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1. 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 35/2011.(III.17.) határozatával döntött 

arról, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények 

fenntartói jogát nem kívánja visszavenni. Az intézmények által biztosított kötelező megyei 

feladatok ellátását a 2010-2014-es önkormányzati ciklusban nem vállalja, egyúttal 

felhatalmazta a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat és kössön megállapodást az 

intézmények 2011. július 1-től megyei önkormányzati fenntartásban történő működtetésére 

vonatkozóan. 

 

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 42/2011.(IV.28.) MÖK határozatában 

döntött az intézmények fenntartói jogának átvállalásáról, egyúttal felhatalmazta elnökét, hogy 

a feladat ellátásához szükséges ingatlanok átvételéről Pápa Város Önkormányzatával 

tárgyalásokat folytasson. 

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 228/2010.(XII.15.) MÖK határozatában 

célul tűzte ki a költségvetési hiány csökkentése érdekében a feladatellátási struktúra 

felülvizsgálatát és annak racionális, finanszírozható átalakítását. 

 

Fentieken túlmenően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 14/2011.(II.24.) MÖK 

határozata 5. pontjában felhatalmazta elnökét, hogy további tárgyalásokat folytasson a 

települési önkormányzatokkal az átvett feladatokhoz történő hozzájárulás összegéről. A 

költségvetés hiányának csökkentése érdekében a Közgyűlés úgy ítélte meg, hogy a települési 

önkormányzatok legalább a Megyei Önkormányzat által nyújtott támogatás 35 %-ának 

megfelelő mértékig vállaljanak részt az intézmények finanszírozásában, a feladat helyben 

történő ellátása érdekében.  

 

A fenti felhatalmazások alapján folytatott tárgyalások során a költségtakarékos, hatékony 

működtetésre vonatkozóan a megyei önkormányzat az alábbi tervezetet ismertette:  

 

A Türr István Gimnázium és Kollégium tanulóinak kollégiumi elhelyezése jelenleg két 

telephelyen – a Komáromi u. 14. és a Külső-Veszprémi út 2. szám alatt – biztosított. Az 

Arany János Tehetséggondozó Program szempontjából előnyösebb megoldás lenne, ha a 

tanulók együtt, egy telephelyen tudnák igénybe venni ezt a szolgáltatást.  

 

Mindezek alapján célszerű, hogy a Türr István Gimnázium és Kollégium tanulói a korábbi két 

telephely helyett, az Erkel F. u. 39. szám alatt, az Acsády Ignác Szakképző Iskola kollégiumi 

épületében kapjanak elhelyezést. Az épület szakmai követelményeknek megfelelő felújítását, 

javítását, a szükséges eszközök pótlását Pápa Város Önkormányzata a 

szándéknyilatkozatában foglaltak alapján elvégzi. 

  

A telephelyek változása nem érinti hátrányosan a tanulókat és a szülőket és nem jelent 

számukra aránytalan terhet. A tanulók 2-3 ágyas szobákban, felújított kollégiumi épületben 

kapnak elhelyezést, így a szolgáltatás továbbra is megfelelő színvonalon biztosított számukra. 

Az Arany János Tehetséggondozó Program megvalósítása szempontjából előnyt jelent, hogy 
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ezentúl valamennyi évfolyam együtt, egy épületben kerül elhelyezésre, így a közös 

programok szervezése is egyszerűbbé válik.  

 

A tervezett átszervezés eredményeként Pápa Város Önkormányzata tulajdonát képező 

Komáromi utca 14. szám alatt található – volt Bocsor István Középiskolai Kollégium – épület 

– használatára az ellátott feladatok vonatkozásában a megyei önkormányzat nem tart igény, 

azt a tulajdonos szabadon hasznosíthatja.  

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 121.§ (1) bekezdés      

15. pontja értelmében a fenti módosítások átszervezésnek minősülnek. A Kt. 102.§ (3) 

bekezdése szerint a fenntartó a közoktatási intézmény átszervezésével összefüggő döntése 

előtt beszerzi az intézmény alkalmazotti közösségének, az iskolai szülői szervezetnek és az 

iskolai diákönkormányzatnak a véleményét.  

 

Az átszervezés érinti mindkét intézmény alapító okiratát, melynek ilyen irányú módosítására  

a fenntartó a tulajdonos előzetes egyetértése esetén jogosult.  

 

Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselőtestületnek, hogy a tervezett átszervezésre 

vonatkozóan egyetértését nyilvánítsa ki.  

 

Javaslom továbbá, hogy a közoktatási feladatellátásból felszabaduló Komáromi u. 14. szám 

alatti épületet az önkormányzat a jövőben turisztikai célú szálláshelyként hasznosítsa akként, 

hogy azt a Pápai Platán Nonprofit Kft. üzemeltesse. 

 

A városban megindult turisztikai fejlesztések sorába jól illeszkedne az a cél, hogy az ide 

látogató csoportok, főként diákok részére megfelelő áron, minőségi szolgáltatást nyújtva 

biztosítsunk szállást. Jelenleg a városban ilyen jellegű szolgáltatás csak a kollégiumok 

kiegészítő tevékenységeként áll rendelkezésre, vagy panziókban, ahol általában magasabb 

áron, illetve alacsonyabb létszám elhelyezésére van lehetőség.  

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a határozati javaslatban foglaltakat 

támogatni szíveskedjék.  

 

Összeállította: Horváthné Farkas Andrea köztisztviselő 

 

Pápa, 2011. május 18. 

 

 

 

         Dr. Áldozó Tamás sk. 

         polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul, hogy Pápa Város 

Önkormányzata – külön megállapodásban meghatározottak szerint – legfeljebb a 

Megyei Önkormányzat által nyújtott támogatás 35 %-ának megfelelő mértékig - részt 

vállaljon az átadott  intézmények finanszírozásában, a feladat helyben történő ellátása 

érdekében. A hozzájárulás fedezetét Pápa Város Önkormányzata 2011. évi 

költségvetésében biztosítja.  

 

Felhatalmazza a Polgármestert a vonatkozó megállapodás aláírására.  

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

   Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

   Menyhárt László gazdasági osztályvezető  

 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete - Pápa Város Önkormányzata és a 

Veszprém Megyei Önkormányzat között a pápai Türr István Gimnázium és 

Kollégiumban ellátott feladatok Veszprém Megyei Önkormányzat által történő 

átvállalása tárgyában létrejött megállapodás 2009. május 21. napján kelt 2. sz. 

módosításával elfogadott 4/2. pontjában foglaltak alapján - egyetért a közoktatási 

intézmény Veszprém Megyei Önkormányzat által tervezett átalakításával. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselőtestület döntéséről a megyei önkormányzatot 

tájékoztassa. 

 

Határidő: azonnal.  

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

   Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

 

  

3. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete - Pápa Város Önkormányzata és a 

Veszprém Megyei Önkormányzat között a pápai Acsády Ignác Szakképző Iskola és 

Kollégiumban ellátott feladatok Veszprém Megyei Önkormányzat által történő 

átvállalása tárgyában létrejött megállapodás 2009. május 21. napján kelt 2. sz. 

módosításával elfogadott 4/2. pontjában foglaltak alapján - egyetért a közoktatási 

intézmény Veszprém Megyei Önkormányzat által tervezett átalakításával. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselőtestület döntéséről a megyei önkormányzatot 

tájékoztassa 

 

Határidő: azonnal.  

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

   Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 
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4. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete nyilatkozik, hogy az Acsády Ignác 

Szakképző Iskola és Kollégium közoktatási intézményben kollégiumi jogviszonnyal 

rendelkező tanulók és a 2011/2012. tanévre jelentkezők részére a fenntartásában 

működő férőhelyeken  2011. szeptember 1-től kollégiumi elhelyezést biztosít.  

 

Határidő:  2011. szeptember 1. 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

Kollégiumvezetők 

 

5. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat tulajdonában lévő 

3284/7 helyrajzi számú középiskola megnevezésű, természetben a Pápa, Erkel Ferenc 

u. 39. szám alatt található, kollégium rendeltetésű épületben a 2011/2012. tanévre az 

Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő tanulók kollégiumi 

elhelyezésének feltételeit megteremti, elvégzi a szükséges állagmegóvási, 

karbantartási, felújítási munkáltatokat, biztosítja a szükséges berendezéseket.  

 

Határidő:  legkésőbb 2011. szeptember 01. 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

  Menyhárt László Gazdasági osztályvezető 

  Molnár István Városfejlesztési osztályvezető 

  Intézményvezetők 

 

 

6. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa, Komáromi u. 14. szám 

alatti épületet 2011. július 1-től turisztikai célú szálláshelyként hasznosítja, melyet a 

Pápai Platán Turisztikai és Városmarketing Nonprofit Kft. üzemeltet.    

 

Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.   

 

Határidő: 2011. július 1. 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

Menyhárt László Gazdasági osztályvezető  
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Tisztelt Képviselőtestület!         2. 

 

I.  

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 51/1999. (IV. 30.) határozatával döntött a 

Városi Sportcsarnok létrehozásáról. 

 

Az intézmény feladatai: különböző városi, regionális, országos és nemzetközi sportrendezvények 

megszervezése, illetve ilyen jellegű események számára hely és infrastrukturális feltételek 

biztosítása. 

A Sportcsarnok létrehozatalát követően részt vállalt a városi nagyrendezvények helyszínének 

biztosításában.  

A gazdasági válság hatására azonban az intézmény reklámbevételei jelentős mértékben 

csökkentek, ami a fenntartó Pápa Város Önkormányzata részéről többletfinanszírozást igényelt. 

Fentieken túl a Sportcsarnok évről-évre egyre kevesebb országos és regionális 

sportrendezvénynek biztosít helyszínt. Az utóbbi néhány évben tevékenysége nagy részét a Petőfi 

Sándor Gimnázium testnevelés óráinak, valamint a Pápai Kosárlabda Club és az Elekthermax 

Vasas SE Kézilabda szakosztálya számára edzések és mérkőzések helyszínének biztosítása teszi 

ki. 

 

A Jókai Mór Művelődési Központ keretein belül működő civil szervezetek és egyesületek között 

az elmúlt időszakban egyre több az egészséges életmódhoz, az egészség megőrzéséhez, a 

tömegsporthoz kapcsolódó szervezetek száma, melyek ideális elhelyezést nyerhetnének a Városi 

Sportcsarnokban. Továbbá megnövekedett az igény a nagy létszámot vonzó intézményi, illetve 

családi események iránt, ezen rendezvények elsősorban a játékos, mozgással kapcsolatos 

tevékenységet állítják középpontjukba, melyet a Jókai Mór Művelődési Központ eddigi 

tevékenysége során kiemelten kezelt. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 37/2011. (III.17.) határozatával módosított 

9/2011. (II.25.) határozatában a Pápa és Vidéke Lapkiadó-, Hirdetésszervező Kft. átalakításával a 

Pápai Platán Turisztikai és Városmarketing Nonprofit  Kft. létrehozásáról döntött. A Kft. feladata 

többek között kiállítások rendezése, kiállítóhelyek működtetése.  

A város tulajdonában levő Győri Gyűjtemény a Fellner udvarban található Hollósy Galériában 

működik. A Gyűjtemény látogatószáma a helytörténeti értékéhez mérten alacsony, ezért 

javasoljuk, a Gyűjteménynek a Kékfestő Múzeumban eddig használaton kívüli pincerészében 

kialakítandó bemutató térben történő elhelyezését. Tekintettel arra, hogy a Kékfestő Múzeum évi 

látogató száma 15-20 ezer, ezért a Múzeum ideális helyszín lesz, mely növelheti a Gyűjtemény 

látogatóinak számát.  

Az Esterházy-kastély felújítása révén megújuló kiállítóterek alkalmasak lehetnének a Somogyi 

Galéria feladatainak átvételére, így az Esterházy-kastély turisztikai attrakciói útján a jelenleginél 

többen tekinthetnék meg az időszaki kiállításokat. 

mailto:polgarmester@papa.hu


Fentiekre tekintettel, a költséghatékonyabb működtetés érdekében célszerű felülvizsgálni Pápa 

Város Önkormányzata által biztosított sport és közművelődési szolgáltatások ellátásának 

jövőbeni módját. 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése alapján a települési 

önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében a gyermek és ifjúsági feladatokról való 

gondoskodás, a közösségi tér biztosítása, közművelődési tevékenység és a sport támogatása, 

valamint az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. 

A hivatkozott jogszabály (2) bekezdésben foglaltak szerint a települési önkormányzat maga 

határozza meg - a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően -, mely feladatokat, 

milyen mértékben és módon lát el. 

 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. § (1) és (2) bekezdésére tekintettel 

javasoljuk a Városi Sportcsarnok, mint önállóan működő költségvetési szerv beolvadását a        

Jókai Mór Művelődési Központba. 

 

Fentiek alapján a Sportcsarnok által ezidáig ellátott feladatok tekintetében jogutódként e 

szervezetet javasoljuk kijelölni. A rendelkezésre álló vagyont a megszűnést követően a jogutód 

intézmény kezeli, tevékenységi köre kiegészül a jogelőd által ellátott feladatokkal. 

Az átszervezés az érintett intézményben létszámcsökkentéssel nem jár.  

 

II.  

A Pedagógus Művelődési Ház által használt helyiségeket Pápa Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete a 39/1995.(II.14.) határozatában foglalt feltételek szerint biztosította a 

Pedagógus Művelődési Ház kulturális, közművelődési feladatainak ellátására.  

 

A Pedagógusok Szakszervezetének Országos Irodája 2005-ben egy alapítvány létrehozását 

kezdeményezte a pápai Pedagógus Művelődési Ház működtetésére, azzal a céllal, hogy a 

Pedagógus Művelődési Ház Pápa város kulturális életében betöltött szerepe biztosított legyen.  

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 24/2005 (II.24.) határozatával hozzájárult a 

Pedagógus Művelődési Ház alapítvány által történő működtetéséhez az önkormányzat tulajdonát 

képező Pápa, Fő u. 2. szám alatti épületben. Továbbá ugyanezen határozatával felhatalmazta a 

polgármestert, hogy delegáljon tagokat az alapítvány Kuratóriumába és Felügyelő Bizottságába. 

 

Az előzőekben hivatkozott 39/1995. (II.14.) határozatban foglaltak szerint Pápa Város 

Önkormányzata Városgondnokságának Házkezelősége Helyiségbérleti szerződést kötött a Pápai 

Pedagógus Művelődési Ház Közhasznú Alapítvánnyal, mely szerződés alapján a felmondási idő 

90 nap.  

 

A Pedagógus Művelődés Házban jelenleg is több civil szervezet működik, részükre és az 

Alapítvány számára az Önkormányzat továbbra is helyet kíván adni. Fentiek túl, függetlenül 

attól, hogy a szervezet közművelődés, sport, egészségügy, szociálpolitika, környezetvédelem 

vagy érdekvédelem területén tevékenykedik - lehetőségeinkhez mérten - az egyes szervezetek 

igényei és tevékenységük értéke alapján a feltételeket biztosítjuk. 

 

 

 



Fentiek alapján javasolom, hogy Pápa Város Önkormányzata Városgondnokságának 

Házkezelősége a Pápai Pedagógus Művelődési Ház Közhasznú Alapítvánnyal kötött 

Helyiségbérleti szerződésben biztosított felmondási jogával élve, a szerződést 2011. augusztus 

31. napi hatállyal mondja fel, az Önkormányzat pedig a továbbiakban, más civil szervezetekkel 

azonos feltételekkel biztosítsa az Alapítvány számára az elhelyezést.  

 

A pályázati forrásból megvalósuló Fő tér felújítását követően a tér megváltozott funkciójából 

adódó feladatok ellátására szükség lenne egy kiszolgáló létesítmény kialakítására az 

önkormányzat tulajdonát képező, Fő u. 2. szám alatti épületben. Továbbá a beruházás ideje alatt a 

rekonstrukció lebonyolítását végző Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. is elhelyezhető lenne az 

épületben.  

 

Fentieken túlmenően javaslom, a Tisztelt Képviselőtestületnek, hogy az épületben a Jókai Mór 

Művelődési Központ szervezésében a Pedagógus Művelődési Ház működtetéséről intézkedjen. 

 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló       

1997. évi CXL. törvény.  81. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a tervezett átalakítással 

kapcsolatban beszerzésre került a Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai véleménye, mely az 

Önkormányzat közművelődési intézmény átszervezésére vonatkozó szándékát támogatta.   

 

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

javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Összeállította: Rádi Róbert Polgármesteri kabinetvezető 

   Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő 

 

Pápa, 2011. május 18. 

 

          Dr. Áldozó Tamás sk. 

              polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HATÁROZATI JAVASLAT 

 

I. 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a sport és közművelődési feladatok 

célszerűbb megszervezése érdekében az intézményhálózat átszervezését rendeli el. Ennek 

keretében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. – továbbiakban: Áht. - 96. § 

(1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján 2011. augusztus 31. napjával megszünteti a 

Városi Sportcsarnok (székhely: Pápa, Várkert u. 4.) elnevezésű, önálló jogi személyiségű, 

önállóan működő költségvetési szervet. 

 

A megszüntetésre kerülő intézmény felügyeleti szerve: Pápa Város Önkormányzata. 

  

A megszűnő intézmény által ellátott feladatokat az önkormányzat az Áht. 95. § (2) 

bekezdésében foglaltak alapján 2011. szeptember 1. napjától a Jókai Mór Művelődési 

Központ elnevezésű, önállóan működő költségvetési szerv útján biztosítja, amely jogi 

személy a megszűnő intézmény jogutódja. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Városi Sportcsarnok elnevezésű 

költségvetési szerv megszüntető okiratát az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglaltak 

szerint jóváhagyja. 

    

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert és az érintett intézményvezetőket, hogy az  

átszervezéssel kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegyék meg. 

 

Határidő:  azonnal, de legkésőbb 2011. szeptember 1. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

   Rádi Róbert kabinetvezető 

   Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető    

   Intézményvezetők 

 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az intézmény megszüntetésére 

tekintettel Uhlár Tibornak, a Városi Sportcsarnok intézményvezetőjének,                           

a 2014. szeptember 30. napjáig szóló magasabb vezetői megbízását – a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII tv. 23. § (5) bekezdésében foglaltak alapján –      

2011. augusztus 31-i hatállyal visszavonja.  

 

Utasítja a Polgármestert a határozat végrehajtásával kapcsolatos munkáltatói intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: 2011. augusztus 31. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

   Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

   Veszpréminé Turtsányi Valéria intézményvezető 

 

 

 



 

II. 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzat tulajdonát képező 

Pápa, Fő u. 2. szám alatti épületet a Pápai Pedagógus Művelődési Ház Közhasznú 

Alapítvány részére 2011. augusztus 31-ig biztosítja.  

 

Utasítja Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága vezetőjét, hogy a 

Helyiségbérleti szerződés felmondásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 

meg.  

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jókai Mór Művelődési Központ által 

ellátott tevékenységeket a Fő u. 2. szám alatt létrehozandó telephelyen a Pedagógus 

Művelődési Ház működtetésével bővíti.  

 

Határidő:  2011. szeptember 1. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

   Rádi Róbert kabinetvezető 

   Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető   

   Bánhidi László intézményvezető   

   Veszpréminé Turtsányi Valéria intézményvezető 

 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Áht. 90. §-a alapján a Jókai Mór 

Művelődési Központ módosító okiratát, valamint egységes szerkezetű alapító okiratát az 

előterjesztés 2. és 3. számú  mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.  

 

A Képviselőtestület utasítja a Jegyzőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatban a   

szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős:  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

   Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

 

3. A Képviselőtestület utasítja a Jókai Mór Művelődési Központ intézményvezetőjét, hogy a 

jóváhagyott alapító okirat alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat szükséges 

módosítását végezze el és az egységes szerkezetű Szabályzatot terjessze Pápa Város 

Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága elé jóváhagyásra.  

 

Határidő: benyújtásra:  2011. szeptember 30. 

   jóváhagyásra:  2011. október 31. 

Felelős: Veszpréminé Turtsányi Valéria intézményvezetők 

   Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi  

   Bizottsága elnöke  

 

A határozat a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 



1. számú melléklet 

 

MEGSZŰNTETŐ OKIRAT 

 

1. Költségvetési szerv neve:  Városi Sportcsarnok 

 

2. Költségvetési szerv székhelye: 8500 Pápa, Várkert út 4.  

 

3. Megszüntető szerv neve:  Pápa Város Önkormányzatának  

      Képviselőtestülete 

 Székhelye:    Pápa, Fő u.12.  

 

4.  Megszüntetés időpontja:   2011. augusztus 31.  

 

5. Megszüntetés módja:   1992. évi XXXVIII. tv. 95. § (2) bekezdése alapján:  

beolvadás 

Megszüntetés oka:  az adott feladat a jogutód szervezet keretében 

hatékonyabban ellátható 

 

 

6. A költségvetési szerv jogutódja:  Jókai Mór Művelődési Központ 

     Pápa, Erzsébet liget 1. 

 

 

7. Jogszabályban meghatározott közfeladatának jövőbeni ellátása: a sportról szóló 2004. évi I. 

törvény alapján az állampolgárok testneveléshez és sportoláshoz fűződő jogának biztosítása, 

amiről a fenntartó a jogutód útján teljes körűen gondoskodik.  

 

 

8. Megszüntetésre kerülő szerv valamennyi joga és kötelezettsége: a jogutód költségvetési szerv 

hatáskörébe kerül, ideértve vagyoni jogait és költségvetési előirányzatait is.  

 A megszűnő költségvetési szerv valamennyi elismert vagy nem vitatott pénz- vagy pénzben 

kifejezett tartozásáért a jogutód köteles helytállni. 

 

 

Pápa, 2011. május ….. 

 

 

          Dr. Áldozó Tamás 

          polgármester 

 

 

  

 

 

 



2. sz. melléklet 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT* 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 83/2009. (VI.30.) határozatának I/13. 

pontjával jóváhagyott Jókai Mór Művelődési Központ alapító okiratát az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

Az alapító okirat 1. pontja Költségvetési szerv neve az alábbira módosul: 

„Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ”. 

 

A 2. pontban a Telephelye, tagintézménye a következőkkel egészül ki: 

„Pedagógus Művelődés Ház Pápa, Fő u. 2., 

  Városi Sportcsarnok Pápa, Várkert u. 4.”, 

 

továbbá a „Pápa, Várkastély és Szabadtéri Színpad,, A. Tóth Sándor Galéria Pápa, Fő tér 1.” 

törlésre kerül. 

 

A 3. pontban a Jogszabályban meghatározott közfeladata az alábbi szövegrésszel egészül ki: 

„A sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján az állampolgárok testneveléshez és sportoláshoz 

fűződő jogának biztosítása.” 

 

Az alapító okirat 4. pontjában az Alaptevékenysége pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 

„Különböző városi, regionális, országos és nemzetközi sportrendezvények megszervezése, illetve 

ilyen jellegű események számára hely és infrastrukturális feltételek biztosítása.” 

 

Az alapító okirat 4. pontjában szereplő 2010. január 1-től szövegrész hatályát veszti. 

 

Az alaptevékenység körébe tartozó Az alkalmazott szakfeladatok pontjában a 890441-1 Közcélú 

foglalkoztatás és a 890442-1 Közhasznú foglalkoztatás szakfeladatok megnevezése a következőre 

módosul:  

„890441-1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

  890442-1 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása”, 

 

továbbá az alábbi szakfeladatokkal egészül ki: 

 „890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás, 

   931102-1 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése”. 

 

Az alaptevékenység körébe tartozó Kiegészítő tevékenysége pontja hatályát veszti. 

 

A 4. pont Kisegítő és vállalkozási tevékenység köre és mértéke pontjának helyébe az alábbi 

szövegrész kerül:  

„Vállalkozási tevékenység köre és mértéke: 

 Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.” 

 

 (*dőlt betűvel szedett szövegrész a javasolt módosításokat tartalmazza) 

 



A 6. pont második bekezdése hatályát veszti. 

 

A 8. pont helyébe az alábbi szövegrész kerül: 

„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.” 

 

A 9. pont hatályát veszti. 

A 10. pontjának számozása „9”- re módosul. 

A 11. pontjának számozása „10”- re módosul. 

A 12. pontjának számozása „11”- re módosul és az alábbiakkal egészül ki: 

„Városi Sportcsarnok  

Pápa, Várkert u. 4., 

 

Jelen módosítás az alapító okirat egyéb rendelkezéseit nem érinti, azok változatlanul hatályban 

maradnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. sz. melléklet 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

 

 

1. Költségvetési szerv neve:  Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 

 

2. Költségvetési szerv székhelye: 8500 Pápa, Erzsébet liget 1. 

Telephelye, tagintézménye: Petőfi Filmszínház Pápa, Deák F. u. 8. 

     Hollósy Galéria Pápa, Fő tér 23. 

     Pápa Város Címer- és Fegyvertörténeti Kiállítása    

8500 Pápa, Fő tér 23. 

                                                           Somogyi József Galéria Pápa, Fő tér 21. 

      Zsinagóga, Pápa, Petőfi u. 24. 

      Pedagógus Művelődési Ház Pápa, Fő u. 2. 

      Városi Sportcsarnok, Pápa, Várkert u. 4. 
 

                                                     Művelődési Házak: 

Pápa, Borsosgyőri u. 25. 

Pápa, Kéttornyúlaki u. 11. 

Pápa, Tapolcafői u. 49. 

 

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: a helyi önkormányzatokról szóló többször 

módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében foglaltak alapján: a közösségi tér 

biztosítása, közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység támogatása.  

A sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján az állampolgárok testneveléshez és sportoláshoz 

fűződő jogának biztosítása. 

 

 

4. Alaptevékenysége: 

Színházi előadások, zenei rendezvények, szórakoztató műsoros estek, bál, disco, 

filmvetítések. Közhasznú tanfolyamok, szakkörök, klubok működtetése. Népfőiskolák, 

ismeretterjesztő előadások szervezése, felnőtt és egyéb oktatás. Amatőr művészeti csoportok 

működtetése. A szabadidő hasznos eltöltését célzó programok szervezése. A városban a 

közművelődés szakterületén működő egyéb intézmények, civil szervezetek programjai 

időpontjának koordinálása. 

Kulturális szolgáltatások. 

Különböző városi, regionális, országos és nemzetközi sportrendezvények megszervezése, 

illetve ilyen jellegű események számára hely és infrastrukturális feltételek biztosítása. 

 

 

 

 

 

 



      Szakágazat száma, megnevezése: 932900 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős 

tevékenység  

 

Alkalmazott szakfeladatok: 

 

591411-1 Film-, video- és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren,  

                 nyilvános vetítési helyeken  

855937-1 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 

900400-1 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 

900111-1 Befogadó színházak tevékenysége 

900124-1 Egyéb előadó-művészeti tevékenység 

910203-1 Múzeumi kiállítási tevékenység 

910501-1 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 

910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

890441-1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

       890442-1 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú  közfoglalkoztatása 

       890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás, 

       931102-1 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 

 

Vállalkozási tevékenység köre és mértéke:  

 Az intézmény kisegítő és 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 munkavállalók 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. 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. 

 

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 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. 

 



 

8.   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. 

 

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: Jókai Mór Művelődési Központ  

Pápa, Köztársaság liget 1. 

     Kiállítóhelyek és Rendezvények Koordinációs  

Központja 

     Pápa, Fő tér 21. 

     Városi Sportcsarnok  

     Pápa, Várkert u. 4. 

 

 

      

Pápa, 2011. május ……... 

 

 

 

         Dr. Áldozó Tamás 

 polgármester 


