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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 110/2011. (V.30.) határozatának             

1. pontjával döntött a Városi Sportcsarnok megszűntetéséről és a megszüntető okirat 

kiadásáról. 

A Városi Sportcsarnok megszüntető okiratának kiadásával kapcsolatban a szükséges 

dokumentumok a törzskönyvi nyilvántartásból való törlés érdekében a Magyar Államkincstár 

Veszprém Megyei Igazgatóságához megküldésre kerültek. 

A Kincstár – a testületi anyag kiküldését követően érkezett - hiánypótlásában a megszüntető 

okirat felülvizsgálatára hívta fel a figyelmet, mely szerint a megszüntető okiratban meg kell 

jelölni azt a naptári napot ameddig a megszűnő költségvetési szerv kötelezettséget vállalhat.  

 

Fentiek alapján a Városi Sportcsarnok megszüntető okiratának módosítása a határozati 

javaslatban foglaltak szerint szükséges.  

 

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (IV.14.) 

önkormányzati rendeletnek a képviselőtestület működéséről szóló 12. §-ában foglaltak szerint 
az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő 

 

Pápa, 2011. június 10.   

         Dr. Áldozó Tamás sk. 

                         polgármester 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Városi Sportcsarnok módosító okiratát, 

valamint egységes szerkezetű megszüntető okiratát az előterjesztés 1. és 2. 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 

 

 

A Képviselőtestület döntése a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

mailto:polgarmester@papa.hu


1. sz. melléklet 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT* 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 110/2011. (V.30.) határozatának             

1. pontjával jóváhagyott Városi Sportcsarnok megszüntető okiratát az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

A megszüntető okirat az alábbi 9. ponttal egészül ki: 

 

„9. Megszüntetésre kerülő költségvetési szerv kötelezettségvállalásának utolsó napja:     

2011. augusztus 31.” 

 

 

Jelen módosítás a megszüntető okirat egyéb rendelkezéseit nem érinti, azok változatlanul 

hatályban maradnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*dőlt betűvel szedett szövegrész a javasolt módosítást tartalmazza) 

 

 

 



2. számú melléklet 

 

MEGSZŰNTETŐ OKIRAT 

(módosítással egységes szerkezetben) 

 

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. 

 

9. Megszüntetésre kerülő költségvetési szerv kötelezettségvállalásának utolsó napja:        
2011. augusztus 31.” 

 

 

 

Pápa, 2011. június….. 

 

 

          Dr. Áldozó Tamás 

              polgármester 


