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175/2010. (XII.16.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával egyetértett néhai Mátyus Ferenc tanítónak, 

közművelődési felügyelőnek emléket állító emléktábla 

elhelyezésével a Mátyus család tulajdonát képező lakóházon. 

 

A Polgármesteri Kabinet vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy az 

emléktábla ünnepélyes felavatása 2011. május 28-án megtörtént. 

 

 

18/2011. (II.25.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával a Jókai Mór Művelődési Központ 

érdekeltségnövelő támogatásához a 2011. évi költségvetése 

terhére 500.000,- önrész biztosításáról döntött. 

 

A Polgármesteri Kabinet vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a 

pályázat benyújtása megtörtént, az elnyert támogatást és az ahhoz szükséges önrészt átutalták 

az intézmény számlájára. 

 

 

35/2011. (III.17.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával felhatalmazta a Polgármestert, hogy a Veszprém 

Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények 

2011. július 1-jétől történő működtetésére vonatkozóan 

tárgyalásokat folytasson és megállapodást kössön. 

 

A Polgármesteri Kabinet vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a 

kötelező megyei önkormányzati feladatot ellátó intézmények 2011. július 1. és 2015. június 

30. közötti működtetésével kapcsolatban a Veszprém Megyei Önkormányzattal a 

megállapodás aláírása megtörtént. 

 

 

41/2011. (III.17.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával felhatalmazta a Polgármestert, hogy Takácsi 

Község Önkormányzatával a közoktatási feladat átvállalására 

megállapodást kössön. 

 

A Polgármesteri Kabinet vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a 

Képviselőtestületi határozatnak megfelelően a kötelező közoktatási feladat ellátására 

vonatkozó megállapodás aláírása megtörtént. 

 

 

96/2011. (IV.14.) határozat  

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával egyetértett a 111/2010. (VIII.19.) határozatában 

foglaltakkal azzal, hogy a Pápa, Somlai u.- Munkás u. közötti 

városrész csapadékvíz-elvezetése pályázathoz a saját forrást, 

valamint a pályázatban el nem számolható költségelemek 

megvalósításához szükséges önrészt a 2011. évi 

költségvetésében biztosítja. 
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A Városfejlesztési Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a 

határozatot megküldték a Közreműködő Szervezet részére. A támogatási szerződés aláírása a 

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.-vel 2011. 

május 25-án megtörtént. 

 

 

109/2011. (V.30.) határozat 2. és 3. pontja 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatának 2. és 3. pontjában egyetértett a Türr István 

Gimnázium és Kollégium, valamint az Acsády Ignác Szakképző 

Iskola és Kollégium Veszprém Megyei Önkormányzat által 

tervezett átalakításával. 

 

 

A Polgármesteri Kabinet vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a 

Képviselőtestület határozatáról az intézményeket fenntartó Veszprém Megyei 

Önkormányzatot tájékoztatták. 

 

 

115/2011. (V.30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával jóváhagyta a helyi közösségi közlekedés 

támogatásáról szóló 23/2011. (V.20.) NFM rendelet alapján a 

helyi közösségi közlekedés támogatási kérelmének benyújtását. 

 

 

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

helyi közösségi közlekedés támogatására vonatkozó igénylést 2011. június 1-jén megküldték 

a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságának. 

 

 

117/2011. (V.30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával döntött Pápa Város Polgármesteri Hivatala, 

valamint Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága 

alapító okiratainak módosításáról. 

 

 

A Polgármesteri Kabinet vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy az 

alapító okiratok módosítását a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága a közhiteles 

törzskönyvi nyilvántartásba bejegyezte. 

 

 

118/2011. (V.30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával döntött a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Megállapodásának módosításáról. 

 

 

A Titkárság osztályvezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a 

Képviselőtestület jóváhagyó döntésének megküldése a Társulás munkaszervezete részére 

megtörtént. A munkaszervezet vezetőjének tájékoztatása szerint a társulási megállapodás 

módosításának elfogadása a Társulás tagjai részéről folyamatban van. 
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121/2011. (V.30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatában a Magyarországi Evangélikus Egyház Tapolcafői 

Evangélikus Leányegyházközség Presbitériumának a 6/2009. 

(IV.30.) sz. határozatának – melyben a pápai 9484 hrsz-ú, 

természetben a Pápa-Tapolcafő, Park u. 7. sz. alatti ingatlan 

tulajdonjogát úgy kívánja rendezni, hogy a volt egyházi ingatlan 

után pénzbeli kártalanítást kér – tudomásul vételéről döntött. 

 

 

A Titkárság osztályvezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a 

Képviselőtestület döntésének megküldése a Tapolcafői Evangélikus Leányegyházközség 

lelkésze részére megtörtént. Az egyházi ingatlan jogi helyzetének rendezéséről - egyeztető 

bizottsági tárgyalást követően - a Kormánynak ez év december 31-ig kell döntést hoznia. 

 

 

122/2011. (V.30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával döntött önkormányzati bérlakás bérbeadásáról 

Szalai Tiborné részére a Gróf Esterházy Kórház és 

Rendelőintézeti Szakrendelőnél fennálló közalkalmazotti 

jogviszonya időtartamára. 

 

 

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

Pápa, Juhar u. 1. I. emelet 17. szám alatti önkormányzati bérlakás bérbeadása a határozatban 

foglalt feltételekkel megtörtént. 

 

 

123/2011. (V.30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatában hozzájárult dr. Áldozó Tamás polgármesternek a 

Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 

kuratóriumában betöltendő tagságához, egyben elnöki 

tisztségéhez, amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat 

Közgyűlése, mint alapító dr. Áldozó Tamást e tisztségekre 

megválasztja. 

 

 

A Titkárság osztályvezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a 

Képviselőtestület fenti döntéséről a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének 

tájékoztatása megtörtént, dr. Áldozó Tamást a Közgyűlés 92/2011. (V.31.) határozatában az 

Alapítvány kuratóriumának elnökévé megválasztotta. 

 

 

126/2011. (V.30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatában a Pápa Város Önkormányzata és a Veszprém 

Megyei Önkormányzat között a pápai Bartók Béla Zeneiskola – 

Alapfokú Művészetoktatási Intézményben ellátott feladatok 

Veszprém Megyei Önkormányzat által történő átvállalása 
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tárgyában létrejött megállapodás alapján véleményezési 

jogkörében támogatta Hetyei József, a pápai Bartók Béla 

Zeneiskola jelenlegi igazgató-helyettesének az intézmény 

igazgatói állására benyújtott pályázatát. 

 

 

A Polgármesteri Kabinet vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a 

Képviselőtestület döntéséről a Veszprém Megyei Önkormányzatot tájékoztatták.  

 

 

Pápa, 2011. június 28. 

 Dr. Áldozó Tamás sk. 

 polgármester 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 175/2010. (XII.16.) határozat, a 18/2011. 

(II.25.) határozat, a 35, 41/2011. (III.17.) határozatok, a 96/2011. (IV.14.) határozat, valamint 

a 109, 115, 117, 118, 121, 122, 123, 126/2011. (V.30.) határozatok végrehajtására adott 

jelentést elfogadja. 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE     108. 

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel: 89/515-018 

Fax: 89/515-083  

E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A KEOP-7.3.1.3/09-11 számon „Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek 

megőrzése és helyreállítása” címen meghirdetett pályázati felhívásra „Pápa, Esterházy kastély 

szűk környezetének helyreállítása” címen benyújtandó pályázatunkhoz szükséges a 

meghirdetett előkészítési szakaszban pályázatot benyújtani, melynek költsége előreláthatóan 

15 mFt. A támogatás intenzitása 85%, melyhez 15% saját forrás biztosítása szükséges, amely  

2.250.000 Ft-ot jelent. 

 

A pályázat célja a norvég és kiemelt alapból 2014-ig megvalósuló kastélyfejlesztés 

környezetének – a kerítés, illetve a Tapolca által közrezárt partnak – felújítása. 

A pályázat a pályázati keret kimerüléséig folyamatosan beadható. 

 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Összeállította: Albert Henrietta köztisztviselő 

 

Pápa, 2011. június 27. 

 

 

       Dr. Áldozó Tamás sk. 

          polgármester 

 

 

    HATÁROZATI JAVASLAT 

     

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a KEOP-7.3.1.3/09-11 felhívásban 

szereplő „Pápa, Esterházy kastély parkja - Kastély szűk környezetének helyreállítása” címen 

pályázat benyújtását támogatja és saját forrásigényét 2.250.000 Ft összegben felmerülésekor 

biztosítja. 

 

Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a saját forrás összegét a költségvetésben 

szerepeltesse. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

   Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

   Molnár István városfejlesztési osztályvezető 
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PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE    109.  

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel: 89/515-018 

Fax: 89/515-083  

E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., mint 

közreműködő szervezet 2011. június 16-án érkezett levelében értesítette Önkormányzatunkat,  

hogy a „Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán – A pápai Esterházy-kastély komplex, 

környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő 

fejlesztése” című KDOP-2.1.1/A-09-2f-2010-0002 jelű pályázatunkat a Regionális Fejlesztési 

Programok Irányító Hatóságának vezetője 1.888.488.742 Ft projekt összköltség mellett 

1.596.734.372 Ft (támogatásintenzitás 84,55%) csökkentett összegű támogatásra érdemesnek 

ítélte.  

 

A Bíráló Bizottság a támogatási szerződés megkötésének előfeltételeként előírta, hogy a 

Képviselőtestület hozzon határozatot arról, hogy amennyiben a projekt üzemeltetése során a 

fenntartás költségei meghaladják a kastély üzemeltetéséből származó bevételeket, úgy a 

veszteség finanszírozását az Önkormányzat éves költségvetése terhére biztosítja.  

 

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

alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Összeállította: Heizer Zoltán csoportvezető 

 

Pápa, 2011. június 27. 

 

        Dr. Áldozó Tamás sk. 

             polgármester 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete vállalja, hogy amennyiben a „Turisztikai 

attrakciófejlesztés Pápán – A pápai Esterházy-kastély komplex, környezetbarát üzemeltetést 

lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése” című KDOP-

2.1.1/A-09-2f-2010-0002 jelű a projekt üzemeltetése során a fenntartás költségei meghaladják 

a kastély üzemeltetéséből származó bevételeket, úgy a veszteség finanszírozását az 

Önkormányzat éves költségvetése terhére biztosítja. 

 

Határidő: azonnal (a közreműködő szervezetnek való megküldés), illetve folyamatos  

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

   Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

   Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

mailto:polgarmester@papa.hu


PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE     110. 

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel:  89/324-585 

Fax:  89/515-083  

E-mail :  polgarmester@papa.hu  

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Veszprém Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésével együttműködve - a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről 

szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 16. §-ában kapott felhatalmazás 

alapján - 2008. augusztus 1. napjától a szakképzéssel összefüggő önkormányzati feladatok 

végrehajtására létrehozta a Pápai Szakképzés-szervezési Társulást – továbbiakban: Társulás. 

 

A polgármester személyében bekövetkezett változás, valamint a költségvetési szervek 

jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény hatályon kívül helyezése 

következtében a Társulás társulási megállapodását módosítani kell. 

Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 

2010. évi XC. törvény 135. § (5) és (9) bekezdése értelmében a tevékenységtípusokra 

vonatkozó előírások változásából eredő, továbbá a költségvetési szervek költségvetési típusba 

történő besorolásának módosításából következő változásokat a költségvetési szerv alapító 

okiratának az új szabályozás hatálybalépését követő első módosítása során kell átvezetni. Az 

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 18/K. § (7) bekezdése értelmében alapító 

okiraton jogi személyiségű társulások esetén a társulási megállapodást kell érteni. A 

jogszabálynak való megfelelés érdekében a társulási megállapodás módosítása során ezen 

változásokat is szükséges átvezetni. 

 

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 10. § (10) 

bekezdése kimondja, hogy az alapító okiratban foglaltak változása esetén az alapító okirat 

módosítását tartalmazó okirat mellett el kell készíteni és a módosító okirathoz kell csatolni az 

alapító okiratot egységes szerkezetben is.  

 

A Ttv. 4. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a társulási megállapodások 5. pontjai szerint a 

megállapodások módosításához a társulásban résztvevő önkormányzatok mindegyikének 

minősített többséggel hozott döntése szükséges. 

 

A Pápai Szakképzés-szervezési Társulás létrehozásáról szóló megállapodás 11. pontja 

értelmében a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás felügyeleti szerve Pápa Város 

Önkormányzata, ezért a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságánál történő 

törzskönyvi nyilvántartásba vétel érdekében is Pápa Város Önkormányzata jogosult 

intézkedni. 

 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Összeállította: Horváthné Farkas Andrea köztisztviselő  

 

Pápa, 2011. június 27. 

         Dr. Áldozó Tamás sk. 

         polgármester 

mailto:polgarmester@papa.hu
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Veszprém Megyei 

Önkormányzattal megkötött Pápai Szakképzés-szervezési Társulás társulási 

megállapodásának módosítását az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglaltak szerint 

elfogadja. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a módosító megállapodás 

aláírására, valamint felkéri, hogy a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei 

Igazgatóságánál történő törzskönyvi nyilvántartásba vétel érdekében szükséges 

intézkedéseket tegye meg.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Rádi Róbert kabinetvezető 

 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Veszprém Megyei 

Önkormányzattal megkötött a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására 

vonatkozó, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást az 

előterjesztés 2. sz. mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására, valamint 

felkéri, a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságánál történő 

törzskönyvi nyilvántartásba vétel érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Rádi Róbert kabinetvezető 
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1. sz. melléklet 

 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA* 

 

 

amely létrejött Veszprém Megyei Önkormányzat (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.; 

képviseletében: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke) és Pápa Város 

Önkormányzata (8500 Pápa, Fő u. 12.; képviseletében: Dr. Áldozó Tamás polgármester) 

között a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás társulási megállapodásának módosítása 

tárgyában az alábbiak szerint: 

 

A társulási szándékukat kifejező önkormányzatok a szakképzés-szervezési társulás 

létrehozásáról megkötött megállapodást az alábbiak szerint módosítják:  

 

1. A társulási megállapodás bevezető részében a korábbi polgármester „Dr. Kovács 

Zoltán” neve helyett az új polgármester „Dr. Áldozó Tamás” neve kerül. 

 

2. A társulási megállapodás 3. b) pontjában az „Acsády Ignác Szakképző Iskola és 

Kollégium” megnevezést „Acsády Ignác Szakképző Iskola” megnevezésre módosítja. 

 

3. A társulási megállapodás 6. pontjában törli a „2010. január 1-től” meghatározást, a 

„Kiegészítő tevékenysége: Az alaptevékenység ellátásának feltételeként rendelkezésre 

álló s e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott 

kihasználását célzó szolgáltatások nyújtása térítés ellenében.” szövegrészt, a „682002-

2 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” és a „841126-2 Önkormányzatok és 

többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége” megnevezésű szakfeladatokat, 

továbbá a „Kisegítő és vállalkozási tevékenység köre és mértéke: A költségvetési 

szerv kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytathat.” szövegrészt 

„Vállalkozási tevékenység köre és mértéke: A Társulás vállalkozási tevékenységet nem 

folytathat.” szövegrészre módosítja. 

 

4. A társulási megállapodás 11. pontjában a „Magyar Államkincstár Közép-dunántúli 

Regionális Igazgatósága” megnevezés „Magyar Államkincstár Veszprém Megyei 

Igazgatóság”-ra módosul.  

 

5. A társulási megállapodás 12. pontjában a „Társulás székhelye szerinti Államigazgatási 

Hivatal Veszprémi Kirendeltsége”, valamint a „Társulás székhelye szerinti illetékes 

Államigazgatási Hivatal Veszprémi Kirendeltségének” szövegrészek helyébe „a helyi 

önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv” szövegrész lép. 

 

6. A társulási megállapodás 13. pontjának 3. bekezdése helyébe az alábbi szövegrész 

kerül: 

„A Társulás megalakulásakor 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint alapítói vagyon, 

a megalakulást követően évente 3.000.000,- Ft, 2012. január 01-től évente 1.000.000,- 

Ft működési, fenntartási támogatás kerül biztosításra, melyet a gazdálkodási feladatok 

ellátására a Társulási Tanács rendelkezésére bocsátanak. A Társulás folyamatos 

működéséhez szükséges éves hozzájárulásokat a Társulás tagjai minden év március 

30-ig kötelesek a Társulás számlájára befizetni. 

 

 (*A dőlt betűvel szedett szövegrészek tartalmazzák a javasolt módosításokat.) 
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A Társulás működéséhez szükséges indokolt többlet költségvetési forrást a Társulási 

Tanács a költségvetési év során a Társulás javára befizetett szakképzési hozzájárulás 

terhére biztosíthatja, mellyel kapcsolatos előirányzatok szükség szerinti 

átcsoportosítására – évente maximum 2.000.000,- Ft erejéig - jogosult.” 

 

7. A társulási megállapodás egyéb rendelkezései változatlanok maradnak. 

 

8. Jelen megállapodást a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a ...../2011. 

(…….) MÖK határozatával, valamint Pápa Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a ……/2011. (…….)  határozatával hagyta jóvá. 

 

 

Veszprém, 2011. …………………   Pápa, 2011. ……………………… 

 

 

 

Lasztovicza Jenő 

a Veszprém Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének Elnöke 

Dr. Áldozó Tamás 

Pápa Város Polgármestere 

 

 

 

Ellenjegyezte:    Ellenjegyezte: 

   Dr. Imre László   Kanozsainé dr. Pék Mária 
   megyei főjegyző         jegyző 
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2. sz. melléklet 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 

(módosításokkal egységes szerkezetben)  

 

amely létrejött a Veszprém Megyei Önkormányzat (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.; 

képviseletében: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke) és Pápa Város 

Önkormányzata (8500 Pápa, Fő u. 12.; képviseletében: Dr. Áldozó Tamás polgármester),  

között az alábbiak szerint: 

 

Felek megállapodnak abban, hogy a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2.§ (5) 

bekezdés a) pontjában, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 89/B.§ (2) 

bekezdésében foglaltak szerint a törvényben meghatározott szakképzéssel összefüggő 

önkormányzati feladatok végrehajtására a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 41.§ (1) bekezdésében, továbbá a helyi önkormányzatok társulásairól és 

együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16.§-ában kapott felhatalmazás alapján, 

a külön jóváhagyandó alapító okirattal közösen létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező, 

részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő szakképzés-szervezési társulást 

hoznak létre 2008. augusztus 1. napjától kezdődő hatállyal.  

 

A társulási szándékukat kifejező önkormányzatok a társulás működésével kapcsolatosan a 

következő tényeket és alapvető rendelkezéseket rögzítik: 

 

1. A társulás neve, székhelye: 

Pápai  Szakképzés-szervezési Társulás (továbbiakban: Társulás) 

Cím: 8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 2.  

Rövidített neve: Pápai SZASZET 
 

2. A társulás tagjainak neve, székhelye: 

Pápa Város Önkormányzata (8500 Pápa, Fő u. 12.; továbbiakban: önkormányzat) 

Veszprém Megyei Önkormányzat (8200, Veszprém, Megyeház tér 1.; továbbiakban: 

megyei közgyűlés)  - továbbiakban: Társulás tagjai. 

 

3. A Társulás tagjai által fenntartott a szakképzés feladataiban résztvevő 

intézmények: 

a) Pápa Város Önkormányzata: 
Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium (8500 Pápa, Veszprémi út 

45.)  

b) Veszprém Megyei Önkormányzat: 
Acsády Ignác Szakképző Iskola (8500 Pápa, Erkel F. u. 39.) 

 

4. A Társulás célja: 

 A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2.§ (5) bekezdés a) pontja 

szerinti térségi integrált szakképző központ létrehozása, 

 A szakképzés fejlesztésének összehangolása a Regionális Fejlesztési és Képzési 

Bizottság – továbbiakban: RFKB - döntései alapján, 

 a szakképzés hatékonyabb formában történő megszervezése, 

 a szakképzési profil munkaerő-piaci igények szerinti alakítása. 
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A Társulás tagjai kijelentik, hogy magukra nézve kötelezően elfogadják az RFKB által 

a szakképzés fejlesztésének összehangolásával összefüggésben hozott döntéseket. 

 

 

5. A Társulás mindkét tagjának minősített többséggel hozott döntése szükséges: 

 a megállapodás jóváhagyásához; 

 a megállapodás módosításához; 

 a megállapodás megszüntetéséhez;  

 a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz; 

 a társulási megállapodás év közbeni felmondásához, figyelembe véve a 14. 

pontban foglaltakat is.  

 

6. A Társulás jogállása, gazdálkodásának jellemzői:  
 

A Társulás jogi személy, amely a Társulás tagjai által külön-külön jóváhagyott 

társulási megállapodással jön létre. 

A Társulás működési területe: Veszprém megye közigazgatási területe. 

A Társulás szerződéseit tevékenységi körén belül önállóan kötheti a megállapodásban 

rögzített célok megvalósítása érdekében, szerződések jogosítottja, illetve kötelezettje a 

Társulás lesz. 

A Társulás saját vagyonnal rendelkezhet, amelynek szaporulata a Társulást illeti meg. 

 

A Társulás Pápa Város Önkormányzata Közoktatási és Közművelődési Intézmények 

Gazdasági Ellátó Szervezete (8500 Pápa, Fő utca 7.), mint önállóan működő és 

gazdálkodó költségvetési szervhez besorolt. 

 

 Alaptevékenysége: 

 

a. A Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság által megadott szakképzési irányok és 

arányok alapján a társulás tagjai által fenntartott szakképző intézményekben a 

beiskolázás megszervezése, a döntések végrehajtásának ellenőrzése, az egyes 

intézmények fő képzési profiljának meghatározása; 

b. a szakképzési fejlesztési támogatások felhasználásának tervezése, pályázatokon való 

részvétel; 

c. „Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozása és infrastrukturális feltételeinek 

javítása” című pályázat intézkedéseinek megvalósítása; 

d. pályaválasztási, pályaorientációs és karrier-tanácsadási rendszer megteremtése; 

e. a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő szakképzése szervezése; 

f. modularizált oktatás, szakképzés, átképzés és továbbképzés szervezése, feltételeinek 

megteremtése; 

g. korszerű gyakorlati képzés megteremtése a központi képzőhelyen kialakított 

csúcstechnológiai beruházással; 

h. a hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők számára speciális oktatási-képzési 

módszerek biztosítása; 

i. felnőttképzés, átképzés, élethosszig tartó tanulás feltételeinek megteremtése; 

j. speciális és távoktatási továbbképzési rendszer beindítása, 

k. vizsgáztatási tevékenység koordinálása, 

l. tananyagfejlesztés, tanártovábbképzés megindítása a fenti feladatok szakszerű 

megvalósítása érdekében. 
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Szakágazat száma, megnevezése: 841211 Oktatás igazgatása 

 

 

Alkalmazott szakfeladatok: 

682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

853000-1 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

856000-1 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 

 

 
Vállalkozási tevékenység köre és mértéke: A Társulás vállalkozási tevékenységet nem folytathat.  

 

7. A Társulás döntéshozó szervének neve, székhelye: 

   Pápai Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsa 

   8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 2.  

 A társulás vezető tisztségviselői: 

 a Társulási Tanács elnöke,  

 elnökhelyettese 

 

A társulásban foglalkoztatott személy alkalmazásának feltételei: A Társulás által 

foglalkoztatottakra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. 

évi XXXIII. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 

8. A társulási megállapodás határozatlan időre szól. 

 

9. A Társulás döntéshozó szerve: a 6 tagú Társulási Tanács, amely a társult 

önkormányzatok 3-3 fő képviselőjéből áll. A társulás tagja az általa választott 

tanácstagot visszahívhatja.  

A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik. Szavazni személyesen, 

vagy a Társulás tagjának képviseletére jogosult megyei közgyűlés elnöke, illetve 

polgármestere által írásban meghatalmazott helyettes képviselő útján lehet. 

A Társulási Tanács ülésén állandó meghívottként, tanácskozási joggal részt vesz a 

tagok Hivatalai által delegált 1-1 fő oktatási vagy pénzügyi szakterületen dolgozó 

köztisztviselője, akiket  a Hivatalok  vezetői jelölnek  ki.  

 

10. A Társulás Tanács a Társulás tagjai által átruházott feladat- és hatáskörben: 

 a szakképzés fejlesztési irányára és beiskolázási arányára tekintettel meghatározza 

a társulás tagjai által fenntartott iskolákban a szakképzési évfolyamokon indítható 

osztályok számát az RFKB döntésének megfelelően 

 a szakképzés körében közoktatási megállapodást, vagy más megállapodást köthet, 

 a Társulás által ellátott feladatokra önálló fejlesztési tervet készít, 

 a szakmai program tekintetében az RFKB döntésének megfelelően egyetértési 

jogot gyakorol a tagok által fenntartott szakképző intézmények pedagógiai 

programjának jóváhagyásánál, 

 pályázatot nyújt be a szakképzésre fordított állami források megszerzésére, 

 elfogadja a társulás költségvetését, 

 véleményezi a megállapodás módosítására, megszüntetésére tett 

kezdeményezéseket,  

 véleményezi a társuláshoz történő csatlakozásra tett kezdeményezéseket,  
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 jóváhagyja a Társulási Tanács szervezeti és működési szabályzatát. 

 

11. A Társulás felügyeleti szerve: A Társulás tagjai alapító jogkörükben jelen 

megállapodás határozattal történő jóváhagyásával egyidejűleg meghatározzák, hogy a 

Társulás költségvetésének felügyeletét Pápa Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete látja el, ennek keretében jogosult a Magyar Államkincstár Veszprém 

Megyei Igazgatóságánál történő törzskönyvi nyilvántartásba vétele érdekében 

intézkedni. A Társulás költségvetése Pápa Város Önkormányzata mindenkori 

költségvetési rendeletének részét képezi.  

 

12. A Társulási Tanács működésére vonatkozó szabályok: 

A Társulási Tanács az alakuló ülésén mondja ki megalakulását, és állapítja meg 

működésének részletes szabályait a megállapodásban meghatározott keretek között. 

A Társulási Tanács tagjai közül elnököt és elnökhelyettest választ. 

 

A Társulási Tanács a Társulási megállapodás és a Társulás szervezeti és működési 

szabályzata módosítása, valamint a Társulás költségvetésének tárgyalásakor akkor 

határozatképes, ha az ülésén valamennyi tagja jelen van. Egyéb esetekben a Társulási 

Tanács határozatképességéhez a tagok többségének jelenléte szükséges. 

A Társulási Tanács döntéseit a Tagok közül legalább négy tag igenlő szavazatával 

hozza meg. 

 

A Társulási Tanács üléseit az elnök, távollétében az elnökhelyettes, mindkettőjük 

akadályoztatása esetén a Társulási Tanács által felhatalmazott tag hívja össze és vezeti. 

Az ülést össze kell hívni: 

 szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal, 

 a Társulási Tanács által meghatározott időpontban, 

 a Társulás tagjának - napirendet tartalmazó - indítványára, 

 a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv kezdeményezésére, 

 a Társulási Tanács legalább 3 tagjának írásbeli kezdeményezésére. 

 

A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az elnök 

és a Társulási Tanács által felhatalmazott személy írja alá. A jegyzőkönyvet 15 napon 

belül meg kell küldeni a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős 

szervnek. 

 

13. A Társulás vagyona, a költségek viselésének aránya és teljesítésének feltételei: A 

Társulás tagjai az alapítói vagyont és a Társulás folyamatos működéséhez szükséges 

költségvetési fedezetet (pénzügyi támogatást) az általuk fenntartott, a szakképzés 

feladataiban résztvevő intézmények tanulói létszáma mértékének megfelelő arányban 

biztosítják a Társulás számára. 

 

 A Társulás tagjai alakuláskor a 2007/2008. évi közoktatási statisztikai adatgyűjtésben 

szereplő - a megállapodás 1. sz. mellékletében rögzített létszámokat – tekintik a 

pénzügyi támogatás számítási alapjának. A alakulást követően a mindenkori 

költségvetési évet megelőző év októberi statisztikájában szereplő létszámok az 

irányadók.  

 

A Társulás megalakulásakor 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint alapítói vagyon, a 

megalakulást követően évente 3.000.000,- Ft, 2012. január 01-től évente 1.000.000,- 
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Ft működési, fenntartási támogatás kerül biztosításra, melyet a gazdálkodási feladatok 

ellátására a Társulási Tanács rendelkezésére bocsátanak. A Társulás folyamatos 

működéséhez szükséges éves hozzájárulásokat a Társulás tagjai minden év március 

30-ig kötelesek a Társulás számlájára befizetni. 

 

A Társulás működéséhez szükséges indokolt többlet költségvetési forrást a Társulási 

Tanács a költségvetési év során a Társulás javára befizetett szakképzési hozzájárulás 

terhére biztosíthatja, mellyel kapcsolatos előirányzatok szükség szerinti 

átcsoportosítására – évente maximum 2.000.000,- Ft erejéig - jogosult. 

 

A Társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás, továbbá fejlesztés, beruházás 

vonatkozásában vállalt fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a székhely 

önkormányzat a fizetési határidőt követő 15. naptól a fizetési kötelezettséget nem 

teljesítő önkormányzat által a pénzforgalmi szolgáltatónak adott felhatalmazás alapján 

beszedési megbízás benyújtására jogosult. Amennyiben a székhely önkormányzat nem 

tesz eleget fizetési kötelezettségének, úgy a Társulási Tanács új székhely 

önkormányzat kijelöléséről dönthet, amelyet egyúttal felhatalmaz arra, hogy a korábbi 

székhely önkormányzat ellen a korábbi székhely önkormányzat által a pénzforgalmi 

szolgáltatójának adott felhatalmazás alapján beszedési megbízást nyújtson be. 

 

14. A társuláshoz való csatlakozás és a társulási megállapodás felmondásának 

részletes szabályai:  

A Társuláshoz más, a szakképzés feladataiban részt vevő iskolát fenntartó 

önkormányzat is csatlakozhat. A csatlakozás feltétele, hogy az érintett önkormányzat 

elfogadja és magára nézve kötelezőnek elismeri jelen megállapodás tartalmát, 

valamint az RFKB által a szakképzés fejlesztésének összehangolásával 

összefüggésében hozott döntéseket. 

A csatlakozás elfogadásáról a Társulás tagjai a szándéknyilatkozat megérkezésétől 

számított legkésőbb 60 napon belül döntenek. 

A Társuláshoz csatlakozni a szándéknyilatkozat Társulási Tanácshoz történő 

beérkezését követő tanítási év kezdetén lehet.  

A Társulásból való kilépésről a tanítási év végére szóló szándéknyilatkozatot legalább 

egy tanítási évvel korábban kell a Társulási Tanácsnak bejelenteni.  

A kilépés elfogadásáról a Társulás tagjai a szándéknyilatkozat megérkezésétől 

számított 60 napon belül döntenek. 

 

15. A társulás ellenőrzésének rendje:  

A Társulási Tanács a működéséről, a Társulás pénzügyi helyzetéről, valamint a 

társulási cél megvalósulásáról évente - a gazdasági évről szóló beszámolóval 

egyidejűleg - tájékoztatja a Társulás tagjait. 

A Társulás szakmai, jogi és pénzügyi-gazdasági ellenőrzését ellenőrzési ütemterv 

alapján a Pápa Város Polgármesteri Hivatala látja el.  

 

16. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjainak vagyoni jogai és 

kötelezettségei: 

A Társulás megszűnik, ha 

 a társulási megállapodást valamelyik tag felmondja 

 a társulás megszűnését a tagok közösen elhatározzák 

 a bíróság jogerősen dönt a társulás megszűnéséről. 
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A Társulás megszűnése esetén a Társulási Tanács köteles elszámolni a Társulás tagjai 

felé, akiket a fel nem használt pénzeszközök, valamint a fennálló kötelezettségek a 

megszűnéskor megállapított tanulói létszám mértékének megfelelő arányban, a 

pályázati forrásból származó vagyon tulajdoni aránya, valamint a fennálló 

kötelezettségek  a pályázatban való részvétel arányában illetnek meg és terhelnek. 

 

A Társulás tagja a neki felróható okból keletkezett kötelezettségért kizárólagos 

felelősséggel tartozik helytállni.  

 

17. A Társulás tagjai a Társulás működése során felmerülő vitás kérdések rendezésére a 

Pápai Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

18. A Társulás tagjai tudomásul veszik, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott 

kérdésekben a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. 

törvény, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló többször 

módosított 1997. évi CXXXV. törvény, a PTK, valamint a Magyar Köztársaság éves 

költségvetéséről szóló törvények és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az 

irányadóak. 

 

19. Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodás Veszprém Megyei 

Önkormányzat Közgyűlésének és Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

döntéseivel, az utolsó határozat-hozatalt követően lép hatályba. 

 

20. Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodást a Veszprém Megyei 

Önkormányzat Közgyűlése a ...../2011. (…….) MÖK határozatával, valamint Pápa Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a ……/2011. (…….)  határozatával hagyta jóvá. 
 A Társulás tagjai közgyűlésének, illetve képviselőtestületének határozatai a jelen 

megállapodás elválaszthatatlan részét képezik. 

 

21. A Társulás tagjai kijelentik, hogy a megállapodásban foglaltakat önkéntes és szabad 

elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával a kölcsönös előnyök és az 

arányos teherviselés alapján rögzítették. 

 

 

Veszprém, 2011. …………………   Pápa, 2011. ……………………… 

 

 

 

Lasztovicza Jenő 

a Veszprém Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének Elnöke 

Dr. Áldozó Tamás 

Pápa Város Polgármestere 

 

 

 

Ellenjegyezte:    Ellenjegyezte: 

 

 

   Dr. Imre László   Kanozsainé dr. Pék Mária 
   megyei főjegyző         jegyző 
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PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE    111. 

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel:  89/324-585 

Fax:  89/515-083  

E-mail :  polgarmester@papa.hu   

 

 
Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete - az Országos Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Főigazgatója, dr. Bakondi György kérése alapján - a 131/2011. (VI.15.) 

határozatával 2011. június 15. napi hatállyal Németh Tamás tű. alezredest, Pápa Város 

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága tűzoltó parancsnokát parancsnoki beosztásából 

felmentette.  

Fentiekre tekintettel szükségessé vált Pápa Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága 

alapító okiratának módosítása.   

A módosítást indokolta még, hogy 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) bekezdése kimondja azt is, hogy a törvényben foglaltakat a 

hatálybalépését (2010. augusztus 15.) követő első alkalommal történő alapító okirat 

módosításkor kell figyelembe venni. 

 

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni 

és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

  

Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő 

 

 

Pápa, 2011. június 28. 

  

     

 

 

 

 

    

         Dr. Áldozó Tamás sk. 

                         polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

I. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város Hivatásos Önkormányzati 

Tűzoltósága alapító okiratának módosítását, valamint annak egységes szerkezetét az 

előterjesztés 1. és 2. számú melléklete szerint jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület döntése a közzétételt követő napon lép hatályba. 

 

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

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az okiratok aláírására. 

  

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

  Dr. Nagy Krisztina osztályvezető 

 

II. 

A Képviselőtestület utasítja a Pápa Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága vezetőjét, 

hogy a módosított 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. augusztus 31. 

 jóváhagyásra:   2011. szeptember 30. 

Felelős: Csillag István parancsnok 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi  

Bizottsága elnöke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. sz. melléklet 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT* 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 83/2009. (VI.30.) határozatának I/15. 

pontjával jóváhagyott Pápa Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága alapító okiratát az 

alábbiak szerint módosítja: 

 

A 4. pont Alaptevékenysége első bekezdése helyébe a: 

„Kötelező feladatként ellátandó alaptevékenysége – az 1996. XXXI. tv., valamint a 261/2009. 

(XI.26.) Korm. rendelet értelmében-:”, 

a b.) pont helyébe „a beépített tűzvédelmi berendezések létesítési és használatbavételi 

ügyeiben, valamint egyéb jogszabályban meghatározott esetekben hatóságként jár 

el,”szövegrész kerül. 

   

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

 

Az alaptevékenység körébe tartozó Az alkalmazott szakfeladatok pontjában a               

„841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai” 

szakfeladat törlésre kerül. 

 

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.” 

 

Az alapító okirat 5. pontjában a Működési területe meghatározása helyébe az alábbi 

szövegrész kerül:  

„A tűzoltóságok legkisebb erő- és eszközállományáról, a Riasztási és Segítségnyújtási 

Tervről, a működési területről, valamint a tűzoltóságok vonulásaival kapcsolatos költségek 

megtérítéséről szóló 32/2009. (XI.30.) ÖM rendeletben meghatározott települések.” 

 

A 7. pont helyébe az alábbi szövegrész kerül: 

„A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szerv. 

 Gazdálkodással összefüggő jogosítványok:  

Az intézmény önálló bankszámlával rendelkezik. 

A parancsnok gyakorolja a kötelezettségvállalási és utalványozási jogot”. 

 

A 9. pont harmadik bekezdése hatályát veszti. 

A 11. pont hatályát veszti. 

A 12. pontjának számozása „11”- re módosul. 

 

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

hatályban maradnak. 

 

(*dőlt betűvel szedett szövegrész a javasolt módosításokat tartalmazza)  



 

 

2. sz. melléklet 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

    (módosításokkal egységes szerkezetben) 

 

1. Költségvetési szerv neve:  Pápa Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága 

 

2. Költségvetési szerv székhelye: Pápa, Major u. 20. 

 

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: a helyi önkormányzatokról szóló többször 

módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében foglaltak alapján: helyi tűzvédelmi 

feladatok ellátása.  

 

4. Alaptevékenysége: 

Kötelező feladatként ellátandó alaptevékenysége – az 1996. évi XXXI tv., valamint a 

261/2009. (XI.26.) Korm. rendelet értelmében –: 

a.) tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet végez, illetőleg közreműködik közvetlen 

tűz- és robbanásveszély esetén a biztonsági intézkedések végrehajtásában, ennek 

érdekében készenléti szolgálatot tart, 

b.) a beépített tűzvédelmi berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben, valamint 

egyéb jogszabályban meghatározott esetekben hatóságként jár el, 

c.) tűzvédelmi hatósági ellenőrzést tart, szükség esetén tűzvédelmi hatósági intézkedést 

kezdeményez, 

d.) külön jogszabályban meghatározottak szerint lefolytatja a tűzvizsgálati eljárást, 

e.) Oktatás, továbbképzés a tűzoltó állomány részére 

 alapfokú tűzoltó tanfolyam (OKJ 32891501) 

 tűzoltó technika kezelői tanfolyam (gépjárműfecskendő kezelői 

szaktanfolyam, műszaki mentés gépeinek kezelői szaktanfolyama, vegyi 

balesetelhárító gépek kezelői szaktanfolyama, folyadék szállítására 

használható - szivattyúval ellátott - egyéb gépek kezelői szaktanfolyama, 

kismotorfecskendő és átemelő szivattyú kezelői szaktanfolyam) 

 

 KSH szám Megnevezés 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

144200 SZJ       Légzőkészülékek, tűzoltó szakfelszerelések  

 karbantartása, ellenőrzése 

 Automatikus tűzjelzések  fogadása, speciális  

 fogadó központ létesítésével; 

  Légzőpalackok töltése; Fakivágás; 

  Tűzoltótömlők nyomáspróbázása; 

  Tűzcsapellenőrzés, karbantartás; 

  Vízeltávolítás, vízszívatás, vízszállítás; 

  Magasban végzett munka végrehajtása; 

  Épületek, építmények bontási munkálatai; 

  Rendezvények tűzvédelmi biztosítása; 

Szakágazat száma, megnevezése: 842520 Tűzvédelmi tevékenységek 

Alkalmazott szakfeladatok: 

842521-1   Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása 

842522-1    Megelőzés, (szak) hatósági tevékenység 

 

 



 

 

Vállalkozási tevékenység köre és mértéke:  

 Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 

5.  A költségvetési szerv illetékessége: 

A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok illetékességi területéről szóló 11/2007. (IV. 24.) 

ÖTM rendelet szerint:  

 
1. Adásztevel 

2. Bakonyjákó 

3. Bakonykoppány 

4. Bakonyság 

5. Bakonyszentiván 

6. Bakonyszücs 

7. Bakonytamási 

8. Béb 

9. Békás 

10. Csót 

11. Dáka 

12. Döbrönte 

13. Egyházaskesző 

14. Farkasgyepű 

15. Ganna 

16. Gecse 

17. Homokbödöge 

18. Kemeneshőgyész 

19. Kemenesszentpéter 

20. Kup 

21. Külsővat 

22. Lovászpatona 

23. Magyargencs 

24. Malomsok 

25. Marcalgergelyi 

26. Marcaltő 

27. Mezőlak 

28. Mihályháza 

29. Nagyacsád 

30. Nagydém 

31. Nagygyimót 

32. Nagytevel 

33. Nemesgörzsöny 

34. Nemesszalók 

35. Németbánya 

36. Nóráp 

37. Nyárád 

38. Pápa 

39. Pápadereske 

40. Pápakovácsi 

41. Pápasalamon 

42. Pápateszér 

43. Takácsi 

44. Ugod 

45. Vanyola 

46. Vaszar 

47. Várkesző 

48. Vinár

 

 

Működési területe:  

A tűzoltóságok legkisebb erő- és eszközállományáról, a Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, 

a működési területről, valamint a tűzoltóságok vonulásaival kapcsolatos költségek 

megtérítéséről szóló 32/2009. (XI.30.) ÖM rendeletben meghatározott települések. 

 

6. 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. 

 

7. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:  

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.       

Gazdálkodással összefüggő jogosítványok:  

Az intézmény önálló bankszámlával rendelkezik. 

A parancsnok gyakorolja a kötelezettségvállalási és utalványozási jogot. 

 

8. Az intézmény jogállása: 

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

parancsnok gyakorolja az intézmény munkavállalói tekintetében a munkáltatói jogkört. 

 



 

 

9. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: 

A tűzoltó parancsnoki beosztást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás 

lefolytatására a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról 

szóló többszörösen módosított 1996. évi XLIII. tv. (Hszt.) és a vonatkozó végrehajtási 

rendeletekben foglaltak az irányadók. 

A parancsnoki kinevezés Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének hatáskörébe 

tartozik.  

 

10. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:  

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben hivatásos szolgálati jogviszony, amelyre a a 

fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló  többszörösen 

módosított 1996. évi XLIII. (Hszt.) törvényben foglaltak az irányadók. Foglalkoztatottjainak 

jogviszonya lehet továbbá 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. 

 

 

11. A költségvetési szerv jogelődje:  Tűzoltóparancsnokság, Pápa     

      8500 Pápa, Major u. 20.   

Pápa, 2011. július……. 

 

 Dr. Áldozó Tamás 

 polgármester 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE     112. 

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel: 89/515-018 

Fax: 89/515-083  

E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 90/2010. (VI.29.) határozatával hagyta 

jóvá a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

 

Az SZMSZ-ben szabályozásra került a Kft. és a Polgármesteri Hivatal egyes szervezeti 

egységei közötti együttműködés formája.  

 

A Polgármesteri Hivatalban időközben bekövetkezett szervezeti változások miatt szükséges a 

Kft. SZMSZ-ének módosítása.  

 

Az SZMSZ 4.4.1. pontjában a Vállalkozási Osztály elnevezés helyébe a Gazdasági Osztály, a 

4.4.2. pontjában pedig a Műszaki Osztály elnevezés helyébe a Városfejlesztési Osztály 

elnevezés lép. 

 

Fentiek miatt kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a mellékletben szereplő módosított 

SZMSZ-t jóváhagyni szíveskedjen. 

 

Összeállította: Heizer Zoltán csoportvezető 

 

 

Pápa, 2011. június 27. 

 

       Dr. Áldozó Tamás sk. 

            polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát 

jóváhagyja. 

 

Felhatalmazza az ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

   Dr. Lukács Endre ügyvezető 

 

mailto:polgarmester@papa.hu


 

Pápai Városfejlesztő Társaság Korlátolt Felelősségű Társaság 

Szervezeti és Működési Szabályzata 
 

 

1. A társaság neve: Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. (a továbbiakban: társaság) 

A társaság székhelye: 8500 Pápa, Fő u. 5. 

A társaság tulajdonosa: Pápa Város Önkormányzata 

 

2. A társaság célja, tevékenysége 

 

Pápa Város önkormányzati fejlesztésének előkészítésével, azok végrehajtásával 

kapcsolatos szolgáltatások és feladatok, a város-rehabilitációs programban szereplő 

projektek megvalósításának menedzselése, az Integrált Városfejlesztési Stratégia 

(IVS) időszakos felülvizsgálata, a következő akciótervi időszakra vonatkozó 

akcióterületi tervek (AT) előkészítése.  

A társaság beruházás-bonyolítási és projekt-vezetési feladatokat lát el, az 

önkormányzati város-rehabilitációs fejlesztések előkészítése, megvalósítása során. 

A társaság részletes feladatait a társaság és az Alapító megbízási szerződés(ek) keretei 

között rögzíti.  

 

3. A társaság működésének jogi háttere 

 

A társaság működésére vonatkoznak mindazok a normák, amelyek a piaci viszonyok 

között működő gazdasági társaságok hátteréül szolgálnak. Továbbá Pápa Város 

Önkormányzatának az általa alapított gazdasági társaságokra vonatkozó szabályai az 

irányadóak.  

A fentieknek megfelelően a társaság működését alapvetően az alábbi normák 

határozzák meg: 

 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról, 

 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 

végelszámolásról, 

 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról, 

 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról. 

 

 

4. A társasággal együttműködő önkormányzati intézmények  

 

4.1. A Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztálya közreműködik: 

 

 a társaság tevékenységéhez anyagi fedezetet is biztosító pályázatok 

előkészítésében,  

 a pályázatokkal összefüggő feladatokban, 

 a városrehabilitációs szerződéssel kapcsolatos feladatok ellátásában, 

 a pályázatokkal kapcsolatos támogatási szerződés Irányító Hatósággal történő 

megkötésének előkészítésében, 

 akcióterületi terv elkészítéséhez szükséges műszaki információk 

beszerzésében, továbbításában, 

 az akcióterületi feladatok ütemezésének indítványozásában. 



 

4.2. A Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztálya közreműködik 

 

 az akcióterületi projekt végrehajtása során a műszaki, pénzügyi tartalom 

megvalósulásának figyelemmel kísérésében, a számlázással, a támogatás 

lehívásával, az elszámolással kapcsolatos feladatok ellátásában, 

  az akcióterületi feladatok ütemezésének indítványozásában. 

 

5. A társaság munkatársai  

 

5.1. Ügyvezető  

A társaság vezető tisztségviselőt megillető jogait az ügyvezető látja el. 

 Ügyvezetésnek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges 

mindazon döntések meghozatala, amelyek törvény vagy a társasági 

szerződés alapján nem tartoznak a társaság legfőbb szervének vagy más 

társasági szervnek a hatáskörébe. 

 Az ügyvezető felelős az akcióterületi tervek elkészítéséért, és az 

akcióterületi fejlesztések megvalósításáért. Ez magában foglalja az 

Önkormányzat számára az akcióterületi fejlesztéssel/ rehabilitációval 

kapcsolatos előkészítő munkát, és a fejlesztések végrehajtását, 

menedzsmentjét is.  

Az ügyvezető előterjesztési jogot gyakorol a hatáskörébe tartozó 

akcióterületek vonatkozásában. 

Az ügyvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat. 

 A gazdasági társaság alapításának, a társasági szerződés módosításának, a 

cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek 

változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági - 

elektronikus úton történő - bejelentése a vezető tisztségviselő 

kötelezettsége. 

 A gazdasági társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat - ha 

az alapító okirat eltérően nem rendelkezik - a vezető tisztségviselő 

gyakorolja. 

  A gazdasági társaságot törvényes képviselőként a vezető tisztségviselő 

képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más 

hatóságok előtt.  

  A gazdasági társaságot a társaság vezető tisztségviselője írásban 

cégjegyzés útján képviseli. A vezető tisztségviselő cégjegyzési joga - a 

bankszámla feletti rendelkezés tekintetében is – önálló. 

  A vezető tisztségviselő a gazdasági társaság ügyvezetését az ilyen 

tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal - és ha e 

törvény kivételt nem tesz -, a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége 

alapján köteles ellátni. A vezető tisztségviselő a polgári jog általános 

szabályai szerint felel a gazdasági társasággal szemben a jogszabályok, a 

társasági szerződés, illetve a gazdasági társaság legfőbb szerve által hozott 

határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik felróható megszegésével 

a társaságnak okozott károkért. 

 



5.2. Gazdasági vezető  

Feladata a városfejlesztő társaság üzleti tervének előkészítése; 

Feladata az akcióterületi fejlesztések pénzügyi megvalósíthatóságának 

előkészítése, koordinációja, a több éves pénzügyi terv alapján az éves és 

negyedéves pénzügyi tervek elkészítése, és azok megvalósulásának nyomon 

követése, 

Az akcióterületi projekt megvalósításához kapcsolódó pénzügyi vonatkozású 

feladatok elvégzése. 

A gazdasági vezető a feladatait munkaviszony vagy megbízási jogviszony 

keretében látja el. 

 

5.3. Műszaki vezető 

 

Feladata az akcióterületi terv elkészítéséhez, megvalósításához szükséges műszaki 

információk közvetítése, beszerzése, koordinációja. Feladata továbbá az 

akcióterületi projekt végrehajtása során a műszaki tartalom biztosítása, a 

megvalósulás nyomon követése, a tervezőkkel, bonyolítókkal, kivitelezőkkel 

valamint a műszaki feladatokban együttműködő szervezetekkel való koordináció, 

kapcsolattartás. 

Feladatait munkaviszony vagy megbízási jogviszony keretében látja el.      

 

5.4. Asszisztens  

 

Feladata a társaság adminisztrációjának ellátása, ennek keretében nyilvántartást 

vezet a beérkező és a kimenő ügyiratokról, gondoskodik a társaság leveleinek, 

egyéb iratainak postázásáról 

Segíti az ügyvezető, a pénzügyi és műszaki munkatársak feladatainak elvégzését.  

 

6. Külső szakértők 

 

A külső munkatársakkal, különösen a műszaki ellenőrrel, a lebonyolítóval, a 

könyvvizsgálóval, a közbeszerzési szakértővel, a jogi szakértővel, a 

kommunikációs szakértővel, a társadalmi kapcsolatok szakértőjével, a 

projektmenedzsment szakértőjével, a „soft” elemeket menedzselő szakértővel az 

ügyvezető köt szerződést. 

 

7. Hatályba lépés  

 

A jelen szervezeti és működési szabályzatot Pápa Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete ………….……… határozatával hagyta jóvá és ……….…………... 

lép hatályba.  

 

 

 

Pápa, 2011. július  

 

 

Dr. Lukács Dénes Endre  

ügyvezető 

 



 PÁPA  VÁROS  POLGÁRMESTERE 
 8500 Pápa, Fő utca 12. 
 Tel.: 89/515-000 
 Fax.: 89/313-989 
 E-mail: polgarmester@papa.hu 

   

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

9/2011. (IV.14.) önkormányzati rendeletnek (a továbbiakban: SZMSZ) a településrészi 

önkormányzatokra vonatkozó 41-44. §-a 2011. július 1-jén lép hatályba azzal, hogy a rendelet       

49. § (3) bekezdése értelmében a településrészi önkormányzati testület tagjainak jelölésére 

vonatkozó eljárást első alkalommal 2011. augusztus 31-ig kell befejezni. 

 

Az SZMSZ 42. §-a szerint a településrészi önkormányzatok tagjainak száma: 5 fő, azzal, hogy 

annak tagja a településrész települési képviselője. A településrészi önkormányzati testület további 

tagjaira írásban jelöltet állíthat: 

a) a településrészen lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező választópolgárok legalább 

2 %-a, 

b) a polgármester, 

c) a településrészen bejegyzett székhellyel rendelkező civil szervezet.   

 

A jelöltállítás helyéről, módjáról és idejéről a Hivatal hirdetőtábláján és a helyi sajtó útján 

közleménnyel kell tájékoztatni az érintetteket. 

 

A jelöltajánlás lebonyolításának szabályait az alábbiak szerint javasolom megállapítani a 

Képviselőtestületnek: 

 

1. Településrészen választásra jogosultak jegyzékének elkészítése: 

 

 A jelöltajánlás törvényes lebonyolítása érdekében az Okmányiroda elkészíti a 

településrészen lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezők nyilvántartását 

(névjegyzék), ezzel egyidejűleg a választójoggal nem rendelkezők nyilvántartását a 

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalától meg kell kérni. 

 Az Okmányiroda által elkészített névjegyzék adatai alapján a jegyző megállapítja, és 

közzéteszi a jelöltté váláshoz szükséges ajánlások számát. 

 A névjegyzék folyamatos vezetését a Polgármesteri Hivatal Titkársága végzi, a választási 

eljárásról szóló 1997. évi C. törvény névjegyzék vezetésére vonatkozó szabályainak 

értelemszerű alkalmazásával.   

 

2. A jelöltajánlás határideje, módja: 

 

 A jelöltajánlásra nyitvaálló időtartam: 2011. július 15. – 2011. augusztus 15-ig 16.00 óráig. 

 A településrészi önkormányzat tagját ajánlani a hivatalos ajánlószelvény kitöltésével (1. és 

2. melléklet) és annak az erre a célra szolgáló gyűjtőládában történő elhelyezésével lehet. 
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 Az ajánlásra szolgáló hivatalos ajánlószelvényeket a gyűjtőládák mellett megfelelő számban 

kell elhelyezni, illetve az az önkormányzat honlapjáról is letölthető. 

 Egy-egy gyűjtőládát Borsosgyőr, Kéttornyúlak és Tapolcafő településrészeken az ajánlásra 

jogosultak számára nyitvaálló helyiségben, egy további gyűjtőládát pedig a Polgármesteri 

Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában kell elhelyezni. 

 A gyűjtőládát oly módon kell lezárni, hogy abból a lezárás megsértése nélkül 

ajánlószelvényt kivenni ne lehessen. A gyűjtőládák kiürítése 2011. augusztus 15-én 16.00 

óra után történik.  

 Az ajánlásra vonatkozó szabályok: 

- az ajánlás nem vonható vissza, 

- az ajánlószelvényt tollal kell kitölteni, 

- az ajánlószelvényt az ajánló személynek/szervezet képviselőjének és az ajánlott 

személynek saját kezűleg alá kell írnia, 

- érvénytelen az az ajánlás, amelyet nem a melléklet szerinti hivatalos ajánlószelvényen 

adtak le, illetve amelyet formailag és/vagy tartalmilag nem megfelelően töltöttek ki, 

- aki ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta, vagy aki több jelöltet is ajánlott, annak 

valamennyi ajánlása érvénytelen. 

 

3. Az ajánlószelvények ellenőrzése: 

 

 Az ajánlószelvények ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal Titkársága végzi. Csak azon 

ajánlószelvények tartalmi ellenőrzését kell elvégezni, melyeket formailag megfelelően 

töltöttek ki. 

 Az ajánlószelvények ellenőrzését követően a jegyző megállapítja a jelöltek névsorát és azt 

közzéteszi. 

 

4. Egyéb rendelkezések: 

 

 Az ajánlószelvényeket, a névjegyzéket, a választójogosultsággal nem rendelkezők 

nyilvántartását és jelöltajánlással kapcsolatos egyéb technikai nyilvántartásokat a 

településrészi önkormányzat tagjainak megválasztásának napján meg kell semmisíteni. 

 A jelöltajánlás előkészítésének és lebonyolításának törvényességéért a jegyző felelős. 

 

 

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

elfogadni szíveskedjenek. 

 

Összeállította: dr. Nagy Krisztina osztályvezető 

 

Pápa, 2011. június 27. 

 

 Dr. Áldozó Tamás sk. 

 polgármester



1. melléklet 

             

*A megfelelő rész aláhúzással jelölendő. 

 

Határozati javaslat 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Borsosgyőri Városrész Önkormányzat, a 

Kéttornyúlaki Városrész Önkormányzat és a Tapolcafői Városrész Önkormányzat tagjainak 

választását megelőző jelöltajánlásra nyitvaálló időtartamot a következők szerint állapítja meg: 

 

Jelöltajánlás időtartama: 2011. július 15. és 2011. augusztus 15. 16.00 óra között. 

 

A Képviselőtestület ezzel egyidejűleg a jelöltajánlás lebonyolítására vonatkozó szabályokat az 

előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy az érintett választópolgárok és civil szervezetek  

tájékoztatásával, valamint a jelöltajánlás jogszabályoknak és e határozatban foglaltaknak 

megfelelő lebonyolításával kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

 

Határidő:  az ajánlásra jogosultak tájékoztatására: azonnal 

 a jelöltajánlás lebonyolítására: folyamatos 

Felelős:  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 Dr. Nagy Krisztina osztályvezető 



1. melléklet 

             

*A megfelelő rész aláhúzással jelölendő. 

AJÁNLÓSZELVÉNY 
településrészi önkormányzati képviselő-jelölt ajánlásához 

 

 

Az ajánló választópolgár adatai: 

Családi és utónév: ……………………………………………………………………………. 

*Lakóhely/tartózkodási hely…………………………………………………………………… 

Születési idő: …………….……………………………………………………………………. 

 

*Borsosgyőr/Kéttornyúlak/Tapolcafő Városrész Önkormányzat tagjainak választásán 

jelöltnek ajánlom: 

 

Jelölt neve: …………………………………………………………………………………… 

*Jelölt lakóhelye/tartózkodási helye: ………………………………………..………………… 

 

Aláírásommal hozzájárulok fenti adataim jelöltajánlás céljából, a településrészi önkormányzat 

tagjainak megválasztása napjáig történő kezeléséhez. 

 

Kelt: …………………………….. 

 

 …………………………………. 

 ajánló saját kezű aláírása 

 

NYILATKOZAT 

a jelölés elfogadásáról 
 

 

Jelölt neve: …………………………………………………………………………………… 

*Jelölt lakóhelye/tartózkodási helye: ………………………………………………………… 

Jelölt születési ideje: ………………………………………………………………………….. 

Aláírásommal hozzájárulok fenti adataim jelöltajánlás céljából, a településrészi önkormányzat 

tagjainak megválasztása napjáig történő kezeléséhez. 

*Beleegyezem/Nem egyezem bele, hogy megválasztásomat Pápa Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete nyilvános ülésen tárgyalja. 

 

Kelt: ……………………………. 

 

 …………………………………. 

 jelöltnek ajánlott személy saját kezű aláírása



2. melléklet 

             

*A megfelelő rész aláhúzással jelölendő. 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ A JELÖLTAJÁNLÁSRÓL 

 

 
 

Jelöltet ajánlani a hivatalos ajánlószelvény kitöltésével és annak az erre a célra szolgáló 

gyűjtőládában történő elhelyezésével 2011. július 15-től 2011. augusztus 15-én 16.00 óráig 

lehet. 

 

Az ajánlás nem vonható vissza. 

 

A jelöltajánlás a választópolgár szabad elhatározásán alapul, arra senki nem kötelezhető. A 

választópolgár csak egy jelöltet ajánlhat. Aki több jelöltet ajánlott, vagy ugyanazt a jelöltet 

többször ajánlotta, annak valamennyi ajánlása érvénytelen. 

 

Érvénytelen az az ajánlás, amelyet nem a hivatalos ajánlószelvényen adtak le, illetve amelyet 

formailag és/vagy tartalmilag nem megfelelően töltöttek ki. 

 

Az ajánlószelvényt a benne foglalt adattartalommal, tollal kell kitölteni, melyet az ajánló 

választópolgárnak saját kezűleg kell aláírnia. A jelöltnek ajánlott személynek az 

ajánlószelvényen megadottak szerint nyilatkoznia kell a jelölés elfogadásáról és e 

nyilatkozatot saját kezűleg alá kell írnia. 

 

Csak azon hivatalos ajánlószelvény tartalmi ellenőrzését végzi el a Polgármesteri Hivatal 

Titkársága, amelyet az ennek gyűjtésére szolgáló gyűjtőládában helyeztek el és formailag 

megfelelően töltöttek ki. 

 

A Polgármesteri Hivatal az ajánlószelvényeket a településrészi önkormányzatok tagjainak 

választása napján megsemmisíti.   

 

 

 



2. melléklet 

             

*A megfelelő rész aláhúzással jelölendő. 

AJÁNLÓSZELVÉNY 
településrészi önkormányzati képviselő-jelölt ajánlásához 

 

 

Az ajánló civil szervezet adatai: 

Név: …………..………………………………………………………………………………. 

Székhely: ……………………………………………………………………………………… 

Képviselőjének neve: …………………………………………………………………………. 

Bírósági nyilvántartásba vételi száma: ………………………………………………………. 

 

*Borsosgyőr/Kéttornyúlak/Tapolcafő Városrész Önkormányzat tagjainak választásán 

jelöltnek ajánlom: 

 

Jelölt neve: …………………………………………………………………………………… 

*Jelölt lakóhelye/tartózkodási helye: ………………………………………………………… 

 

 

Kelt: …………………………….. 

 

 …………………………………. 

 ajánló civil szervezet képviselőjének  

 saját kezű aláírása 

 

NYILATKOZAT 

a jelölés elfogadásáról 
 

 

Jelölt neve: …………………………………………………………………………………… 

*Jelölt lakóhelye/tartózkodási helye: ………………………………………………………… 

Jelölt születési ideje: ………………………………………………………………………….. 

Aláírásommal hozzájárulok fenti adataim jelöltajánlás céljából, a településrészi önkormányzat 

tagjainak megválasztása napjáig történő kezeléséhez. 

*Beleegyezem/Nem egyezem bele, hogy jelöltté válásom esetén megválasztásomat Pápa 

Város Önkormányzatának Képviselőtestülete nyilvános ülésen tárgyalja. 

 

Kelt: ……………………………. 

 

 …………………………………. 

 jelöltnek ajánlott személy saját kezű aláírása
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*A megfelelő rész aláhúzással jelölendő. 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ A JELÖLTAJÁNLÁSRÓL 

 

 
 

Jelöltet ajánlani a hivatalos ajánlószelvény kitöltésével és annak az erre a célra szolgáló 

gyűjtőládában történő elhelyezésével 2011. július 15-től 2011. augusztus 15-én 16.00 óráig 

lehet. 

 

Az ajánlás nem vonható vissza. 

 

A jelöltajánlás a civil szervezet szabad elhatározásán alapul, arra a szervezet nem kötelezhető. A 

civil szervezet csak egy jelöltet ajánlhat. Amennyiben több jelöltet ajánlott, vagy ugyanazt a jelöltet 

többször ajánlotta, valamennyi ajánlása érvénytelen. 

 

Érvénytelen az az ajánlás, amelyet nem a hivatalos ajánlószelvényen adtak le, illetve amelyet 

formailag és/vagy tartalmilag nem megfelelően töltöttek ki. 

 

Az ajánlószelvényt a benne foglalt adattartalommal, tollal kell kitölteni, melyet az ajánló civil 

szervezet képviselőjének saját kezűleg kell aláírnia. A jelöltnek ajánlott személynek az 

ajánlószelvényen megadottak szerint nyilatkoznia kell a jelölés elfogadásáról és e nyilatkozatot 

saját kezűleg alá kell írnia. 

 

Csak azon hivatalos ajánlószelvény tartalmi ellenőrzését végzi el a Polgármesteri Hivatal 

Titkársága, amelyet az ennek gyűjtésére szolgáló gyűjtőládában helyeztek el és formailag 

megfelelően töltöttek ki. 

 

A Polgármesteri Hivatal az ajánlószelvényeket a településrészi önkormányzatok tagjainak 

választása napján megsemmisíti.   

 

 

 

 



PÁPA VÁROS JEGYZŐJE       114. 

  8500 PÁPA, Fő u. 12. 

  Tel: 89/515-025 

  Fax: 89/313-989  

  E-mail: jegyzo@papa.hu 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

Dr. Méri Edina muzeológus, a Pápai Kékfestő Múzeum vezetője beadvánnyal fordult a 

polgármesterhez, melyben önkormányzati lakás bérbeadását kérte. 

 

A vezető a városban lakással nem rendelkezik, az országosan is ismert múzeum a város egyik 

kiemelkedő turisztikai célpontja, ezért a lakáshoz juttatása városi közérdeket szolgál. 

 

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 Dr. Méri Edina 

lakhatásának biztosítására a Pápai Kékfestő Múzeumnál fennálló jogviszonya időtartamára, de 

legfeljebb 2014. december 31-ig a Pápa, Juhar u. 1/B. II. emelet 10. szám alatti, egy szoba, 

egy félszoba, összkomfortos, 48 m
2
 alapterületű önkormányzati bérlakás bérbeadásához 

járuljon hozzá. 

 

Összeállította: Polgár Jenő osztályvezető 

  Bakalár Attila köztisztviselő 

 

Pápa, 2011. június 27. 

 

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 Dr. Méri Edina részére a Pápai Kékfestő 

Múzeumnál fennálló jogviszonya időtartamára, de legfeljebb 2014. december 31-ig a Pápa, 

Juhar u. 1/B. II. emelet 10. szám alatti önkormányzati bérlakás bérbeadáshoz hozzájárul. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Jegyzőt, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

  Polgár Jenő közig.oszt.vez. 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE     115. 

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel :  (89) 324-585 

Fax:  (89) 515-083   

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Pápai Jókai Kör Egyesület emléktábla állítását kezdeményezte Vály Mari, Jókai Mór unokahúga 

emlékére a Pápa, Jókai u. 20. sz. alatti épületen.  

 

Az emléktábla tervezett szövege: 

 

E házban élt  

VÁLY MARI  

Jókai Mór unokahúga, aki emlékirataiban  

számos fontos epizódot jegyzett fel  

a nagy író családjának életéről 

1840-1915 

 

Pápai Jókai Kör Egyesület  

Pápa Város Önkormányzata 

2011 

 

A tábla fehér márványból, arany színű betűszínezéssel és az épületen már meglevő Vály Ferenc 

emléktáblával egyező méretben készülne. 

Vály Mari férjének és gyermekének korai halála után Jókaiékhoz költözött, háztartásuk 

vezetésében segédkezett. Nagybátyja életét terjedelmes emlékiratban örökítette meg, amelyből 

szemelvényes kiadásban Emlékeim Jókai Mórról címmel részletek jelentek meg 1955-ben.  

A Pápai Jókai Kör Egyesület az emléktábla elkészítéséhez Pápa Város Önkormányzata támogatását 

kéri. 

 

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

javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Összeállította: Rádi Róbert kabinetvezető 

 

P á p a, 2011. június 30. 

 

      Dr. Áldozó Tamás sk. 

        polgármester 

 
Határozati javaslat 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért Vály Mari, Jókai Mór életrajzírójának 

emléket állító emléktábla elhelyezésével a Pápa, Jókai u. 20. sz. alatti lakóházon és az emléktábla 

állításához a Pápai Jókai Kör Egyesület részére a 2011. évi költségvetés terhére 30.000,- Ft 

támogatást biztosít. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Rádi Róbert kabinetvezető 

  Menyhárt László osztályvezető 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 117. 

  8500 PÁPA, Fő u. 12.            Sürgősségi indítvány! 

  Tel: 89/515-000  

  Fax: 89/515-083  

  E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

Pápa Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságának megbízott parancsnoka – a testületi 

anyagok előterjesztését követően érkezett – beadványában arról adott tájékoztatást, hogy a 

Tűzoltóság 2011. június 22-i hatállyal a Steyr 16 S 26 4x4 típusú és GGZ-536 forgalmi 

rendszámú vízszállítóját kivonta a készenléti szerállományából. Mivel a jármű kikerült a 

központi finanszírozásból, ezért gondoskodni szükséges annak további hasznosításáról. 

 

A vízszállító 1997-ben került a Pápai Tűzoltósághoz, és 2011-ig készenléti gépjárműként volt 

üzemben. Műszakilag jó állapotban van – 2008-ban karambolos nagyjavításon esett át - a 

tervezett és szükséges karbantartásokat, javításokat a Tűzoltóság rendszeresen elvégezte, a 

beépített tűzoltó technika üzemképes. Tekintettel arra, hogy a jármű piaci értéke nincs 

arányban annak állapotával – a további tűzoltó célú felhasználás elsődlegességét szem előtt 

tartva – indítványozta Pápa testvérvárosi kapcsolatainak figyelembevételével annak 

ajándékba adását Kovászna városnak. 

 

Az ajándékozás vonatkozásában várhatóan felmerülő költségeket Pápa Város Hivatásos 

Önkormányzati Tűzoltósága finanszírozza az alábbiak szerint: 

 

Igazságügyi mérnökszakértői vélemény: 30 000 Ft 

„Z”-s rendszám: 10 000 Ft 

Forgalmi engedély: 2 500 Ft 

Ajándékozási illeték: 237 420 Ft 

Összesen: 279 920 Ft 

 

A Tűzoltóság a vízszállító járműről igazságügyi közlekedési-, műszaki szakértői véleményt is 

készíttetett, amely szerint a jármű becsült forgalmi értéke 2011. június 30. napján 662 000 Ft. 

 

Fentiekre tekintettel javasolom Pápa Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságának 

megbízott parancsnoka indítványának Képviselőtestület általi elfogadását, és a vízszállító 

jármű térítésmentes tulajdonba adását Kovászna városnak. 

. 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést Pápa Város Önkormányzata 

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

önkormányzati rendelet 12. §-a alapján megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjen. 

 

Összeállította: dr. Nagy Krisztina osztályvezető 

 

Pápa, 2011. július 4. 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás sk. 

 polgármester 
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Határozati javaslat 

 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa Város Hivatásos Önkormányzati 

Tűzoltóság használatában lévő, GGZ-536 forgalmi rendszámú, Steyr 16 S 26 4x4 típusú 

vízszállító járművet, térítésmentesen Kovászna város tulajdonába adja azzal, hogy az 

ajándékozással kapcsolatos költségeket Pápa Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága 

finanszírozza. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az ajándékozással kapcsolatos szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Csillag István tű. őrgy. megbízott parancsnok 


