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4/2010. (I.21.) határozat 3. pontja 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával felhatalmazta a Polgármestert, hogy a pápai 

Kékfestő Múzeum tekintetében – amennyiben a tárgyalások 

eredményre vezetnek – a vagyonkezelői szerződéssel 

kapcsolatos jognyilatkozatokat megtegye, a szerződést aláírja, 

valamint az egyéb szükséges intézkedéseket megtegye. 

 

47/2010. (III.04.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával felhatalmazta a Polgármestert, hogy a pápai 130 

hrsz-ú ingatlan egy részén, az Önkormányzat javára fennálló 

használati jogról való lemondó nyilatkozatot megtegye, azzal, 

hogy a használati jogról való lemondás a Kékfestő Múzeumra 

vonatkozó vagyonkezelői szerződés hatálybalépésével 

egyidejűleg válik hatályossá. 

 

A Művelődési és a Gazdasági Osztály vezetője a határozatok végrehajtásával kapcsolatban 

jelenti, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRt-vel a kezelői jog átvételére vonatkozó 

vagyonkezelési szerződés megkötése, és a változások ingatlan-nyilvántartásban való 

átvezetése megtörtént. 

 

 

158/2010. (XI.12.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával döntött dr. Seres Réka orvos részére 

önkormányzati bérlakás bérbeadásáról. 

 

A Közigazgatási Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy dr. 

Seres Réka a bérbevétel céljára felajánlott önkormányzati bérlakásokra nem kívánt bérleti 

szerződést kötni, önkormányzati bérlakásra nem tart igényt. 

 

 

174/2010. (XII.16.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával támogatta a Balla Róbert téri Általános Iskola, 

Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény alapítványát Pad Dániel tanuló 

festményének megvásárlásával. 

 

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

Dániel festménye vételárának átutalása az Alapítvány számlájára megtörtént. 

 

Pápa, 2011. február 14. 

 

 Dr. Áldozó Tamás  sk. 

 alpolgármester 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 4/2010. (I.21.) határozat 3. pontja, a 

47/2010. (III.04.), a 158/2010. (XI.12.), valamint a 174/2010. (XII.16.) határozatok 

végrehajtására adott jelentést elfogadja. 
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Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011 évi munkaterve 

 

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 
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Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

2011. évi munkaterve 
 

 

1) Pápa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 

rendelet-tervezet  

 Előadó:  dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

 Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

 

2) Kitüntető címek adományozására vonatkozó javaslatok elbírálása 

 Előadó: dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

 

3) Pápa Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (I.21.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

 Előadó: dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

 Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

 

4) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel 

kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 16/2010. (VII. 18.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

Előadó:  dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

 Benecz Rita egészségügyi és szociális osztályvezető  

 

5) A Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 12/2008. 

(IX.25.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó:  dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

 Benecz Rita egészségügyi és szociális osztályvezető 

 

6) Tájékoztató az önkormányzat és intézményei külkapcsolatainak 2010. évi alakulásáról 

és a 2011. évre tervezett programokról 

Előadó:  dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

 

7) I. Pápa településszerkezeti terv módosítása 

II. Pápa Belváros Szabályozási Tervének jóváhagyása és Pápa Helyi Építési 

Szabályzatáról szóló 10/2002. (VII.5.) önkormányzati rendelet módosítása 

 Előadó:  dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

 Molnár István műszaki osztályvezető 

 

8) Pápa Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/1995. 

(IV.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

Előadó: dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

 

9) Kötelező megyei önkormányzati feladatot ellátó intézmények további működtetésével 

kapcsolatos döntés 

Előadó: polgármester 

  

10) Az önkormányzat gazdasági programjának felülvizsgálata 

 Előadó:  polgármester 
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11) Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról 

 Előadó:  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

  Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

 

12) Beszámoló a város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 

 Előadó:  Pápa Városi Rendőrkapitányság vezetője 

 

13) Beszámoló a Pápa Városi Polgárőrség tevékenységéről 

Előadó: Bitai Sándor elnök 

 

14) Beszámoló Pápa Város Önkormányzata Közterület-felügyeletének tevékenységéről 

Előadó: Radó István közterület-felügyelet vezetője 

 

15) Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtása 

 Előadó:  polgármester 

 Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

 

16) A 2010. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés 

Előadó:  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

17) A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 

16/2003. (IX.5.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: polgármester 

 Molnár István műszaki osztályvezető 

 

18) Tájékoztató az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények akadálymentesítésének 

helyzetéről 

Előadó: polgármester 

 Molnár István műszaki osztályvezető 

 

19) Tájékoztató a panel technológia felhasználásával épült lakóépületek energiatakarékos 

felújításának támogatására szolgáló program eddigi eredményeiről 

Előadó: polgármester 

 Molnár István műszaki osztályvezető 

 

20) Beszámoló a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás 2010 évben végzett tevékenységéről 

 Előadó: polgármester 

 

21) A Tarczy Lajos Általános Iskola tevékenységéről szóló beszámoló 

Előadó: Venczel Csaba intézményvezető 

 

22) Pótelőirányzati kérelmek elbírálása 

 Előadó:  polgármester 

 Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

 

23) Közoktatási intézmények vezetői állására kiírt pályázatok elbírálása    

 Előadó:  polgármester 
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24) Pápa Város Önkormányzata helyi esélyegyenlőségi programjának elfogadása 

Előadó: polgármester 

 

25) Beszámoló a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás I. félévben végzett tevékenységéről 

Előadó:  polgármester 

 

26) Beszámoló az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról 

 Előadó:  polgármester 

 Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

  

27) I. Pápa településszerkezeti terv módosítása 

II. Pápa, Bocsor I. u. – Teleki u. – Szabó E. u. – Szilágyi J. u. tömb Szabályozási 

Tervének jóváhagyása és Pápa Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2002. (VII.5.) 

önkormányzati rendelet módosítása  

 Előadó: polgármester 

 Molnár István műszaki osztályvezető  

 

28) Beszámoló a város belföldi és nemzetközi turisztikai-idegenforgalmi marketing 

tevékenységéről 

Előadó: polgármester 

 

29) A Munkácsy Mihály Általános Iskola tevékenységéről szóló beszámoló 

 Előadó: Egyházi Viktorné intézményvezető 

 

30) Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárd Hulladék Kezelési 

Önkormányzati Társulás tevékenységéről 

 Előadó: polgármester 

  

31) Pápa város környezetvédelmi programjának felülvizsgálata 

  Előadó:  polgármester 

   Molnár István műszaki osztályvezető 

 

32) Helyi hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata 

 Előadó: polgármester 

 Molnár István műszaki osztályvezető 

 

33) Beszámoló a Fogadj örökbe egy közterületet programról 

Előadó: Bánhidi László intézményvezető 

 

34) Közmeghallgatás 

 

35) Beszámoló Pápa város közoktatási intézményei IKT fejlesztéséről 

Előadó: Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

 

36) Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény tevékenységéről 

Előadó: Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

 

37) Beszámoló az Egészségügyi Alapellátási Intézet tevékenységéről 

Előadó:  dr. Burcsi Elemér mb. intézményvezető 

 



5 

 

38) Pápa Város Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 

 Előadó: polgármester 

  Benecz Rita egészségügyi és szociális osztályvezető 

 

39) Beszámoló a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás II. félévben végzett tevékenységéről 

Előadó:  polgármester 

 

40) Pápa Város Önkormányzata által alapított közalapítványok tevékenységéről szóló 

beszámoló 

 Előadó: Kuratóriumi elnökök 

 

41) Közüzemi díjakról szóló önkormányzati rendeletek felülvizsgálata 

Előadó:  polgármester 

 

42) Beszámoló a Belváros funkcióbővítő rehabilitációja c. pályázat állásáról 

Előadó: dr. Lukács Endre ügyvezető 

 

43) Beszámoló az Esterházy Kastély felújításának állásáról 

Előadó:  polgármester 

 Molnár István műszaki osztályvezető 

 

44) Beszámoló a Várkertfürdő fejlesztéséről 

Előadó: Kovács Antal vezérigazgató 

 

45) Beszámoló a Kékfestő Múzeum első évi üzemeltetésnek tapasztalatairól 

Előadó: polgármester 

 

46) Adórendeletek felülvizsgálata 

 Előadó: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

47) Beszámoló az önkormányzat 2011. évi háromnegyedéves gazdálkodásáról 

 Előadó:  polgármester 

 Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

 

48) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója 

 Előadó:  polgármester 

 Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

 

49) Az önkormányzat 2012. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet-tervezet 

 Előadó:  polgármester 

 Menyhárt László gazdasági osztályvezető 



 PÁPA  VÁROS  POLGÁRMESTERE 8. 
 8500 Pápa, Fő utca 12. 
 Tel.: 89/515-000 
 Fax.: 89/313-989 

 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

Az elmúlt években a Képviselőtestület több olyan döntést is hozott, melyek végrehajtásaként 

nagy turisztikai vonzerővel bíró projektek valósulnak meg Pápán. Ezek közé tartozik a Fő tér 

és a Várkastély felújítása, de ide sorolható a Kékfestő Múzeum vagyonkezelésbe vétele is, 

melyek jövőbeni működtetéséhez szükséges a piacra történő bevezetésük, illetve vonzóbbá 

tételük, valamint az ezekhez kötődő turisztikai és marketing tevékenységek összehangolása.  

 

Az egységes városmarketing kialakítása, felépítése, hatékony és gazdaságosabb működtetése 

érdekében indokolt e tevékenységek önkormányzati részesedéssel működő gazdasági társaság 

keretében történő ellátása. 

 

Az önkormányzat által alapított, illetve részesedésével működő gazdasági társaságok 

tevékenységi körét áttekintve megállapítható, hogy fentiekkel összhangban lévő, 

cégnyilvántartásba is bejegyzett tevékenységi körrel a Pápa és Vidéke Lapkiadó, 

Hirdetésszervező Kft. részben már rendelkezik. Ezért nem szükséges a feladatra új gazdasági 

társaság megalapítása, hanem célszerűbb a jelenleg is működő Pápa és Vidéke Kft. 

elnevezésének módosításával, tevékenységi körének bővítésével ellátni a tevékenységet.  

 

Reményeink szerint a Várkertfürdő az ez évben megvalósuló fejlesztésével az eddiginél 

erőteljesebb turisztikai vonzerőként jelenik meg a piacon, mely a városmarketing 

szempontjából újabb feladatokat jelent, de újabb lehetőségeket is kínál majd.  

Erre tekintettel az Önkormányzat többségi tulajdonában álló Pápai Termálvízhasznosító Zrt. 

tulajdonosként történő bevonását javasoljuk a Kft-be.  

 

Fentieket összegezve javasolom a Pápa és Vidéke Lapkiadó, Hirdetésszervező Kft.  

- elnevezését Öreg Platán Pápai Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. 

elnevezésre módosítani; 

- a jelenlegi üzletrészének felosztásával és átruházásával a Pápai Termálvízhasznosító 

Zrt-t kisebbségi tulajdonosként a Kft-be bevonni a következők szerint: Pápa Város 

Önkormányzata 98 %-ban, a Zrt. 2%-ban lenne tulajdonos; 

- a tevékenységi körét bővíteni akként, hogy a már meglévő feladatai mellett a Kft. 

végezné többek között  

 a Fő térhez, a Várkastélyhoz, a Kékfestő Múzeumhoz, a Várkertfürdőhöz kötődő 

városmarketing tevékenységet, valamint a Kékfestő Múzeum, a Várkastély és a 

felújított Fő térhez kötődő turisztikai elemek működtetését;  

 felépítené a város turisztikai szempontból fontos médiastratégiáját; 
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 tevékenységi körébe tartozna reklám és ajándéktárgyak készíttetése és 

értékesítése, idegenvezetés, a város meglévő és jövőbeli turisztikai elemeinek 

összehangolása, szükség szerinti működtetése; 

 ellátna továbbá program-, vásár- kiállítás-, rendezvényszervezői és egyéb 

feladatokat. 

 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

 

Összeállította: Dr. Nagy Krisztina osztályvezető 

 

Pápa, 2011. február 15. 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás sk. 

 alpolgármester 

 

 

Határozati javaslat 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa és Vidéke Lapkiadó, 

Hirdetésszervező Kft. elnevezését Öreg Platán Pápai Városmarketing és Turisztikai Nonprofit 

Kft-re (rövid nevén: Öreg Platán Kft.) módosítja, ezzel egyidejűleg a Kft-ben lévő üzletrészét 

4.900.000 Ft értékű és 100.000 Ft értékű üzletrészekre osztja fel, és a 100.000 Ft értékű 

üzletrészét a Pápai Termálvízhasznosító Zrt-nek névértéken értékesíti. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza az alpolgármestert, hogy a Kft. társasági szerződésének 

elkészítése érdekében a szükséges intézkedéseket és jognyilatkozatokat az előterjesztésben 

foglaltak szerint megtegye, majd a Kft. társasági szerződését aláírja. 

 

A Képviselőtestület utasítja az alpolgármestert a társasági szerződés cégbírósághoz történő 

benyújtása érdekében szükséges intézkedések megtételére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Áldozó Tamás alpolgármester 



 

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE     9. 

8500 Pápa, Fő u. 12. 

Tel:  89/515-000 

Fax: 89/515-083 

 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

A Pápai Többcélú Kistérségi Társulás 2007. január 25-i megalakulása óta a társulási 

megállapodás módosítására több alkalommal is sor került. A Társulási Tanács legutóbb 2010. 

január 21-i ülésén döntött a megállapodás módosításáról. A társulási megállapodás 

módosítását ezt követően a Társulást alkotó 49 település önkormányzatának képviselőtestülete 

elfogadta, mely 2010. július 1-jén lépett hatályba. 

 

Az azóta eltelt időszakban több változás történt, mely miatt indokolt a társulási megállapodás 

módosítása, aktualizálása. Megtörtént továbbá annak felülvizsgálata is, tekintettel arra, hogy a 

települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény (a 

továbbiakban: társulási törvény) 1. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a társulási 

megállapodást a társulás tagjai a helyi önkormányzati általános választásokat követő hat 

hónapon belül felülvizsgálják. 

 

A társulási megállapodás módosításáról és a felülvizsgálat elfogadásáról a Társulási Tanács 

2010. december 16-i ülésén már döntést hozott, figyelemmel a Társulásban résztvevő 

települések által jelzettekre, s felkérte a képviselőtestületeket, hogy a társulási megállapodás 

módosításának elfogadásáról szóló döntéseiket hozzák meg. 

 

A társulási megállapodás módosítása az előterjesztés mellékletét képezi, a módosítás indokai 

az alábbiak:  

 

 A Társulási Tanács 2010. november 25-i ülésén módosította a Szervezeti és Működési 

Szabályzatát azzal, hogy legfeljebb 2 elnökhelyettes kerül megválasztásra, továbbá az 

elnökhelyettes(ek) feladat- és munkamegosztását, valamint a helyettesítés rendjét az elnök 

határozza meg. Ennek megfelelően szükséges a megállapodás SzMSz-szel való 

összhangjának megteremtése. 

 

 A megállapodás 1. számú melléklete felsorolja a társulást alkotó településeket, azok 

székhelyeit, valamint a lakosságszámot, mely a társulási törvény értelmében a 

megállapodás kötelező tartalmi eleme. A jelenleg hatályos megállapodás a 2009.        

január 1-jei lakosságszámot tartalmazza, melynek módosítása szükséges a                         

2010. január 1-jei lakosságszám szerint.  

 

 Egyházaskesző Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a házi 

segítségnyújtást 2011. február 1-jétől másik társulás keretei között látja el.  

 



 Nagyacsád Község Önkormányzata Képviselőtestületének döntése szerint 2011. február      

1-jétől a belső ellenőrzést és a házi segítségnyújtást a Társulás, mint intézményfenntartó 

keretei között kívánják ellátni.   

 

 

A 2004. évi CVII. törvény 1. § (9) bekezdés b) pontja értelmében „a társulásban részt vevő 

képviselőtestületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a többcélú 

kistérségi társulási megállapodás módosításához.” 

 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Összeállította: dr. Nagy Krisztina osztályvezető 

 

 

Pápa, 2011. február 16. 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás sk. 

 alpolgármester 

 

 

Határozati javaslat 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Megállapodásának módosítását - az előterjesztés mellékletében foglaltaknak 

megfelelően - jóváhagyja, egyidejűleg felhatalmazza az alpolgármestert a módosított társulási 

megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  dr. Áldozó Tamás alpolgármester 



 

Melléklet 

 

 

 

A Pápai Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Megállapodásának módosítása* 
 

 

 

1. A Megállapodás 11. d.) pont helyébe az alábbi d.) pont kerül:  

 

„d.) Elnökhelyettes(ek)” 

 

 

2. A Megállapodás 11.2. pont első bekezdés első mondata az alábbiak szerint módosul:  

 

„A társulás legfeljebb 9 tagú kollektív irányító szerve, amely elnökből, 

elnökhelyettes(ek)ből és legfeljebb 7 tagból áll.” 

 

 

3. A Megállapodás 11.3. pont első bekezdés második és harmadik mondata az alábbiak 

szerint módosul:  

 

„Az elnök helyettesítését, és munkájának segítését legfeljebb 2 elnökhelyettes végzi. Az 

elnökhelyettes(ek) feladat- és munkamegosztása, valamint a helyettesítés rendje az elnök 

által kerül meghatározásra, amely visszavonásig érvényes.” 

 

 

4. A Megállapodás 11.3. pont második bekezdése az alábbiak szerint módosul:  

 

„A társulás elnökét és elnökhelyettesét, elnökhelyetteseit a Társulási Tanács titkos 

szavazással választja meg az önkormányzati választási ciklus időtartamára.” 

 

 

5. A Megállapodás 1. sz. melléklete helyébe az alábbi 1. sz. melléklet kerül:  

 

       „1.sz. melléklet 
 

település székhely lakosságszám 2010. 

január 1-jén
 

Adásztevel 8561 Adásztevel, Árpád u. 22. 836 

Bakonyjákó 8591 Bakonyjákó, Rákóczi tér 9. 695 

Bakonykoppány 8571 Bakonykoppány, Petőfi S. u. 24.  211 

Bakonyság 8557 Bakonyság, Béke u. 14. 79 

Bakonyszentiván 8557 Bakonyszentiván, Rákóczi u. 35. 235 

Bakonyszücs 8572 Bakonyszücs, Kossuth L. u. 1. 362 

Bakonytamási  8555 Bakonytamási, Széchenyi u. 1.  714 

Béb 8565 Béb, Kossuth L. u. 14. 258 

Békás 8515 Békás, Rákóczi F. u. 17. 228 

Csót 8558 Csót, Rákóczi u. 38. 1 083 

Dáka 8592 Dáka, Dózsa Gy. u. 95. 690 

Döbrönte 8597 Döbrönte, Fő u. 47. 274 

Egyházaskesző 8523 Egyházaskesző, Kossuth u. 76. 528 



Farkasgyepű 8582 Farkasgyepű, Petőfi S. u. 15. 378 

Ganna 8597 Ganna, Fő u. 52. 321 

Gecse 8543 Gecse, Kossuth L. u. 39. 451 

Gic 8435 Gic, Nagy L. út 23. 388 

Homokbödöge 8563 Homokbödöge, Kossuth L. u. 47. 763 

Kemeneshőgyész 8516 Kemeneshőgyész, Kossuth u. 107. 521 

Kemenesszentpéter 8518 Kemenesszentpéter, Béke u. 2. 674 

Kup 8595 Kup, Fő u. 76. 490 

Külsővat 9532 Külsővat, Kossuth u. 70.  773 

Lovászpatona 8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2. 1 273 

Magyargencs 8517 Magyargencs, Petősi S. u. 127. 567 

Malomsok 8533 Malomsok, Fő tér 10. 576 

Marcalgergelyi 9534 Marcalgergelyi, Kossuth u. 52. 435 

Marcaltő 8532 Marcaltő, Fő tér 13. 828 

Mezőlak 8514 Mezőlak, Arany J. u. 1. 1 047 

Mihályháza 8513 Mihályháza, Jókai u. 10. 789 

Nagyacsád  8521 Nagyacsád, Deák F. u. 1-3. 668 

Nagydém 8554 Nagydém, Széchenyi u. 1. 395 

Nagygyimót 8551 Nagygyimót, Rákóczi u. 2. 607 

Nagytevel 8562 Nagytevel, Kossuth L. u. 56. 561 

Nemesgörzsöny 8522 Nemesgörzsöny, Széchenyi u. 10. 715 

Nemesszalók 9533 Nemesszalók, Rákóczi F. u. 13. 964 

Németbánya 8581 Németbánya, Fő tér 3.  102 

Nóráp 8591 Nóráp, Kossuth L. u. 48. 217 

Nyárád 8512 Nyárád, Kossuth L. u. 1. 975 

Pápa 8500 Pápa, Fő u. 12.  32 069 

Pápadereske 8593 Pápadereske, Rákóczi F. u. 43. 298 

Pápakovácsi 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. 581 

Pápasalamon 8594 Pápasalamon, Petőfi S. tér 3. 364 

Pápateszér 8556 Pápateszér, Petőfi S. u. 17. 1 268 

Takácsi  8541 Takácsi, Petőfi S. u. 14. 923 

Ugod 8564 Ugod, Kossuth. u.32. 1 447 

Vanyola 8552 Vanyola, Petőfi S. u.14. 594 

Várkesző 8523 Várkesző, Kossuth L. u. 36. 200 

Vaszar 8542 Vaszar, Fő u. 29. 1 634 

Vinár 9534 Vinár, Köztársaság u. 36. 255 

Társulás összesen:   61 304 

 

 

6. A Megállapodás 2/b. sz. melléklet 2. pont első francia bekezdésből az „Egyházaskesző” 

település szövegrész hatályon kívül kerül.  

 

 

7. A Megállapodás 2/b. sz. melléklet 2. pont első francia bekezdés „Nagyacsád” település 

felsorolásával egészül ki.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. A Megállapodás 2/b. sz. melléklet 2. pont harmadik francia bekezdésből „Nagyacsád” 

település szövegrész hatályon kívül kerül.  

 

 

9. A megállapodás 2/f. sz. melléklet első francia bekezdés „Nagyacsád” település 

felsorolásával egészül ki.  

 

 

10. A megállapodás 2/f. sz. melléklet harmadik francia bekezdésből „Nagyacsád” település 

szövegrész hatályon kívül kerül.  

 

 

Jelen módosítás a megállapodás egyéb rendelkezéseit nem érinti, azok változatlanul 

érvényben maradnak.  

 

 

Pápa, 2011. ……………….  

 

 

 
 

 Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Adásztevel község polgármestere 

 

 Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

   Bakonyjákó község polgármestere 

 

 Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

   Bakonykoppány község polgármestere 

 

 Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

   Bakonyság község polgármestere 

 

 Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Bakonyszentiván község polgármestere 

 

 Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Bakonyszűcs község polgármestere 

 

 Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Bakonytamási község polgármestere 

  

 Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Béb község polgármestere 

 

 Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Békás község polgármestere 

 

 

 

 

 



 

 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Csót község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Dáka község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Döbrönte község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Egyházaskesző község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Farkasgyepű község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Ganna község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Gecse község polgármestere 

 

 Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Gic község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Homokbödöge község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Kemeneshőgyész község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Kemenesszentpéter község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Kup község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Külsővat község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Lovászpatona község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Magyargencs község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Malomsok község polgármestere 

 

 

 

 



 

 

 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Marcalgergelyi község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Marcaltő község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Mezőlak község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Mihályháza község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Nagyacsád község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Nagydém község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Nagygyimót község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Nagytevel község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Nemesgörzsöny község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Nemesszalók község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Németbánya község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Nóráp község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Nyárád község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Pápa város alpolgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Pápadereske község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Pápakovácsi község polgármestere 

 

 

 



 

 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Pápasalamon község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Pápateszér község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Takácsi község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Ugod község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Vanyola község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Várkesző község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Vaszar község polgármestere 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

       Vinár község polgármestere 

 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 

PÁPA, FŐ U. 12. 8500 

Tel:  89/324-585 

Fax: 89/515-083 

E-mail cím: polgarmester@papa.hu 

            10. 
 

 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

Pápa Város Önkormányzata és Bakonyjákó Község Önkormányzata, Pápa Város 

Önkormányzata és Farkasgyepű Község Önkormányzata, továbbá Pápa Város 

Önkormányzata és a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás szociális feladatok ellátására - házi 

segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás 

- vonatkozóan megállapodást kötött, melyet a Képviselőtestület 2/2007. (I.25.) határozatával 

jóváhagyott. 

 

A szolgáltatások térítési díjára vonatkozó jogszabályok változása, valamint a családsegítés és 

gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó intézmény telephelyének megváltozása miatt szükségessé 

vált a megállapodások módosítása. 

 

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

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Összeállította: Benecz Rita 

   szociális és egészségügyi osztályvezető 

 

 

Pápa, 2011. február 15. 

         Dr. Áldozó Tamás sk. 

            alpolgármester 

 

 

 

H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T 

 

 

I.  Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Bakonyjákó Község 

 Önkormányzatával kötött megállapodást az alábbiak szerint módosítja: 

 

 a)  A megállapodás 2. pontja helyébe a következő 2. pont lép: 

  „Pápa Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

 szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. § (1) bekezdése alapján, 

 valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

 (továbbiakban: Szt.) 90. § (4) bekezdése alapján vállalja, hogy az általa fenntartott 

 Egyesített Szociális Intézmény (Pápa, Barát u. 9.) által biztosítja Bakonyjákó község 

 közigazgatási területén lakcímmel rendelkezők részére a Szt., illetve Gyvt. szerinti:  

    családsegítést, 

 gyermekjóléti szolgáltatást.” 
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 b) A megállapodás 4. pontja helyébe a következő 4. pont lép: 

  „Bakonyjákó Község Önkormányzata vállalja, hogy a közigazgatási területén az  

 1. pontban meghatározott szolgáltatást igénybevevők után a normatív támogatás és 

 Pápa  Város Önkormányzatának a Pápa városban biztosítható személyes 

 gondoskodást  nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési 

 díjak  megállapításáról szóló 12/2008. (IX.25.) önkormányzati rendelete alapján 

 megállapított  személyi térítési díj együttes összege és az adott szolgáltatás önköltsége 

 közötti különbözetet az Egyesített Szociális Intézmény által kiállított számla alapján 

 megtéríti. Az önköltséget Pápa Város Önkormányzatának éves költségvetése, 

 illetve az intézmények éves költségvetési beszámolója tartalmazza.” 

 

A megállapodás szövege egyebekben változatlan. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza az alpolgármestert a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős  : dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

        

  

II.  Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Farkasgyepű Község 

 Önkormányzatával kötött megállapodást az alábbiak szerint módosítja: 

 

 a)  A megállapodás 2. pontja helyébe a következő 2. pont lép: 

  „Pápa Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

 szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. § (1) bekezdése alapján, 

 valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

 (továbbiakban: Szt.) 90. § (4) bekezdése alapján vállalja, hogy az általa fenntartott 

 Egyesített Szociális Intézmény (Pápa, Barát u. 9.) által biztosítja Farkasgyepű község 

 közigazgatási területén lakcímmel rendelkezők részére a Szt., illetve Gyvt. szerinti:  

    családsegítést, 

 gyermekjóléti szolgáltatást.” 

 

 b) A megállapodás 4. pontja helyébe a következő 4. pont lép: 

  „Farkasgyepű Község Önkormányzata vállalja, hogy a közigazgatási területén az  

 1. pontban meghatározott szolgáltatást igénybevevők után a normatív támogatás és 

 Pápa  Város Önkormányzatának a Pápa városban biztosítható személyes 

 gondoskodást  nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési 

 díjak  megállapításáról szóló 12/2008. (IX.25.) önkormányzati rendelete alapján 

 megállapított  személyi térítési díj együttes összege és az adott szolgáltatás önköltsége 

 közötti különbözetet az Egyesített Szociális Intézmény által kiállított számla alapján 

 megtéríti. Az önköltséget Pápa Város Önkormányzatának éves költségvetése, 

 illetve az intézmények éves költségvetési beszámolója tartalmazza.” 

 

A megállapodás szövege egyebekben változatlan. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza az alpolgármestert a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 
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Felelős  : dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

        

III.  Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai Többcélú Kistérségi 

 Társulással kötött megállapodást az alábbiak szerint módosítja: 

 

   A megállapodás 2. pontja helyébe a következő 2. pont lép: 

  „Pápa Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

 szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. § (1) bekezdése alapján, 

 valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

 (továbbiakban: Szt.) 90. § (4) bekezdése alapján vállalja, hogy az általa fenntartott 

 Egyesített Szociális Intézmény (Pápa, Barát u. 9.) által biztosítja Bakonyjákó és 

 Farkasgyepű községek közigazgatási területén lakcímmel rendelkezők részére a Szt., 

 illetve Gyvt. szerinti:  

    családsegítést, 

 gyermekjóléti szolgáltatást.” 

 

A megállapodás szövege egyebekben változatlan. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza az alpolgármestert a 

módosítással egységes szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős  : dr. Áldozó Tamás alpolgármester 
 



 PÁPA  VÁROS  POLGÁRMESTERE 11. 
 8500 Pápa, Fő utca 12. 
 Tel.: 89/515-000 
 Fax.: 89/313-989 

 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

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

szabályozza a köztisztviselők munkateljesítményének értékelését. A teljesítményértékelés a 

munkáltató jogkör gyakorlója által - a köztisztviselő munkakörének és a közigazgatási szerv 

kiemelt céljainak figyelembevételével - előre meghatározott teljesítménykövetelmények 

alapján – évente, írásban történik.   

 

A Ktv. 34. § (3) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat esetében a 

teljesítménykövetelmények alapját képező célokról a Képviselőtestület dönt. A 

Képviselőtestület 171/2010. (XII.16.) határozatában utasította a polgármestert, hogy a Hivatal 

köztisztviselőire vonatkozó 2011. évi teljesítmény-követelmények alapját képező, kiemelt 

helyi célok meghatározására vonatkozó javaslatát az önkormányzat 2011. évi 

költségvetésének elfogadását követően terjessze a képviselőtestület elé. 

 

Az önkormányzat előtt álló feladatokra, a központi jogszabályokban, a helyi rendeletekben és 

határozatokban, valamint a Képviselőtestület éves munkatervében foglaltakra figyelemmel a 

teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt, helyi célokat a határozati javaslatban 

foglaltak szerint terjesztem a Képviselőtestület elé. 

 

 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

 

Összeállította: Dr. Nagy Krisztina osztályvezető 

 

Pápa, 2011. február 16. 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás sk. 

 alpolgármester 

 

 

Határozati javaslat 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. 

XXIII. törvény (Ktv.) 34. § (3) bekezdésében foglaltak alapján – a Polgármesteri Hivatal 

köztisztviselői tekintetében a teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokat az 

alábbiak szerint határozza meg: 

 

- az Ötv. 8. § (1) bekezdésében, valamint 10. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 

a kötelező önkormányzati feladatok maradéktalan ellátása, 
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- az önkormányzat rendeleteiben, határozataiban foglaltak végrehajtása, különös tekintettel 

az önkormányzat koncepcióira és programjaira, 

 

- az önkormányzat gazdasági programjának - Esterházy program II. - felülvizsgálata, 

 

- Pápa város környezetvédelmi programjának felülvizsgálata, 

 

- Helyi hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata, 

 

- Pápa város Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata, 

 

- helyi esélyegyenlőségi program megalkotása, 

 

- a helyi önkormányzati rendeletek központi és európai uniós jogszabályokkal való 

jogharmonizációjának folyamatos figyelemmel kísérése, hatályosulásuk biztosítása, 

 

- a képviselőtestületi és bizottsági munka törvényességének biztosítása,  

 

- a kisebbségi önkormányzatok törvényes működésének biztosítása, munkájuk segítése, 

 

- a 2011. évi időközi polgármester és képviselő választás előkészítéséhez és 

lebonyolításához kapcsolódó jogi, informatikai és technikai feladatok jogszabályoknak 

megfelelő, maradéktalan elvégzése,    

 

- a hazai és európai uniós pályázati kiírások folyamatos figyelemmel kísérése, pályázati 

lehetőségek minél szélesebb körű kihasználása, az elnyert pályázatok szakszerű és 

határidőben történő végrehajtása, 

 

- az önkormányzati beruházások képviselőtestület döntésének megfelelő, időben ütemezett 

megvalósítása, azok kivitelezésének szakszerű ellenőrzése, 

 

- a 2011. évi költségvetés végrehajtása során a gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása 

a célszerűségi, hatékonysági és takarékossági szempontok alapján, 

 

- a 2012. évi költségvetési koncepció előkészítése, 

 

- az önkormányzati vagyon hatékony hasznosítása,  

 

- az önkormányzat által fenntartott intézményekkel és az önkormányzat részvételével 

működő önkormányzati társulásokkal történő kapcsolattartás, 

 

- a helyi intézményrendszer racionális működésének biztosítása, az intézményi struktúra és 

feladatellátás felülvizsgálata, az intézmény-racionalizáció – létszám, feladat - 

szükségességének kiemelt figyelemmel kísérése, 

 

- a közigazgatási hatósági ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával 

kapcsolatos feladatok szakszerű és jogszerű intézése, az ügyintézési határidők betartása, 

ügyfélbarát és szolgáltató közigazgatás biztosítása,  

 

- az elektronikus ügyintézés biztosítása és a hivatali kapu működtetése, 
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- a hatósági munkához kapcsolódó ellenőrzések, valamint az adóvégrehajtás és behajtás 

hatékonyságának fokozása, 

 

- a helyi rendeletekben meghatározott, kötelezettséget tartalmazó előírások – különösen a 

közterületek tisztaságára, a belváros közlekedési rendjére – betartásának folyamatos 

ellenőrzése, 

 

- környezetvédelemmel kapcsolatos felvilágosító tevékenység hatékonyabbá tétele a sajtó 

bevonásával,  

 

- városi rendezvények előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása, 

 

- a városmarketinghez kötődő tevékenység fejlesztése és a város turisztikai-idegenforgalmi 

lehetőségeinek minél szélesebb körű kihasználása,  

 

- a vállalkozások segítése az Ipari Park és az Inkubátorház lehetőségeinek kihasználásával, 

a pályázati lehetőségek figyelembevételével,  

 

- a civil szervezetekkel való további együttműködés, ebből eredő feladatok ellátása,  

 

- az elektronikus információszabadságról szóló törvény rendelkezései szerinti nyilvánosság 

biztosítása, valamint naprakész tájékoztatás az önkormányzat honlapján, 

 

- informatikai fejlesztési lehetőségek vizsgálata, 

 

- a köztisztviselők szakmai képzésének, továbbképzésének biztosítása, szaktudásuk, 

idegennyelv-ismereteik továbbfejlesztésének elősegítése. 

 

A Képviselőtestület utasítja az alpolgármestert és a jegyzőt, hogy a Ktv. 34. § (5) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően a hivatal köztisztviselői részére a 

teljesítménykövetelményeket – az érintettek munkakörének figyelembevételével – határozza 

meg, majd az értékelést a jogszabályban foglaltak szerint végezze el. 

 

 

Határidő: a teljesítménykövetelmények meghatározásra 2011. február 28., a 

teljesítményértékelésre 2011. december 31. 

Felelős:  dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

               Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE     12. 

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel :  89/324-585 

Fax:  89/515-083  

E-mai l :  polgarmes ter@papa .hu   

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

  

Az országgyűlés a pénzügyi stabilitás és a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése, a 

gazdasági versenyképesség helyreállítása és az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében 

megalkotta az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról 

szóló 2010. évi XC. törvényt (továbbiakban: törvény).  

A törvény IV. fejezete módosította az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényt és az 

egyes kapcsolódó törvényeket, valamint hatályon kívül helyezte a költségvetési szervek jogállásáról 

és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényt. Továbbá megjelent a nemzetgazdasági miniszter 

8/2010. (IX.10.) NGM tájékoztatója az államháztartási szakfeladatok rendjéről. 

A törvény 135. § (5) és (9) bekezdésében foglaltakat a törvény hatálybalépését (2010. augusztus 

15.) követő első alkalommal történő alapító okirat módosításkor kell figyelembe venni. 

 

2011. január 01-től hatályba lépett továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény módosításáról szóló 2010. évi CLXXV. törvény, mely fontos változásokat hozott az 

intézményvezetői kinevezések és megbízások tekintetében. 

A törvénymódosítás lényegében visszaállította a 2009 előtti szabályozást, tehát a jövőben a 

magasabb vezető és vezetői beosztás csak az eredeti munkakör mellett ellátható. A jogszabály 

módosítás értelmében a magasabb vezetői és vezetői megbízás legfeljebb 5 évre adható és nincs 

lehetőség határozatlan idejű megbízás adására.    

A hivatkozott törvény 7. §-a alapján a határozatlan idejű magasabb vezetői kinevezések és 

megbízások a törvény erejénél fogva 2011. január 1-től kezdődő öt évre szóló határozott idejű 

magasabb vezetői megbízássá alakulnak át.  

A jogszabály módosításnak megfelelően az érintett intézményvezetők kinevezésének módosítása 

megtörtént.  

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. §-ának (1) bekezdése - az alapító 

okiratok tartalmára vonatkozóan – csak a kinevezés, megbízás rendjét írja elő kötelezően 

feltüntetendőnek.  

Fentiekre tekintettel az érintett alapító okiratokból törlésre kerülnek az intézményvezető személyére 

vonatkozó részek.      

 

Fentieken túl a Jókai Mór Városi Könyvtár intézményvezetője az intézmény keretein belül 

működtetett nyomdai tevékenységhez kérte új szakfeladatok szerepeltetését, illetve a 

mozgókönyvtár tekintetében az új csatlakozó települések felvételét. 

 

Fentiekre tekintettel szükségessé vált Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága, Pápa 

Városi Televízió, Pápa Város Önkormányzata Közoktatási és Közművelődési Intézmények 

Gazdasági Ellátó Szervezete, Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye, a 

Fenyveserdő Bölcsőde, a Napsugár Bölcsőde és a Bóbita Bölcsőde, valamint a Jókai Mór Városi 

Könyvtár alapító okiratának felülvizsgálata és módosítása, figyelemmel az új jogszabályi 

rendelkezésekre is. 

 

 

 

 

mailto:polgarmester@papa.hu


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

javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő 

 

 

Pápa, 2011. február 14.    

 

 

 

 

      

         Dr. Áldozó Tamás sk. 

                        alpolgármester 
 



HATÁROZATI JAVASLAT 
 

 

 

I. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. tv., az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., az egyes gazdasági és pénzügyi 

tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény, valamint a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló 2010. év 

CLXXV. törvény alapján  
 
1. Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye alapító okiratát az 

előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja, ezzel egyidejűleg az 

intézmény Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 153/2010. (XI.12.) 

határozata I/1. pontjával jóváhagyott alapító okiratát hatályon kívül helyezi. 

 

2. a Bóbita Bölcsőde alapító okiratát az előterjesztés 2. számú mellékletében foglaltak 

szerint jóváhagyja, ezzel egyidejűleg az intézmény Pápa Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete 153/2010. (XI.12.) határozata I/2. pontjával jóváhagyott alapító 

okiratát hatályon kívül helyezi. 

 

3. a Fenyveserdő Bölcsőde alapító okiratát az előterjesztés 3. számú mellékletében foglaltak 

szerint jóváhagyja, ezzel egyidejűleg az intézmény Pápa Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete 83/2009. (VI.30.) határozata I/9. pontjával jóváhagyott alapító okiratát 

hatályon kívül helyezi. 

 

4. a Napsugár Bölcsőde alapító okiratát az előterjesztés 4. számú mellékletében foglaltak 

szerint jóváhagyja, ezzel egyidejűleg az intézmény Pápa Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete 83/2009. (VI.30.) határozata I/10. pontjával jóváhagyott alapító 

okiratát hatályon kívül helyezi. 

 

5. a Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága alapító okiratát az előterjesztés 5. 

számú mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja, ezzel egyidejűleg az intézmény Pápa 

Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 59/2010. (V.06.) határozata I/3. pontjával 

jóváhagyott alapító okiratát hatályon kívül helyezi. 

 

6. a Pápa Város Önkormányzata Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági 

Ellátó Szervezete alapító okiratát az előterjesztés 6. számú mellékletében foglaltak szerint 

jóváhagyja, ezzel egyidejűleg az intézmény Pápa Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete 59/2010. (V.06.) határozata I/4. pontjával jóváhagyott alapító okiratát 

hatályon kívül helyezi. 

 

7. a Pápa Városi Televízió alapító okiratát az előterjesztés 7. számú mellékletében foglaltak 

szerint jóváhagyja, ezzel egyidejűleg az intézmény Pápa Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete 83/2009. (VI.30.) határozata I/17. pontjával jóváhagyott alapító 

okiratát hatályon kívül helyezi. 

 

8. a Jókai Mór Városi Könyvtár alapító okiratát az előterjesztés 8. számú mellékletében 

foglaltak szerint jóváhagyja, ezzel egyidejűleg az intézmény Pápa Város 

Önkormányzatának Képviselőtestülete 83/2009. (VI.30.) határozata I/14. pontjával 

jóváhagyott alapító okiratát hatályon kívül helyezi. 

 



A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a határozatok végrehajtásával kapcsolatban a 

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző   

Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

 

 

II. A Képviselőtestület utasítja az I. pontban érintett intézmények intézményvezetőjét, hogy a 

módosított alapító okirat alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat szükséges módosítását 

végezzék el és az egységes szerkezetű Szabályzatot terjesszék Pápa Város Önkormányzatának 

Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága elé jóváhagyásra.  

 

 

Határidő: benyújtásra:  2011. március 31. 

  jóváhagyásra:  2011. április 30. 

Felelős: Intézményvezetők 

  Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi  

  Bizottsága elnöke  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     



1. számú melléklet 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

 

1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának 

             Egyesített Szociális Intézménye 

 

2. A költségvetési szerv székhelye:        Pápa, Barát u. 9. 

 A költségvetési szerv telephelyei: Pápa, Barát u. 3.  

Pápa, Barát u. 4-6. 

Pápa, Barát u. 7. 

Pápa, Teveli út 3. 

Pápa, Vörösmarty u. 12. 

Pápa, Árok u. 7. 

Pápa, Arany J. u. 4. 

Pápa, Kisfaludy u. 16. 

Pápa, Barát u. 11. 

      

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: a helyi önkormányzatokról szóló többször 

módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (4) bekezdésében foglaltak alapján: szociális ellátás. 

 

4. Alaptevékenysége:  

Személyes gondoskodás: szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások működtetése 

integrált szervezeti formában. 

 

Ellátja a hozzákapcsolt önállóan működő költségvetési szervek alapító okiratában 

meghatározott alaptevékenységek szakmai feladatainak megvalósításával kapcsolatos – 

külön megállapodásban rögzített - pénzügyi-gazdasági feladatokat. 

 

Szakágazat száma, megnevezése: 873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 

Alkalmazott szakfeladatok:  

 

873011-1  Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása  

                        (férőhely: 142 fő) 

   Pápa, Barát u. 3. 

   Pápa, Barát u. 4-6. 

   Pápa, Teveli út. 3.  

   Pápa, Vörösmarty u. 12.    

 

873013-1 Demens betegek bentlakásos ellátása  

                        (férőhely: 15 fő) 

   Pápa, Barát u. 3. 

   Pápa, Barát u. 4-6. 

   Pápa, Teveli út. 3.  

   Pápa, Vörösmarty u. 12. 

 

873012-1  Időskorúak átmeneti ellátása  

Pápa, Árok u. 7. (férőhely: 25 fő) 

 

 

 

 

 



879033-1 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson  

Pápa, Arany J. u. 4. (férőhely: 20 fő) 

- időszakos férőhely 

Pápa, Kisfaludy u. 16. (férőhely: 6 fő) 

879019-1 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása 

Pápa, Kisfaludy u. 16. (férőhely: 12) 

889921-1 Szociális étkeztetés 

889922-1 Házi segítségnyújtás 

889923-1 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

889925-1 Támogató szolgáltatás 

889201-1 Gyermekjóléti szolgáltatás 

889924-1 Családsegítés 

881011-1 Idősek nappali ellátása  

Pápa, Árok u. 7. (férőhely: 40 fő) 

881012-1 Demens betegek nappali ellátása  

Pápa, Árok u. 7. (férőhely: 10 fő) 

881013-1 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 

Pápa, Kisfaludy u. 16.  (férőhely: 20 fő) 

562917-1 Munkahelyi étkeztetés 

562920-1 Egyéb vendéglátás 

692000-1 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 
856012-1 Korai fejlesztés, gondozás 
862101-1  Háziorvosi alapellátás 

862102-1 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

869041-1 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás 

869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

862301-1 Fogorvosi alapellátás 

862302-1 Fogorvosi ügyeleti ellátás 

882111-1 Rendszeres szociális segély 

882112-1 Időskorúak járadéka 

882115-1 Ápolási díj alanyi jogon 

882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon 

882122-1 Átmeneti segély 

882123-1 Temetési segély 

882125-1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 

882202-1 Közgyógyellátás 

882203-1 Köztemetés 

889101-1 Bölcsődei ellátás 

889943-1 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 

889969-1 Egyéb speciális ellátások 

890431-1 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében 

890441-1 Közcélú foglalkoztatás  

890442-1 Közhasznú foglalkoztatás   

682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

889955-1 Politikai rehabilitációs ellátások 

 

 Vállalkozási tevékenység köre és mértéke:  

  Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 

 

 

 



5. A költségvetési szerv jogállása: 

  Az intézmény jogi személy, melynek egyszemélyi felelős vezetője az intézményvezető. 

Az intézményvezető önálló munkáltatói jogkörrel rendelkezik, az intézményi dolgozók   

tekintetében. 

 

6. Az intézményvezetői állás betöltésének rendje: 

Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás 

előkészítését és lefolytatását a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvényben, és a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 

végrehajtására kiadott 257/2000. (XII.23.) számú Korm. rendeletben foglaltak figyelembe 

vételével kell elvégezni.  

 

Az intézményvezetői állás betöltésére vonatkozó pályázat elbírálása Pápa Város 

Önkormányzatának Képviselőtestülete hatáskörébe tartozik.  

 

7.    Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:  

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony, melyre a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak az irányadók. 

Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkaviszony, melyre nézve a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvényben foglaltak az irányadók. Egyéb 

foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. 

törvény (pl. megbízási jogviszony) szabályai az irányadók. 

 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szerv.  

Gazdálkodással összefüggő jogosítványok:  

            A kötelezettségvállalási és utalványozási jogot a költségvetési szerv vezetője gyakorolja. 

Tevékenységéről és gazdálkodásáról a költségvetési szervekre vonatkozó szabályok szerint 

számol be. 

 

Ellátja a hozzá rendelt önállóan működő költségvetési szervek alaptevékenységi körébe 

tartozó feladatokkal kapcsolatos gazdasági, ügyviteli feladatokat a munkamegosztás és 

felelősségvállalás rendjének szabályait rögzítő megállapodásban foglaltak szerint. 

 

Az intézményhez rendelt önállóan működő költségvetési szervek: 

- Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézete, Pápa, Barát u. 9.  

- Bóbita Bölcsőde, Tókert u. 11. 

- Fenyveserdő Bölcsőde, Vajda P. lakótelep 

- Napsugár Bölcsőde, Képző u. 1. 

 

 

9.  Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának  

         Képviselőtestülete 

  Székhelye:       Pápa, Fő u. 12.   
 

A költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyását átruházott 

hatáskörben Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága 

látja el. 

 

10.  Működési köre:  a mindenkor hatályos működési engedélyekben meghatározott  

    települések.  

 



11.  A költségvetési szerv jogelődje:    Egyesített Szociális Intézmény  

Pápa, Szelestei u. 3. 

Pápa Város Önkormányzatának Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálata Pápa, Fő u. 7.  

 

 

 

 

Pápa, 2011. február 25. 

 

 

 

 

          Dr. Áldozó Tamás 

         alpolgármester 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



2. számú melléklet 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

 
1. Költségvetési szerv neve:  Bóbita Bölcsőde  

            

2. Költségvetési szerv székhelye:  8500 Pápa, Tókert u.11. 

 

3.  Jogszabályban meghatározott közfeladata: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló többször módosított 1997. évi XXXI. tv. 94. § (3) bekezdésében foglaltak alapján: 

bölcsődei ellátás biztosítása.  

 

Alaptevékenysége: 

A 3 éven aluli gyermekek napközbeni elhelyezése, szakszerű gondozása, nevelése.  

 

Szakágazat száma, megnevezése: 889110 Bölcsődei ellátás  

Alkalmazott szakfeladatok: 

 

889101-1 Bölcsődei ellátás 

889109-1 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások 

 562917-1 Munkahelyi étkeztetés 

 890441-1 Közcélú foglalkoztatás  

890442-1 Közhasznú foglalkoztatás  

 

Vállalkozási tevékenység köre és mértéke:  

     Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 

4. Működési köre: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 

1997. évi XXXI. tv. 94. § (5) bekezdésében foglaltak alapján: Pápa város közigazgatási területe. 

 

5.  Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának  

         Képviselőtestülete 

 Székhelye:        Pápa, Fő u.12.   
 

A költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyását átruházott 

hatáskörben Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága látja 

el. 

 

6.  A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: önállóan működő költségvetési szerv.  

Gazdálkodással összefüggő jogosítványok: Az intézmény önálló bankszámlával rendelkezik. 

Meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait Pápa Város Önkormányzatának Egyesített 

Szociális Intézménye látja el. A költségvetési szervek közötti munkamegosztást és a 

felelősségvállalás rendjét külön megállapodás tartalmazza. 
 

A bölcsődevezető gyakorolja a kötelezettségvállalási és utalványozási jogot. 

 

7.  Az intézmény jogállása: 

 Az intézmény jogi személy, melynek egyszemélyi felelős vezetője a bölcsődevezető. A 

bölcsődevezető önálló munkáltatói jogkörrel rendelkezik az intézményi dolgozók tekintetében. 

 

 

 

 



8.   A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: 

 Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás 

előkészítését és lefolytatását a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. 

évi XXXIII. törvényben, és a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban 

történő végrehajtására kiadott módosított 257/2000.(XII.26.) Korm. rendeletben foglaltak 

figyelembe vételével kell végezni. 

 Az intézményvezetői megbízás Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének hatáskörébe 

tartozik. 

 

9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:  

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony, melyre a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben, 

valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtására kiadott 

módosított 257/2000.(XII.26.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. Egyes 

foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkaviszony, melyre nézve a Munka Törvénykönyvéről 

szóló többször módosított 1992. évi XXII. törvényben foglaltak az irányadók. Egyéb 

foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény 

(pl. megbízási jogviszony) szabályai az irányadók. 

 

10.  A költségvetési szerv jogelődje: I. sz. Bölcsőde 

      Székhelye:              Pápa, Tókert u. 11. 

 

 

 

 

Pápa, 2011. február 25.  

 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás 

 alpolgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. számú melléklet 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

 
 

1. Költségvetési szerv neve: Fenyveserdő Bölcsőde  

 

2. Költségvetési szerv székhelye: 8500 Pápa, Vajda P. ltp.  

  

3.  Jogszabályban meghatározott közfeladata: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló többször módosított 1997. évi XXXI. tv. 94. § (3) bekezdésében foglaltak alapján: 

bölcsődei ellátás biztosítása.  

 

Alaptevékenysége: 

A 3 éven aluli gyermekek napközbeni elhelyezése, szakszerű gondozása, nevelése, valamint 

szakvélemény alapján a rászoruló gyermekek korai fejlesztése, habilitációs és rehabilitációs 

célú nevelése és gondozása. 

Dolgozók szervezett étkeztetésének ellátása. 

 

Szakágazat száma, megnevezése: 889110 Bölcsődei ellátás  

Alkalmazott szakfeladatok: 

 

889101-1 Bölcsődei ellátás 

856012-1 Korai fejlesztés, gondozás 

562917-1 Munkahelyi étkeztetés 

890441-1 Közcélú foglalkoztatás  

890442-1 Közhasznú foglalkoztatás  

 

Vállalkozási tevékenység köre és mértéke:  

  Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 

4.  Működési köre: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 

1997. évi XXXI. tv. 94. § (5) bekezdésében foglaltak alapján: Pápa város közigazgatási területe. 

 

5.    Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának  

         Képviselőtestülete 

 Székhelye:       Pápa, Fő u.12.   

 

A költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyását átruházott 

hatáskörben Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága látja 

el. 

 

6.  A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: önállóan működő költségvetési szerv.  

Gazdálkodással összefüggő jogosítványok: Az intézmény önálló bankszámlával rendelkezik. 

Meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait Pápa Város Önkormányzatának Egyesített 

Szociális Intézménye látja el. A költségvetési szervek közötti munkamegosztást és a 

felelősségvállalás rendjét külön megállapodás tartalmazza. 
 

A bölcsődevezető gyakorolja a kötelezettségvállalási és utalványozási jogot. 

 

7.   Az intézmény jogállása: 

 Az intézmény jogi személy, melynek egyszemélyi felelős vezetője a bölcsődevezető. A 

bölcsődevezető önálló munkáltatói jogkörrel rendelkezik az intézményi dolgozók tekintetében. 



 

8.  A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: 

 Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás 

előkészítését és lefolytatását a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. 

évi XXXIII. törvényben és a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban 

történő végrehajtására kiadott módosított 257/2000.(XII.26.) Korm. rendeletben foglaltak 

figyelembe vételével kell végezni. 

 Az intézményvezetői megbízás Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének hatáskörébe 

tartozik. 

 

9.  Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:  

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony, melyre a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben, 

valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtására kiadott 

módosított 257/2000.(XII.26.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. Egyes 

foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkaviszony, melyre nézve a Munka Törvénykönyvéről 

szóló többször módosított 1992. évi XXII. törvényben foglaltak az irányadók. Egyéb 

foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény 

(pl. megbízási jogviszony) szabályai az irányadók. 

 

 

 

10.  A költségvetési szerv jogelődje:  IV. sz. Bölcsőde,  

      Székhelye:                Pápa, Vajda P. ltp. 

 

 

 

 

Pápa, 2011. február 25. 

 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás 

 alpolgármester 

 

 

 

 

 



4. számú melléklet 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

 

 

1. Költségvetési szerv neve:  Napsugár Bölcsőde  

  

2. Költségvetési szerv székhelye: 8500 Pápa, Képző u. 1.  

 

 

3.  Jogszabályban meghatározott közfeladata: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló többször módosított 1997. évi XXXI. tv. 94. § (3) bekezdésében foglaltak alapján: 

bölcsődei ellátás biztosítása.  

   

Alaptevékenysége: 

A 3 éven aluli gyermekek napközbeni elhelyezése, szakszerű gondozása, nevelése.  

      

Szakágazat száma, megnevezése: 889110 Bölcsődei ellátás 

Alkalmazott szakfeladatok: 
 

889101-1 Bölcsődei ellátás 

562917-1 Munkahelyi étkeztetés 

890441-1 Közcélú foglalkoztatás   

890442-1 Közhasznú foglalkoztatás  

 

Vállalkozási tevékenység köre és mértéke:  

 Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 

 

4.  Működési köre: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 

1997. évi XXXI. tv. 94. § (5) bekezdésében foglaltak alapján: Pápa város közigazgatási területe 

 

 

5.    Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának  

         Képviselőtestülete 

 Székhelye:       Pápa, Fő u.12.   
 

A költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyását átruházott 

hatáskörben Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága látja 

el. 

 

6.  A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: önállóan működő költségvetési szerv.  

Gazdálkodással összefüggő jogosítványok: Az intézmény önálló bankszámlával rendelkezik. 

Meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait Pápa Város Önkormányzatának Egyesített 

Szociális Intézménye látja el. A költségvetési szervek közötti munkamegosztást és a 

felelősségvállalás rendjét külön megállapodás tartalmazza. 
 

A bölcsődevezető gyakorolja a kötelezettségvállalási és utalványozási jogot. 

 

7.  Az intézmény jogállása: 

 Az intézmény jogi személy, melynek egyszemélyi felelős vezetője a bölcsődevezető. A 

bölcsődevezető önálló munkáltatói jogkörrel rendelkezik az intézményi dolgozók tekintetében. 

 

 



8.  A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: 

 Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás 

előkészítését és lefolytatását a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. 

évi XXXIII. törvény és a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban 

történő végrehajtására kiadott módosított 257/2000.(XII.26.) Korm. rendeletben foglaltak 

figyelembe vételével kell végezni. 

 Az intézményvezetői megbízás Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének hatáskörébe 

tartozik. 

 

9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:  

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony, melyre a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben, 

valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtására kiadott 

módosított 257/2000.(XII.26.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. Egyes 

foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkaviszony, melyre nézve a Munka Törvénykönyvéről 

szóló többször módosított 1992. évi XXII. törvényben foglaltak az irányadók. Egyéb 

foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény 

(pl. megbízási jogviszony) szabályai az irányadók. 

 

10. A költségvetési szerv jogelődje:  V. sz. Bölcsőde 

        Székhelye:    Pápa, Kilián ltp. 

 

 

 

Pápa, 2011. február 25. 

 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás 

 alpolgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. számú melléklet 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

 

1.  A költségvetési szerv megnevezése: Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága 

  

2.  A költségvetési szerv székhelye: 8500 Pápa, Anna tér 11. 

 Telephelye:    8500 Pápa, Anna tér 3. 

 

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: helyi közutak és közterületek fenntartása, a 

köztisztaság és településtisztaság biztosítása 

 

4.  Alaptevékenysége: 

Parkosítás, zöldterületek gondozása, közterületeken füvesítés, faápolás, parkok és a belváros 

virágokkal való díszítése.  

Az önkormányzati közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása, hó- és síkosság-mentesítése, 

felújítása.  

A helyi és távolsági autóbuszok megállóinak üzemeltetése.  

A fizető parkolók létesítése, működtetése és felújítása. 

Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérbeadása, kezelése, üzemeltetése, 

karbantartása, felújítása.  

A települési szilárd hulladékok összegyűjtése, elszállítása, közterületek tisztítása, lomtalanítás. 

Nyilvános illemhelyek üzemeltetése.  

 

Jégpálya és sportpálya üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása. Városi sportpálya 

kizárólag verseny- és élsport céljára történő üzemeltetése.  

 

Városi rendezvények lebonyolításában való közreműködés. 

Egyéb városi- és községgazdálkodási szolgáltatással kapcsolatos tevékenységek, piaci és vásári 

tevékenységgel kapcsolatos feladatok, közhasznú munkavégzés keretében történő 

foglalkoztatás. 

 

Szakágazat száma, megnevezése: 841218 Lakás-, kommunális szolgáltatások igazgatása 

 Alkalmazott szakfeladatok:  

   

      360000-1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás  

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

      421100-1 Út, autópálya építése  

      522110-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása  

      522130-1 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása  

      682001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése  

      682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése  

      750000-1 Állat-egészségügyi ellátás  

      812100-1 Általános épülettakarítás  

      813000-1 Zöldterület - kezelés  

      841192-1 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

      841402-1 Közvilágítás  

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

      889943-1 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 

      890441-1 Közcélú foglalkoztatás   

890442-1 Közhasznú foglalkoztatás   

910301-1 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése  

931102-1 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése  



931201-1 Versenysport- tevékenység és támogatása  

960400-1 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás  

412000-1 Lakó- és nem lakó épület építése 

422100-1 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 

429100-1 Vízi létesítmény építése 

429900-1 Egyéb m.n.s. építés 

431100-1 Bontás 

812900-1 Egyéb takarítás 

 

    Vállalkozási tevékenység köre és mértéke:  

    682002-4  Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése 

    Vállalkozási tevékenység mértéke: összkiadás arányában 20 %   

 

5.  A költségvetési szerv jogállása: 

A költségvetési szerv jogi személy, melynek egyszemélyi felelős vezetője az intézményvezető, 

aki önálló munkáltatói jogkörrel rendelkezik a költségvetési szerv dolgozói tekintetében. 

 

6. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: 

A magasabb vezetői állás betöltésére vonatkozó pályázat eljárási rendjét a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXIII. Tv-ben, valamint a. helyi 

önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési 

intézményeknél történő végrehajtásáról szóló módosított 77/1993. (V.12.) Korm. sz. rendeletben 

foglaltak rögzítik. 

Az intézményvezetői megbízás Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének hatáskörébe 

tartozik. 

 

7.  Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:  

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony, melyre a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak 

az irányadók. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkaviszony, melyre nézve a Munka 

Törvénykönyvéről szóló többször módosított 1992. évi XXII. törvényben foglaltak az irányadók. 

Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. 

törvény (pl. megbízási jogviszony) szabályai az irányadók. 

 

8.  Működési köre:  

Pápa város közigazgatási területe. 

 

9.  A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 

Gazdálkodással összefüggő jogosítványok: 
Az intézmény önálló bankszámlával rendelkezik. 

Az intézményvezető gyakorolja a kötelezettségvállalási és utalványozási jogot. 

 

 

10.  Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának  

         Képviselőtestülete 

 Székhelye:       Pápa, Fő u.12.  

 

 

A költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyását átruházott 

hatáskörben Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága látja 

el. 

 



 

11. A költségvetési szerv jogelődje:    Városgondnokság  

     Székhelye:      Pápa, Anna tér 3. 

 

 

 

 

Pápa, 2011. február 25. 

 

 

 

            Dr. Áldozó Tamás 

 alpolgármester 

 

 

 

 

 



6. számú melléklet 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

 

1. Költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzata Közoktatási és 

      Közművelődési Intézmények Gazdasági  

  Ellátó Szervezete 

 

2. Költségvetési szerv székhelye: 8500 Pápa, Fő u. 7.  

     Telephelye, tagintézménye: Óvodai Konyha Pápa, Fáy A. ltp. 

 Nátus Konyha Pápa, Március 15. tér 14.                  

 

3.  Jogszabályban meghatározott közfeladata: ellátja az irányító szerv (önkormányzat) által 

hozzá rendelt – elkülönült pénzügyi-gazdasági szervezeti egységgel nem rendelkező -   

költségvetési szervek pénzügyi gazdasági feladatait.  

      

4. Alaptevékenysége: 

Gazdasági ellátó szervezet működtetése és fenntartása. Ellátja a hozzákapcsolt önállóan működő 

költségvetési szervek alapító okiratában meghatározott alaptevékenységek szakmai feladatainak 

megvalósításával kapcsolatos – külön megállapodásban rögzített - pénzügyi-gazdasági 

feladatokat. 

Az önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények által szervezett 

intézményi étkeztetés biztosítása, óvodai ellátásban részesülő gyermekek, alap- és középfokú 

oktatásban, valamint kollégiumi ellátásban részesülő tanulók étkeztetése. 

Pálkövei Ifjúsági Tábor üzemeltetése.  

Döbröntei Turistaház, sífelvonó működtetése. 

 

Szakágazat száma, megnevezése: 841116 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási  

    intézményeket ellátó, kisegítő szolgálatai 

Alkalmazott szakfeladatok: 

692000-1  Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 

562912-1  Óvodai intézményi étkeztetés 

562913-1  Iskolai intézményi étkeztetés 

562914-1  Tanulók kollégiumi étkeztetése 

562917-1  Munkahelyi étkeztetés 

932913-1  Sípálya üzemeltetése 

562916-1  Üdülői, tábori étkeztetés 

552001-1  Üdülői szálláshely-szolgáltatás 

       562920-1  Egyéb vendéglátás 

889943-1  Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások  

890441-1  Közcélú foglalkoztatás   

890442-1  Közhasznú foglalkoztatás   

 

 Vállalkozási tevékenység köre és mértéke: 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 

5.   Az intézmény jogállása: 
      Az intézmény jogi személy, melynek egyszemélyi felelős vezetője az intézményvezető, aki 

önálló munkáltatói jogkörrel rendelkezik a költségvetési szerv dolgozói tekintetében. 

 

 

 



6.   A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:   

 Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázat eljárási rendjét a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló, módosított 1992. évi XXXIII. tv., valamint a helyi 

önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési 

intézményeknél történő végrehajtásáról szóló, módosított 77/1993. (V.12.) Korm. rendeletben 

foglaltak határozzák meg. 

       

Az intézményvezetői megbízás Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének hatáskörébe 

tartozik. 

 

7.    Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:  

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony, melyre a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben, 

valamint a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes 

költségvetési intézményeknél történő végrehajtásáról szóló, módosított 77/1993. (V.12.) Korm. 

rendeletben foglaltak az irányadók. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkaviszony, 

melyre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló többször módosított 1992. évi XXII. 

törvényben foglaltak az irányadók. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) szabályai az 

irányadók. 

 

8.   A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv       

Gazdálkodással összefüggő jogosítványok: 
A hozzárendelt önállóan működő intézmények által ellátott feladatokkal kapcsolatban végzi a 

munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét rögzítő megállapodásban foglaltak szerinti 

pénzügyi-gazdasági szolgáltató feladatokat. 
 

 

A költségvetési szervhez rendelt önállóan működő költségvetési szervek: 
 

Városi Óvodák (székhely: Szivárvány Óvoda) Pápa, Képző u. 3. 

Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola   

és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat      Pápa, Korona u. 29. 

Munkácsy Mihály Általános Iskola Pápa, Aradi u. 10-12. 

Tarczy Lajos Általános Iskola                                        Pápa, Jókai u. 18. 

Weöres Sándor Általános Iskola          Pápa, Teleki u. 2. 
 

Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium    Pápa, Veszprémi u. 45. 
 

Pápai Szakképzés-szervezési Társulás  Pápa, Külső-Veszprémi út 2. 

                                     

Jókai Mór Művelődési Központ                               Pápa, Erzsébet liget 1. 

Jókai Mór Városi Könyvtár                               Pápa, Várkastély 

Városi Sportcsarnok                                                       Pápa, Várkert út 4.  

Városi Televízió                                                Pápa, Deák F. u. 1. 
 

Az intézményvezető kötelezettségvállalási és utalványozási jogot, az önállóan működő 

intézmények tekintetében ellenjegyzési jogot gyakorol. 

Tevékenységéről és gazdálkodásáról a költségvetési szervekre vonatkozó szabályok szerint 

számol be. 

 

 

 

 



9.   Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának  

         Képviselőtestülete 

  Székhelye:       Pápa, Fő u.12.  
 

A költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyását átruházott 

hatáskörben Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága látja 

el. 

 

 

10. Működési köre: Pápa város közigazgatási területe 

 

11. A költségvetési szerv jogelődje:    Alsófokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó  

                           Szervezete  

Pápa, Fő u. 7.  

 

 

Pápa, 2011. február 25. 

 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás 

 alpolgármester 

 

 

 

 

 



7. számú melléklet 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

 

1. Költségvetési szerv neve:  Pápa Városi Televízió 

 

2. Költségvetési szerv székhelye: 8500 Pápa, Deák F. u. 1.  

               

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: a rádiózásról és a televíziózásról szóló többször 

módosított 1996. évi I. tv-ben foglaltak alapján: a független, kiegyensúlyozott és tárgyilagos 

tájékoztatás, az egyetemes és nemzeti kultúra támogatása, sokszínűségének bemutatása.  

       

4. Alaptevékenysége: 

 Tv műsorok, filmek készítése, továbbadása. 

Átvett műsorok sugárzása. 

Egyéb városi információs szolgáltatás. 

 

    Szakágazat száma, megnevezése: 602000 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása 

    Alkalmazott szakfeladatok: 

   

    602000-1 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása 

    591113-1 Egyéb televízióműsor-készítés 

    890441-1 Közcélú foglalkoztatás 

    890442-1 Közhasznú foglalkoztatás  

 

Vállalkozási tevékenység köre és mértéke:  

 Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 

5. Az intézmény jogállása: 
 Az intézmény jogi személy, melynek egyszemélyi felelős vezetője az intézményvezető –

főszerkesztő, aki önálló munkáltatói jogkörrel rendelkezik az intézményi dolgozók tekintetében. 

 

6. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:   
 Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázat eljárás 

lefolytatásának rendjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló, módosított 1992. évi XXXIII. tv, 

valamint a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes 

költségvetési intézményeknél történő végrehajtásáról szóló, módosított 77/1993. (V.12.) Korm. 

rendeletben foglaltak határozzák meg. 

 

Az intézményvezetői megbízás Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének hatáskörébe 

tartozik. 

 

7. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:  

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony, melyre a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben, valamint 

a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési 

intézményeknél történő végrehajtásáról szóló, módosított 77/1993. (V.12.) Korm. rendeletben 

foglaltak az irányadók. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkaviszony, melyre nézve a 

Munka Törvénykönyvéről szóló többször módosított 1992. évi XXII. törvényben foglaltak az 

irányadók. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 

évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) szabályai az irányadók. 

 



8.  A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: önállóan működő költségvetési szerv.  

Gazdálkodással összefüggő jogosítványok: 

 Az intézmény önálló bankszámlával rendelkezik. Meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait 

Pápa Város Önkormányzata Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ látja el. A 

költségvetési szervek közötti munkamegosztást és a felelősségvállalás rendjét külön 

megállapodás tartalmazza. 

 Az intézményvezető gyakorolja a kötelezettségvállalási és utalványozási jogot. 

 

9. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának  

         Képviselőtestülete 

 Székhelye:       Pápa, Fő u.12.  

 

A költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyását átruházott 

hatáskörben Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága látja 

el. 

 

10. Működési köre:  a rádióengedélyben, valamint a műsorszolgáltatási szerződésben meghatáro-

zottak szerint.  

 

11. A költségvetési szerv jogelődje: -- 

 

 

 

 

Pápa, 2011. február 25. 

 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás 

 alpolgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. számú melléklet 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

 

 

1. Költségvetési szerv neve:  Jókai Mór Városi Könyvtár 

      

 

2. Költségvetési szerv székhelye: 8500 Pápa, Fő tér 1.  

Telephelye:   Pápa, Anna tér 11. 

 

 

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján: a az információk szabad 

áramlása, és bárki számára hozzáférhetővé tétele érdekében a könyvtári ellátás fenntartása, és 

fejlesztése.  

   

 

4. Alaptevékenysége: 

 A könyvtári dokumentumok helyben használata, kölcsönzése. 

 Könyvtárközi kölcsönzés, területi együttműködés szervezése. Közművelődési célú 

rendezvények, kiállítások. Könyvtári tevékenységgel összefüggő egyéb szolgáltatások. 

 Kiadói tevékenységen belül nyomda működtetése. 
 

Szakágazat száma, megnevezése: 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 

 

Alkalmazott szakfeladatok: 

 

910121-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

910122-1 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

910123-1 Könyvtári szolgáltatások 

890441-1 Közcélú foglalkoztatás  

      890442-1  Közhasznú foglalkoztatás 

 581100-1 Könyvkiadás  

 181200-1  Nyomás (kivéve: napilap) 

 181300-1 Nyomdai előkészítő tevékenység 

 181400-1 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 
 

Vállalkozási tevékenység köre és mértéke:  

 Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 

 

5.  Az intézmény jogállása: 
Az intézmény jogi személy, melynek egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. Az igazgató 

önálló munkáltatói jogkörrel rendelkezik az intézményi dolgozók tekintetében. 

 

 

6.  Működési köre:  

1. Pápa város közigazgatási területe 

2. Mozgókönyvtár tekintetében a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás társulási 

megállapodásának 2/g. számú melléklete alapján: 
 

 



Adásztevel 

Bakonyjákó 
 

Bakonykoppány 

Bakonyszentiván 

Bakonyszűcs 

Bakonytamási 

Béb
 

Békás
 

Csót
 

Dáka 

       Döbrönte
 

       Egyházaskesző 

       Farkasgyepű
 

       Ganna
 

Gecse
 

Gic 

Homokbödöge
 

Kemeneshőgyész
 

Kemenesszentpéter 

Kup
 

Külsővat
 

Lovászpatona
 

Magyargencs
 

Marcalgergelyi 

Marcaltő 

Mihályháza 

Nagyacsád 

Nagydém 

Nagygyimót 

Nagytevel
 

 Nemesgörzsöny 

     Nemesszalók 

     Németbánya 

     Nyárád 

Pápadereske 

Pápakovácsi
 

Pápateszér 

Takácsi
 

Ugod
 

Vaszar
 

Várkesző
 

Vinár 

 

 

7.  A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: önállóan működő költségvetési szerv 

Gazdálkodással összefüggő jogosítványok: 
Az intézmény önálló bankszámlával rendelkezik. Meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait 

Pápa Város Önkormányzata Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ látja el. A 

költségvetési szervek közötti munkamegosztást és a felelősségvállalás rendjét külön 

megállapodás tartalmazza. 

Az igazgató gyakorolja a kötelezettségvállalási és utalványozási jogot. 

 

 

8. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:   
 Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázat eljárási rendjét a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló, módosított 1992. évi XXXIII. törvényben, valamint a 

végrehajtására kiadott, a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen 

foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 

módosított 150/1992. (XI.20.) Korm. rendeletben foglaltak határozzák meg. 

 

 Az intézményvezetői megbízás Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének hatáskörébe 

tartozik. 

 
 

9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:  

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony, melyre a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben, 

valamint a végrehajtására kiadott, a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen 

foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 

módosított 150/1992. (XI.20.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. Egyes 

foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkaviszony, melyre nézve a Munka Törvénykönyvéről 

szóló többször módosított 1992. évi XXII. törvényben foglaltak az irányadók. Egyéb 

foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény 

(pl. megbízási jogviszony) szabályai az irányadók. 
 

 

 

 

 

 



10. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának  

         Képviselőtestülete 

Székhelye:       Pápa, Fő u.12 

 

A költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyását átruházott 

hatáskörben Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága látja 

el. 

 

 

 11. A költségvetési szerv jogelődje: Jókai Mór Városi Könyvtár 

      Székhelye:    Pápa, Fő tér 1. 

 

 

 

 

 

Pápa, 2011. február 25. 

 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás                

    alpolgármester



 

 

 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 

PÁPA, FŐ  U. 12. 8500 

Tel: 89/324-585 

Fax: 89/515-083 

E-mail cím: polgarmester@papa.hu 

 

13. 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Az egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások térítési díjára vonatkozó szabályokat a 

284/1997.(XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) határozza meg. Az R. 1. § (6) bekezdése 

kimondja, hogy az egészségügyi szolgáltató hatáskörében megállapítható térítési díjak 

megállapításának, nyilvánosságra hozatalának és befizetésének rendjét, valamint a szolgáltató által 

megállapított térítési díj mérséklésére, illetve elengedésére vonatkozó rendelkezéseket a szolgáltató – a 

fenntartó által jóváhagyott – szabályzatban állapítja meg. 

 

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 

szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 37. § (5) bekezdésének c) pontja – mely szerint a 

00001 kódszámú ápolási tevékenységet nyújtó osztályról jelentett ápolási eset után elszámolt 

teljesítménydíjat a felvétel hónapját követő hetedik hónaptól 25 százalékkal, a tizenharmadik   

hónaptól 50 százalékkal csökkenteni kell -  2011. január 1. napjától hatályát vesztette. 

 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet és a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi 

szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 366/2010. 

(XII. 30.) Korm. rendelet szerint a betegek által fizetendő részleges térítési díj az ápolási osztályon 

orvosi beutalás alapján történő elhelyezés és ápolás esetén, illetve krónikus fekvőbeteg-ellátásban 

ápolási díjjal finanszírozott biztosított után 2011. január 1. napjától 600 Ft/nap, 2011. július 1. 

napjától 800 Ft/nap. 

 

Tekintettel arra, hogy a 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 37. § (5) bekezdésének c) pontja hatályát 

vesztette, továbbá a betegek által fizetendő részleges térítési díjak jogszabályban kerültek 

meghatározásra, szükséges a kórház egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló szabályzatának 

az előterjesztés melléklete szerinti módosítása. 

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

 

Összeállította: Benecz Rita 

  szociális és egészségügyi osztályvezető       

 

 

Pápa, 2011. február 15.       Dr. Áldozó Tamás sk.  

              alpolgármester 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

1.  Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti   

 Szakrendelő térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési  díjáról 

 szóló Szabályzatát az előterjesztés mellékletében foglalt módosításokkal jóváhagyja. 

 

2. Utasítja a főigazgatót, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

 Határidő: azonnal 

     Felelős: Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

        Dr. Vörös Ibolya főigazgató 

 

 

 



 

Melléklet 

 

 

1) A Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő térítési díj ellenében igénybe vehető  

 egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló Szabályzatának 3. pontjának az alábbi 

 szövegrésze hatályát veszti: 

 

     „ Az ápolási osztályon a felvételt követő 7. hónaptól a krónikus alapdíj 25 %-a, továbbá a 

 felvételt követő 13. hónaptól a krónikus napidíj 50 %-a fizetendő kiegészítő térítési díjként.” 

 

 

 

      2) A Szabályzat 1. sz. mellékletének negyedik bekezdése hatályát veszti:    

                                                                                                                                                                                                                                                                            

„Kiegészítő térítési díj: 

Az ápolási osztályon a felvételtől számított 7.hónaptól a 12. hónap végéig a krónikus alapdíj 25%-a. 

Az ápolási osztályon a felvételt követő 13. hónaptól az ápolás befejezéséig a krónikus napidíj 50%-a. 

 

(Az intézményben a krónikus osztályon, illetve az ápolási osztályon történt ellátások ideje a tárgyévben 

összeadódik.)” 

 

 

 

3) A Szabályzat 4. sz. mellékletéből az alábbi szövegrész hatályát veszti: 

 

„Az ápolási osztályon a felvételtől számított 7. hónaptól a 12. hónap végéig a krónikus alapdíj 25 %-a.   

  Igénybevétel ideje……..………….-tól…………..……-ig. Összesen……………nap  

  Fizetendő díj összesen:……………-Ft” 

 

„Az ápolási osztályon a felvételt követő 13. hónaptól az ápolás befejezéséig a krónikus napidíj 50 %-a. 

  Igénybevétel ideje……..….…….-tól……………..……-ig. Összesen……………nap  

  Fizetendő díj  összesen:……………-Ft” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 14. 
 8500 PÁPA, Fő utca 12. 

 Tel.: 89/324-585 

 Fax.: 89/515-083 

 E-mail: polgarmester@papa.hu 

 
 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) megbízásából a Közlekedésfejlesztési 

Koordinációs Központ (KKK) a „NFM Útpénztár Előirányzat” finanszírozásában pályázatot 

hirdetett az országos közutak átkelési, valamint a lakott területekhez közvetlenül kapcsolódó 

szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek 

sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozásokra.  

 

A pályázat az országos közúthálózat lakott területen belüli szakaszain, illetve a lakott terület 

határán tervezett közúti létesítményekre nyújtható be. Nem nyújtható társfinanszírozás olyan 

pályázathoz ahol az önkormányzat a pályázott beavatkozás bekerülési összegéből legalább 

10%-os önrész biztosítását hitelt érdemlően nem igazolja képviselőtestületi határozattal, más 

igazolt helyi, vagy átadott forrásból. 

 

Minden önkormányzat egy pályázatot nyújthat be, egy pályázat legfeljebb 3 műszaki 

létesítményre vonatkozhat.  

 

Pápa város területén áthaladó országos közutak közül forgalomcsillapításra a következő 

helyeken van szükség: Pápa-Borsosgyőr Nyárád felőli oldalán, településkapu a Somlai úton a 

Pápa tábla és a körforgalom között, településkapu, valamint felvillanó sebességre 

figyelmeztető készülék elhelyezése Pápa-Tapolcafőn a postával egy szelvényben. 

 

Költségbecslés alapján a beruházás kivitelezési költsége kb. 35.000 eFt, melyhez 10% önrész 

biztosítása szükséges. 

 

Pályázati kiírás szerint a nyertes pályázatok lebonyolítására a KKK a Nemzeti Infrastruktúra 

Fejlesztő Zrt-vel, vagy a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel köt szerződést, akik az előírt 

további tervezési, kivitelezési versenyeztetést elvégzik, az önkormányzatoknak az önrész 

összegét a „NFM Útpénztár Előirányzat”-ba kell befizetniük a beavatkozásra vonatkozó 

„Megállapodás” aláírása után az abban szereplő határidőn belül. A pályázat összege 

felhasználható a beavatkozás előkészítésére, területszerzésre, tervezésre és kivitelezésre. 

 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

 

Összeállította: Molnár István osztályvezető 

 

Pápa, 2011. február 16. 

 

        Dr. Áldozó Tamás sk. 

            alpolgármester 

 

mailto:polgarmester@papa.hu


 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a Közlekedésfejlesztési 

Koordinációs Központhoz az országos közutak átkelési, valamint a lakott területekhez 

közvetlenül kapcsolódó szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének 

növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozásokra benyújtandó 

pályázattal, mely „Pápa, Somlai út, Pápa-Borsosgyőr és Pápa-Tapolcafő forgalomcsillapítása” 

feladat, melynek elvégzéséhez legfeljebb 3.500 eFt önrészt biztosít. 

 

Képviselőtestület utasítja az alpolgármestert, hogy a pályázat benyújtása érdekében a 

szükséges intézkedéseket tegye meg, a 2011. évi költségvetésben a feladat saját forrását 

biztosítsa. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

  Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

  Molnár István műszaki osztályvezető 

  

 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE     15. 

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel:  89/324-585 

Fax:  89/515-083  

E-mail :  polgarmester@papa.hu   

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

I. 

A Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium pályázatot kíván benyújtani az      

„Ökoiskola 2011” cím elnyerésére. 

 

A pályázat célja a fenntarthatóság, a környezettudatosság és fenntartható fogyasztás elveinek  

minél hatékonyabb megjelenése az oktatási intézményekben. 

Az „Ökoiskola” cím azoknak a nevelési-oktatási intézményeknek az elismerését szolgálja, 

melyek átgondoltan, intézményesen, rendszerszerűen biztosítják a fenti cél elérését. 

 

A cím elnyerése az iskola számára rangot jelent, mely vonzóvá teheti az iskolát a szülők 

számára, és pozitív külső visszajelzést nyújt az iskola munkájáról a fenntartó számára. 

A hálózat iskolái nagyobb eséllyel vesznek részt a környezeti nevelési, a fenntarthatóság 

pedagógiájával kapcsolatos pályázatokon. 

A cím elnyerője az „Ökoiskolák” Hálózatának tagjává válik, hazai és nemzetközi 

kapcsolatrendszere bővülhet, a Hálózat programjai segítik szakmai fejlődését. 

Az intézmény tanulói részt vehetnek a Vidékfejlesztési Minisztérium Ökoiskoláknak 

szervezett környezet- és természetvédelmi tárgyú programjain, rendezvényein, pályázatain. 

 

A címet a nyertes pályázó 3 évig használhatja.  

 

II. 

A Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium csatlakozni kíván az Educatio Kht. 

„Kompetencialapú Oktatás, Egyenlő Hozzáférés – Innovatív Intézményekben” elnevezésű 

TÁMOP projekten belül létrehozott Referenciaintézményi Hálózathoz. 

 

A pályázat alapvető célja, hogy a referencia-intézmények területi, regionális és országos 

szintű hálózata változatos kínálati rendszert biztosítson az intézménylátogatásra, hospitálásra, 

az adaptív tanulás, az önfejlesztő gyakorlat megerősítésére. 

 

A fenntartónak semmiféle anyagi vagy egyéb kötelezettsége nincs a referencia-intézménnyel 

szemben, közreműködése csupán az intézmény referencia-intézménnyé válásának támogatása, 

amelyet egy támogatói nyilatkozat formájában kell kifejeznie. 

A pályázat alapján a Hálózathoz történő csatlakozás öt éves fenntartási kötelezettsége miatt a 

fenntartóra nem hárul sem feladat, sem kötelezettség. A részvétel a Hálózat munkájában az 

intézmény vállalása, mely alapján kötelezettséget vállal arra, hogy a státusszal járó előnyöket 

és eredményeket öt éven keresztül fenntartja. 
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A minősítés bizonyítja, hogy XXI. századi kritériumrendszer szerint működő intézményről és 

fenntartóról van szó. 

A referencia-intézmény szakmai szolgáltatást nyújt referenciahelyi  szolgáltatások keretében 

és a „jó gyakorlatok” átadása során önálló, plusz bevételhez jut.  

Fentieken kívül a jövő pályázatainak egy részében csak a referencia-intézmények vehetnek 

részt. 

 

Javasoljuk, hogy a Képviselőtestület támogassa a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és 

Kollégium „Ökoiskola 2011” elnevezésű pályázatának benyújtását, támogassa továbbá az 

intézmény „Referenciaintézményi Hálózathoz” történő csatlakozását. 

  

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő 

Pápa, 2011. február 16. 

        

Dr. Áldozó Tamás sk. 

                        alpolgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

     I. 

     Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja a Pápai Gazdasági 

Szakképző Iskola és Kollégium „Ökoiskola 2011” elnevezésű pályázatának benyújtását és 

felhatalmazza az alpolgármestert a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok 

aláírására, jognyilatkozatok megtételére.  

 

 Határidő: azonnal 

Felelős:  dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

  Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

  Unger Tamás intézményvezető 

 

 

    II. 

    Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja a Pápai Gazdasági Szakképző      

Iskola és Kollégium „Referenciaintézményi Hálózathoz” történő csatlakozását. és 

felhatalmazza az alpolgármestert a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok 

aláírására, jognyilatkozatok megtételére.  

 

  

 Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

  Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

  Unger Tamás intézményvezető 

 

 



 

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE     16. 

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel:  89/324-585 

Fax:  89/515-083  

E-mail :  polgarmester@papa.hu   

 

   

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

I. 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 66. § (9) bekezdése (továbbiakban: Kotv.) 

értelmében az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra az önkormányzat által 

meghatározott időszakban kell beíratni. 

 

Az önkormányzat fenntartásában működő általános iskolákban a felvételi / átvételi kérelmek 

elbírálásánál figyelembe vehető sajátos helyzetről Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestülete a 4 /2007.(III. 29.) rendelettel döntött.  
 

A sajátos helyzet figyelembe vétele és a sorsolásos eljárás alkalmazása mellett nem indokolt 

pótbeíratási időpont meghatározása. Célszerű azonban a jövőben is alkalmazni az 

iskolaigazgatók közti egyeztetési eljárást, amellyel kiszűrhetők a beiratkozást elmulasztók és 

lehetővé válik felszólításuk, kötelezettségük teljesítésére.  

 

Egyeztetni célszerű továbbá az egyes intézményekben tartandó sorsolás időpontját.  

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló többszörösen módosított 11/1994.(VI.8.) 

MKM rendelet 15. § (2) és a 16. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a 2011/2012-es tanévre 

történő beíratásra az alábbi időpontokat javasoljuk: 

 

2011. április 11-én 8-18 óráig, április 12-én 8-17 óráig. 

 

II. 

A Kotv. 102. § (2) bekezdés a) pontja alapján a fenntartó dönt „a nagyobb létszámú 

gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontjáról”. 

 

Fentiek, valamint az óvodavezetőkkel folytatott előzetes egyeztetés alapján, a gyermekeknek 

a 2011/2012 óvodai nevelési évre történő beíratásának időpontját az alábbiak szerint 

javasoljuk meghatározni: 

2011. május 16-án 8-18 óráig, május 17-én 8-17 óráig. 

 

Kérem, a T. Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a következő határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő 

 

P á p a, 2011. február 16. 

 

        Dr. Áldozó Tamás sk. 

           alpolgármester 

mailto:polgarmester@papa.hu


 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

       I. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2011/2012 tanévre a tanköteles korú 

gyermekek általános iskolákba történő beíratásának időpontját – Kotv 66. § (9) 

bekezdésében foglaltak alapján – az alábbiak szerint határozza meg: 

 

2011. április 11-én 8-18 óráig, 

2011. április 12-én 8-17 óráig. 

 

Utasítja a Jegyzőt, valamint a közoktatási intézmények vezetőit, hogy a beiratkozás 

idejének közzétételéről a 11/1994.(VI.8.) MKM. rendelet 16. § (1) bekezdésében 

foglaltak szerint gondoskodjanak. 

 

Határidő: azonnal 
 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás alpolgármester  

 Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

 Intézményvezetők 

 

 

II. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kotv. 102. § (2) bekezdés                

a) pontjában foglaltak, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 

többször módosított 11/1994. (VI. 8.) MKM rend. 15. § (2) bekezdésében foglaltak 

alapján a 2011/2012 nevelési évre az óvodáskorú gyermekek óvodába történő 

beíratásának időpontját az alábbiak szerint határozza meg: 

 

2011. május 16-án 8-18 óráig, 

2011. május 17-én 8-17 óráig. 

 

 

Utasítja a Jegyzőt és az óvodavezetőket, hogy a beiratkozás idejének közzétételéről a 

helyben szokásos módon gondoskodjanak. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző  

 Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

 Intézményvezető, tagóvoda vezetők 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE      17. 

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel :  (89) 324-585 

Fax:  (89) 515-083   

 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A 4/2004. (II.20.) NKÖM rendeletben foglaltak alapján kell eljárni a helyi önkormányzatok 

közművelődési érdekeltségnövelő támogatásával kapcsolatosan.  

A rendelet 8. § (1) alapján a közművelődési támogatásokra rendelkezésre álló összeg a helyi 

önkormányzat által fenntartott, illetve az önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás 

alapján működő közművelődési intézmények, közösségi színterek technikai, műszaki 

eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására használható fel. 

 

A Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához 2011. március 25-ig benyújtandó kérelemnek 

tartalmaznia kell az érdekeltségnövelő támogatáshoz az önkormányzat által biztosított önrészről 

szóló határozatot. 

 

Javasoljuk, hogy az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény, a Jókai Mór 

Művelődési Központ érdekeltségnövelő támogatásához Pápa Város Önkormányzata 500.000,- Ft 

önrészt biztosítson. 

 

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

javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Összeállította: Rádi Róbert osztályvezető 

 

P á p a, 2011. február 15. 

 

      Dr. Áldozó Tamás sk. 

        alpolgármester 

 
 

 

Határozati javaslat 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jókai Mór Művelődési Központ 

érdekeltségnövelő támogatásához 2011. évi költségvetése terhére a Polgármesteri Hivatal 6.23. 

Intézményi pályázatok támogatása előirányzat terhére 500.000,- Ft önrészt biztosít.  

 

Határidő: 2011. március 25. 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

  Rádi Róbert osztályvezető 

  Menyhárt László osztályvezető 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE      18. 

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel :  (89) 324-585 

Fax:  (89) 515-083   

 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Veszprémi Petőfi Színház nevében Oberfrank Pál igazgató azzal a kéréssel fordult Pápa Város 

Önkormányzatához, hogy önkormányzatunk nyújtson támogatást a színház számára, mely 

támogatás révén lehetővé válik, hogy a Petőfi Színház olyan többletforráshoz jusson, melyet a 

működtetés költségeire fordíthat.  

Az önkormányzat által nyújtott támogatás fejében a Petőfi Színház vállalja, hogy a városunkban 

színházi előadásokat szervező Jókai Mór Művelődési Központ részére megállapodás szerint 

biztosítja a színházi évadra meghirdetett színdarabjait. 

 

Javasoljuk, hogy Pápa Város Önkormányzata tíz millió forint támogatást adjon a Veszprémi Petőfi 

Színház működtetéséhez. A Jókai Mór Művelődési Központ többlet igénybevétellel és 

szolgáltatással számolhat a Petőfi Színház részéről, így önkormányzati szinten a támogatás 

többletkiadást nem jelent. 

 

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

javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Összeállította: Rádi Róbert osztályvezető 

 

P á p a, 2011. február 15. 

 

      Dr. Áldozó Tamás sk. 

        alpolgármester 

 
 

 

Határozati javaslat 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a Veszprémi Petőfi Színház 

támogatásával és 2011. évi költségvetése terhére tíz millió forint támogatást nyújt a színház 

működtetéséhez. Felhatalmazza az alpolgármestert, hogy támogatási szerződést kössön a 

Veszprémi Petőfi Színházzal. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

  Rádi Róbert osztályvezető 

  Menyhárt László osztályvezető 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE      19. 

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel :  (89) 324-585 

Fax:  (89) 515-083   

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Veterán Ejtőernyősök Pápai Közössége emléktábla állítását kezdeményezte dr. Szőllősy Sándor 

polgármester és vitéz Makray Ferenc százados emlékére az egykori ún. Bika szálló helyén álló,  

Pápa, Török Bálint u. 23. sz. alatti épületen.  

 

Az emléktábla tervezett szövege: 
 

Szőllősy Sándor polgármester és vitéz Makray Ferenc százados, 

a várost védő ejtőernyős parancsnok  

1945. március 25-én  

a város katonai kiürítésével megelőzték az ostromot  

megmentve ezzel Pápát és polgárait a háború pusztításaitól. 

Emléküket megőrzi az utókor. 

Érdemeik elismeréséül állíttatta 

Pápa Város Önkormányzata    Veterán Ejtőernyősök Pápai Közössége 

Pápa, 2011. március 25. 

 

A tábla szürke márványból készülne, arany színű betűszínezéssel és 2011. március 26-án avatnánk 

fel. 

A Veterán Ejtőernyősök Pápai Közössége és Pápa Város Önkormányzata az emléktábla állításával 

szeretné kifejezni elismerését és tiszteletét dr. Szőllősy Sándor polgármester és vitéz Makray 

Ferenc százados bátor tettéért. A város érdekeit mindenek fölé helyező döntésükkel számos életet 

és értéket mentettek meg.  

 

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

javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Összeállította: Rádi Róbert osztályvezető 

 

P á p a, 2011. február 15. 

 

      Dr. Áldozó Tamás sk. 

        alpolgármester 

 
Határozati javaslat 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért dr. Szőllősy Sándor polgármesternek és 

vitéz Makray Ferencnek emléket állító emléktábla elhelyezésével a Pápa, Török Bálint u. 23. sz. 

alatti lakóházon. 

Felhatalmazza az alpolgármestert, hogy az emléktábla állításával kapcsolatos intézkedéseket tegye 

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

 

Határidő: 2011. március 26. 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

  Rádi Róbert osztályvezető 

  Menyhárt László osztályvezető 



PÁPA VÁROS JEGYZŐJE         20. 

 
8500 PÁPA, Fő u. 12 

Tel.: 89/515-000 

Fax: 89/313-989 

 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

Pápai Rendőrkapitányság megbízott vezetője beadvánnyal fordult a Képviselőtestülethez, 

melyben kezdeményezte a hivatásos állományban ez év január 1-jétől szolgálatot teljesítő 

Bognár Balázs és Molnár Lívia rendőr-törzsőrmesterek részére önkormányzati lakás 

bérbeadását, akik a városban kívánnak letelepedni. 

 

A kérés teljesítését indokoltnak tartom, az városi közérdeket szolgál, ami a Pápa, Mozsár u. 

2/B. tetőtér 1. szám alatti lakás bérbeadásával megoldható, ahol eddig is ugyanilyen jogcím 

alapján szintén rendőr volt a bérlő. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 49/1993. (XII.21.) 

önkormányzati rendelete 12. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva járuljon hozzá 

Bognár Balázs és Molnár Lívia rendőrök részére, a Pápai Rendőrkapitányságon fennálló 

szolgálati jogviszonyuk időtartamára, de legfeljebb 2014. december 31-ig történő 

önkormányzati lakás bérbeadásához. 

 

Összeállította: Polgár Jenő osztályvezető 

 

 

Pápa, 2011. február 16. 

 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária sk. 

jegyző 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzati lakások és helyiségek 

bérletéről és elidegenítéséről szóló 49/1993. (XII.21.) önkormányzati rendelete 12. § (1) 

bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, bérbeadás közérdekű feladatok megoldására 

jogcímen hozzájárul Bognár Balázs és Molnár Lívia részére a Pápa, 2/B. tetőtér 1. szám alatti 

önkormányzati bérlakásnak a Pápai Rendőrkapitányságon fennálló szolgálati jogviszonyuk 

időtartamára, de legfeljebb 2014. december 31-ig történő bérbeadásához. 

 

Utasítja a Jegyzőt, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

  Polgár Jenő közig.oszt.vez. 



PÁPA VÁROS JEGYZŐJE         21. 

 
8500 PÁPA, Fő u. 12 

Tel.: 89/515-000 

Fax: 89/313-989 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

A Képviselőtestület 15/2006. (II.9.) határozatával önkormányzati bérlakás öt év időtartamra 

térítésmentes használatba adásáról döntött a Pegazus Színház részére, azzal, hogy a 

fenntartással járó költségeket köteles viselni. 

A használat határideje ez év március 31-én lejár, a színház vezetője kezdeményezte a annak 

változatlan feltételekkel történő meghosszabbítását. 

 

A színház az elmúlt években működésével jelentősen gazdagította a város kulturális életét, 

ezért tevékenysége közérdeket szolgál, a kérelem teljesítése indokolt. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy járuljon hozzá a Pápa, Fő tér 18. földszint 1. szám 

alatti önkormányzati lakásnak a Pegazus Színház részére Pápa városban történő működésének 

időtartamára, de legkésőbb 2016. március 31-ig történő térítésmentes használatba adásához 

azzal, hogy a fenntartási költségeket a használó viseli. 

 

Összeállította: Polgár Jenő közigazgatási osztályvezető 

Bakalár Attila köztisztviselő 

 

 

Pápa, 2011. február 16. 

 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária sk. 

jegyző 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pegazus Színház részére Pápa városban 

történő működésének időtartamára, de legkésőbb 2016. március 31-ig a Pápa, Fő tér 18. 

földszint 1. önkormányzati bérlakás térítésmentes használatát biztosítja azzal, hogy a 

fenntartási költségeket a használó viseli. 

 

 

Határidő: folyamatos 

 

Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

  Polgár Jenő közigazgatási osztályvezető 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE      22. 

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel :  (89) 324-585 

Fax:  (89) 515-083   

 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Aart Kleijer úr, aki holland partnervárosunkban a Kampen-Pápa bizottság oktatásért felelős tagja, 

az elmúlt két év során aktívan közreműködött a két város alapfokú oktatási intézményei közti 

sikeres kapcsolatfelvételben.  

A találkozók, tapasztalatcserék alkalmával különösen a speciális nevelési igényű tanulók esetében 

sikerült több oktatásszervezési és a gyakorlati oktatást előtérbe helyező módszertani programot 

megismerni, melyek alkalmazhatóak lennének a magyar oktatási rendszerben is. 

Felmerült továbbá a kapcsolatfelvétel lehetősége a két város szakképző intézményei közt.  

 

A kampeni oktatási intézményekben zajló szakképzés, valamint a gyakorlati oktatás 

módszertanának fenntartói oldalról történő szervezésének bemutatására 2011. március 28-április 1. 

közt meghívták városunk delegációját Kampenbe.   

 

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

javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Összeállította: Rádi Róbert osztályvezető 

 

P á p a, 2011. február 15. 

 

      Dr. Áldozó Tamás sk. 

        alpolgármester 

 
 

 

Határozati javaslat 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza az alpolgármestert, hogy 2011. 

március 28-április 1. közt Pápa város képviseletében Kampenbe utazó delegációban résztvevőket 

felkérje és kijelölje. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

   

 


