvételéhez.  

Vörös-Torma Csaba jelenleg a Türr István Gimnázium és Kollégium 8. osztályos 

tanulója.  

 

- Udvardy Andrea Dalma pápai lakos kérte, hogy a Képviselőtestület járuljon hozzá 

gyermeke, Mándli Áron Arany János Tehetséggondozó Programban történő 

részvételéhez.  

Mándli Áron jelenleg a Tarczy Lajos Általános Iskola 8. osztályos tanulója. 

 

- Ádovicsné Nagy Rita pápai lakos kérte, hogy a Képviselőtestület járuljon hozzá 

gyermeke, Ádovics Renáta Arany János Tehetséggondozó Programban történő 

részvételéhez.  

Ádovics Renáta jelenleg a Szent István Római Katolikus Általános Iskola 8. osztályos 

tanulója. 

 

- Erhartné Kasza Anikó pápai lakos kérte, hogy a Képviselőtestület járuljon hozzá 

gyermeke, Erhart Eszter Arany János Tehetséggondozó Programban történő 

részvételéhez.  

Erhart Eszter jelenleg a Szent István Római Katolikus Általános Iskola 8. osztályos 

tanulója. 
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A tanulók szociális körülményei megfelelnek a pályázatban való részvétel feltételeinek. A 

gyermekek AJTP programban való részvételét a nevelőtestület minden esetben támogatta.   

 

A Türr István Gimnázium és Kollégium AJTP programfelelősének tájékoztatása szerint a 

Képviselőtestület támogató döntése esetén és a sikeres felvételi vizsgát követően lehetőség 

van a tanuló felvételére.  

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.  

 

Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő 

 

Pápa, 2010. december 6. 

 

         Dr. Kovács Zoltán sk. 

          polgármester 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja: 

 

1. Vörös-Torma Csaba pápai lakos, a Türr István Gimnázium és Kollégium 8. osztályos 

tanulójának a 2011/2012. tanévtől a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János 

Tehetséggondozó Programjában Pápa város képviseletében történő részvételét.  

 

2. Mándli Áron pápai lakos, a Tarczy Lajos Általános Iskola 8. osztályos tanulójának a 

2011/2012. tanévtől a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó 

Programjában Pápa város képviseletében történő részvételét.   

 

3. Ádovics Renáta pápai lakos, a Szent István Római Katolikus Általános Iskola              

8. osztályos tanulójának a 2011/2012. tanévtől a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany 

János Tehetséggondozó Programjában Pápa város képviseletében történő részvételét.  

 

4. Erhart Eszter pápai lakos, a Szent István Római Katolikus Általános Iskola                 

8. osztályos tanulójának a 2011/2012. tanévtől a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany 

János Tehetséggondozó Programjában Pápa város képviseletében történő részvételét.  

 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Rádi Róbert művelődési osztályvezető 
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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

A pápai Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és holland partnervárosunk, Kampen oktatási 

szakemberei közt fennálló kapcsolat új elemeként 2010. őszén fogyatékkal élő tanulók 

művészeti oktatását, képzését szervező kampeni pedagógusok jártak az intézményben és 

tartottak festő foglalkozásokat a gyerekek részére. 

A foglalkozások sikerére építve az iskola folytatta a programot és a holland kollégák által 

hozott anyagokat és eszközöket használva az elmúlt hónapokban számos festmény készült, 

melyet az intézmény alapítványa 2010. november 26-án nyílt kiállítás keretében mutatott be. 

 

A kiállított alkotások megvásárlásából befolyt bevétel az iskola által létrehozott Sérült 

Gyermekek Egészséges Neveléséért Alapítvány számlájára kerül. 

A befolyt összeget az iskola a program folytatására, a művészetoktatási módszertan átvételére 

szeretné fordítani. 

 

Javasoljuk, hogy Pápa Város Önkormányzata is vásároljon meg egy képet, melyet az iskola 

tanulója, Pad Dániel készített, támogatva ezzel az intézményben folyó fejlesztő munkát. A 

kép ára 15.000,- Ft. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Összeállította: Rádi Róbert osztályvezető 

 

P á p a, 2010. december 7. 

 

dr. Kovács Zoltán sk. 

         polgármester 

 
 

Határozati javaslat 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja a Balla Róbert Téri Általános 

Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben folyó 

fejlesztő munkát és egyetért az intézmény tanulója, Pad Dániel által készített festmény 

15.000,- Ft-ért történő megvásárlásával és a. vételárat a Sérült Gyermekek Egészséges 

Neveléséért Alapítvánnyal kötött megállapodás alapján az alapítvány számlájára utalja. 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. A képvásárlás pénzügyi 

fedezetét 2010. évi költségvetése terhére biztosítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Rádi Róbert osztályvezető 

  Menyhárt László osztályvezető 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE     186. 

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel :  (89) 324-585 

Fax:  (89) 515-083   

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Mátyus Aliz pápai kötődésű, Budapesten élő író, szociológus, lapszerkesztő emléktábla 

állítását kezdeményezte édesapja, néhai Mátyus Ferenc tanító, közművelődési felügyelő 

emlékére születésének 90. évfordulója alkalmából a család tulajdonában levő Pápa, Somlai út 

33. sz. alatti épületen.  

 

Az emléktábla tervezett szövege: 
 

Mátyus Ferenc 

1920-1999 

tanító, közművelődési felügyelő,  

a XX. század közepén országos hírnevű  

pápai pedagógus színjátszó kör rendezője,  

a Pedagógus Művelődési Ház egykori igazgatója  

tiszteletére állíttatta  

Pápa Város Önkormányzata és a Mátyus család. 

 

A tábla világos színű kemény mészkőből készülne, fekete színű betűszínezéssel és 2011. 

január 21-én avatnánk fel. 

Mátyus Ferenc az 1950-es, 60-as években a városban működő pedagógus színjátszó kört 

magas színvonalú rendezői munkájával országos hírűvé tette, közművelődési és 

intézményvezetői tevékenysége öregbítette városunk hírnevét. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Összeállította: Rádi Róbert osztályvezető 

 

P á p a, 2010. december 7. 

 

dr. Kovács Zoltán sk. 

         polgármester 

 
Határozati javaslat 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért néhai Mátyus Ferenc tanítónak, 

közművelődési felügyelőnek emléket állító emléktábla elhelyezésével a Mátyus család 

tulajdonát képező lakóházon. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az emléktábla állításával kapcsolatos intézkedéseket 

tegye meg. A tábla elkészítéséhez a pénzügyi fedezetet 2011. évi költségvetése terhére 

biztosítja. 

 

Határidő: 2011. január 21. 

Felelős:  dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Rádi Róbert osztályvezető 

  Menyhárt László osztályvezető 


