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194/1998. (XI. 26.) határozat 
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatában hozzájárult a Mozgássérültek Veszprém Megyei 

Egyesülete tulajdonában lévő pápai 6596/55 hrsz-ú ingatlanra 

feljegyzett visszavásárlási jog, valamint annak biztosítására 

bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez azzal, 

hogy az egyesület a 235/1995. (X. 3.) számú képviselőtestületi 

határozatban foglaltak alapján kötött megállapodásban vállalt 

foglalkoztatási kötelezettségének - amelynek mértéke 80 % - a 

jövőben is eleget tesz és annak teljesítéséről a 

képviselőtestületet évente tájékoztatja.  

A Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban 

jelenti, hogy a MOVE Nonprofit Közhasznú Zrt. Pápa, Komáromi u. 87. vezérigazgatója 

tájékoztatási kötelezettségének eleget tett, amely alapján megállapítható, hogy a Zrt. által 

foglalkoztatott megváltozott munkaképességűek aránya megfelel a képviselőtestületi 

határozatban foglaltaknak. Pápa városban a foglalkoztatottak száma 253 fő, amelyből 210 fő 

(83 %) a megváltozott munkaképességű . A tájékoztató az előterjesztés 1. mellékletét képezi. 

 

98/2011. (IV.14.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával elfogadta első olvasatban a Gróf Esterházy Kórház 

és Rendelőintézeti Szakrendelő 2011-2015. közötti időszakra 

vonatkozó Szakmai Fejlesztési Tervét, és utasította a 

Polgármestert, hogy a Szakmai Fejlesztési Terv végleges 

változatát 2011. szeptember 30-ig terjessze a Képviselőtestület 

elé. 

 

A Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban 

jelenti, hogy 2011. május 11-én kiadták az egészségügy átalakításáról készült szakmai 

koncepciót, amely a Semmelweis Terv második, módosított változata. Meghatározták azokat 

a szakmai irányvonalakat, amelyek mentén az egészségügy egészének átalakítása 

megvalósulhat. A széles körű társadalmi és szakmai konzultáció folyamatos, a jelenlegi 

ellátórendszer helyzetelemzésével párhuzamosan zajlik. 

Az országban közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók részére mindenre kiterjedő 

adatszolgáltatási kötelezettségnek kellett 2011 márciusában eleget tenniük, melyek 

feldolgozása jelenleg is folyamatban van. 

A Semmelweis Tervben foglaltak gyakorlati megvalósítását kormányzati döntések kell, hogy 

megelőzzék.  

Az átalakítás folyamatának ütemezését a Semmelweis Tervben meghatározott egészségügyi 

struktúra-átalakítással járó feladatokról, a kiemelt feladatok végrehajtásához szükséges 

intézkedésekről szóló 1208/2011.(VI.28.) Korm. határozat tartalmazza, amelyeknek jelentős 

részét 2011. szeptember – 2011. december közötti időszakban kell végrehajtani. 

 

A kormány határozata az alábbi területeket érinti: 

− Az 1-1,6 millió lakos ellátásáért felelős térségi egységekre épülő állami egészségszervezési 

intézményrendszer kiépítése, valamint a népegészségügyi intézményrendszer átalakítása, 

− az emberi erőforrás válságának megoldása érdekében az egészségügyi rendszer 

átalakításából származó hatékonyságjavulás eredményeként felszabaduló forrásoknak az 

egészségügy hiányterületeire történő visszaforgatása, 

− az állami egészségszervezési rendszer bevezetése, a struktúra átalakítása a Semmelweis 

Tervben rendelkezésre álló forrásoknak a hatékony felhasználásával, 
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− a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet szervezeti 

egységeiként az Állami Egészségszervezési Központ, valamint a térségi 

egészségszervezési központok létrehozása, 

− a betegút szervezés szervezeti modelljének kidolgozása, 

− a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet keretein belül  

finanszírozási módszertani központ létrehozása a finanszírozás rendszerének fejlesztése, 

átalakítása érdekében, 

− a főváros és a vonzáskörzete egészségügyi ellátásnak átalakításához szükséges fedezet 

biztosítása érdekében a korábban egészségügyi célt szolgáló, valamint a tervezett 

átalakítások során felszabaduló ingatlanok hasznosításából származó bevételek kizárólagos 

egészségügyi beruházási célú felhasználása, 

− a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló fekvőbeteg-ellátó egészségügyi intézmények 

állami tulajdonba vétele, 

− három budapesti sürgősségi centrum megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése. 

− az új Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet megvalósíthatósági tanulmányának 

elkészítése, 
− a sportegészségügyi ellátórendszer újjászervezési koncepciójának kidolgozása, 

− Országos Betegjogi és Dokumentációs Központ kialakítása, 

− az egészségügyi dolgozók humánerőforrás helyzetének átfogó elemzése, értékelése. 

− népegészségügyi szűrővizsgálatok áttekintése, hatékonyságának felülvizsgálata, 

− egységes egészségügyi ágazati informatikai fejlesztése. 

 

Fentiek miatt a struktúraváltozással kapcsolatos, az intézményt érintő változások még nem 

körvonalazódtak, ezért a Szakmai Fejlesztési Terv felülvizsgálata, átdolgozása jelenleg nem 

célszerű.  

A Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő szakmailag megalapozott Szakmai 

Fejlesztési Tervét az intézmény - struktúráját érintő változások ismeretében - 2011. december 

31-ig készíti el. 

109/2011. (V.30.) határozat 1. pontja 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatának 1. pontjában hozzájárult, hogy Pápa Város 

Önkormányzata részt vállaljon a Veszprém Megyei 

Önkormányzat részére átadott intézmények finanszírozásában, a 

feladat helyben történő ellátása érdekében.  

 

A Polgármesteri Kabinet vezetője a határozat 1. pontjának végrehajtására jelenti, hogy a 

Veszprém Megyei Önkormányzat részére átadott intézmények finanszírozásában történő 

részvállalására vonatkozó megállapodás aláírása megtörtént. 

 

109/2011. (V.30.) határozat 4. pontja 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatának 4. pontjában nyilatkozott, 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-jétől kollégiumi elhelyezést 

biztosít. 

 

A Polgármesteri Kabinet vezetője a határozat 4. pontjának végrehajtására jelenti, hogy a Pápai 

Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium székhely és tagintézményének kollégiumai az 

Acsády Ignác Szakképző Iskolában tanulói jogviszonyban álló, kollégiumi ellátást igénylő 

valamennyi tanuló részére biztosítottak kollégiumi elhelyezést. A leánykollégiumban 10 fő, a 

fiú kollégiumban 28 fő tanulót helyeztek el. 
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109/2011. (V.30.) határozat 5. pontja 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatának 5. pontjában döntött arról, hogy az önkormányzat 

tulajdonában lévő, 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 munkálatokat, 

biztosítja a szükséges berendezéseket. 

 

A Polgármesteri Kabinet vezetője a határozat 5. pontjának végrehajtására jelenti, hogy a Pápa, 

Erkel u. 39. szám alatti épületben az AJTP programban tanulók kollégiumi elhelyezésének 

feltételeit határidőre kialakították. A tanulók a teljes körűen felújított épületben kezdték meg a 

tanévet. 

109/2011. (V.30.) határozat 6. pontja 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 
határozatának 6. pontjával döntött arról, hogy 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. 

 

A Polgármesteri Kabinet vezetője a határozat 6. pontjának végrehajtására jelenti, hogy a Pápa, 

Komáromi u. 14. sz. alatti - volt Bocsor Kollégium – épületben 2011. július 1-jével 

megkezdte működését a pápai Kóter turistaszálló. 

 

110/2011. (V.30.) határozat 1. és 2. pontja 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozat 1. pontjában döntött a Városi Sportcsarnok 

megszüntetéséről, a határozat 2. pontjában döntött Uhlár Tibor, 

a Városi Sportcsarnok intézményvezetője magasabb vezetői 

megbízásának 2011. augusztus 31-i hatállyal történő 

visszavonásáról. 

 

A Polgármesteri Kabinet vezetője a határozat 1. pontjának végrehajtására jelenti, hogy a 

Városi Sportcsarnok megszüntető okiratát a Magyar Államkincstár részére megküldték, a 

Kincstár az intézményt a törzskönyvi nyilvántartásból törölte. A határozat 2. pontjának 

végrehajtására jelenti, hogy Uhlár Tibor vezetői megbízásának visszavonása 2011. augusztus 

31-i hatállyal megtörtént. 

 

111/2011. (V.30.) határozat 2. pontja 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozat 2. pontjában a Jókai Mór Művelődési Központ alapító 

okiratának módosításáról döntött. 

 

A Polgármesteri Kabinet vezetője a határozat végrehajtására jelenti, hogy a Jókai Mór 

Művelődési Központ alapító okiratának módosítása megtörtént, a Magyar Államkincstár a 

módosításokat a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyezte. 

 

113/2011. (V.30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával jóváhagyta a Bakonyerdő Zrt-vel kötendő 

együttműködési megállapodást az erdei iskolák működtetése 

tekintetében. 
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A Polgármesteri Kabinet vezetője a határozat végrehajtására jelenti, hogy a Bakonyerdő Zrt-

vel aláírt megállapodásban foglaltakról az érintetteket – nevelési, oktatási intézmények – 

tájékoztatták. 

119/2011. (V.30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával döntött Pápa Város Önkormányzata és 

Bakonyjákó, valamint Farkasgyepű Község Önkormányzata 

között létrejött szociális feladatok ellátására vonatkozó 

megállapodások módosításáról. 

 

A Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban 

jelenti, hogy Bakonyjákó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 73/2011. (VI.21.) 

határozatával, Farkasgyepű Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 72/2011. 
(VI.28.) határozatával döntött a módosított megállapodások elfogadásáról. Az egységes 

szerkezetbe foglalt megállapodásokat az érintett települések polgármesterei aláírták. 

 

127/2011. (V.30.) határozat 1. és 3. pontja 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatának 1. pontjában a Pápai Platán Városmarketing és 

Turisztikai Nonprofit Kft-ben a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. 

tulajdonában lévő üzletrész Önkormányzat általi 

megvásárlásáról, és a Pápa, Komáromi u. 14. sz. alatti ingatlan 

üzemeltetésére, működtetésére vonatkozó szerződés aláírásáról 

döntött. 

 

A Titkárság Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy 2011. 

július 1-jén Pápa Város Önkormányzata a Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai 

Nonprofit Kft-ben a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. tulajdonában lévő üzletrészt 100.000,- Ft 

névértéken megvásárolta. A változás cégbírósági bejegyzése megtörtént, így a Kft. 2011. 

július 1. napjától egyszemélyes gazdasági társaságként működik. 

 

A Pápa, Komáromi u. 14. sz. alatti ingatlan üzemeltetésre vonatkozó szerződés megkötése 

megtörtént, a Kft. 2011. július 1. napjától üzemelteti az ingatlant. 

 

133/2011. (VI.15.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával jóváhagyta, hogy Pápa Város Önkormányzata a 

rövid időtartamú közfoglalkoztatás megvalósítása érdekében – 

2011. július 1. napjától 2011. december 31. napjáig 

együttműködési megállapodást kössön a Pápa Városi Cigány 

Kisebbségi Önkormányzattal. 

 

A Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban 

jelenti, hogy a megállapodást a felek 2011. június 26-án aláírták.   
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134/2011. (VI.15.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával a Városi Sportcsarnok megszüntető okiratának 

módosításáról döntött. 
 

A Polgármesteri Kabinet vezetője a határozat végrehajtására jelenti, hogy a Városi 

Sportcsarnok megszüntető okiratának módosítását a Magyar Államkincstárnak megküldték, 

az Államkincstár a módosítást a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyezte. 
 

143/2011. (VII.7.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás társulási 

megállapodásának módosításáról döntött. 

 

A Polgármesteri Kabinet vezetője a határozat végrehajtására jelenti, hogy a Pápai 

Szakképzés-szervezési Társulás társulási megállapodásának módosítását a Veszprém Megyei 

Önkormányzat, valamint a Magyar Államkincstár részére megküldték, az Államkincstár a 
módosításokat a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyezte. 

 

144/2011. (VII.7.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával Pápa Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága 

alapító okiratának módosításáról döntött. 

 

A Polgármesteri Kabinet vezetője a határozat végrehajtására jelenti, hogy a Pápa Város 

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága alapító okiratának módosítását a Magyar 

Államkincstár részére megküldték, az Államkincstár a módosításokat a törzskönyvi 

nyilvántartásba bejegyezte. 

 

145/2011. (VII.7.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával arról döntött, hogy 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. 
 

A Titkársági Osztály vezetője a határozat végrehajtására jelenti, hogy a 2011. szeptember 2-4. 

között rendezett 19. Kovásznai Városnapok keretében a vízszállító jármű ünnepélyes 

ajándékozása megtörtént Kovászna város részére. 
 

148/2011. (VII.7.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával hozzájárult Dr. Méri Edina részére önkormányzati 

bérlakás bérbeadásához. 
 

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

Méri Edina a felajánlott Pápa, Juhar u. 1/B. II. emelet 10. szám alatti önkormányzati 

bérlakásra nem kötött bérleti szerződést. 
 

153/2011. (VIII.11.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatában Pápa, Esterházy kastély parkja - Kastély szűk 

környezetének helyreállítása címen pályázat benyújtásáról, saját 

forrás biztosításáról döntött. 
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A Városfejlesztési Osztály vezetője a határozat végrehajtására jelenti, hogy a Pápa, Esterházy 

kastély parkja - Kastély szűk környezetének helyreállítása című KEOP pályázatot 2011. 

szeptember 14-én benyújtották a közreműködő szervezet részére. 

 

155/2011. (VIII.11.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával hozzájárult Sümeg Város Önkormányzata és a 

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő közötti 

egészségügyi feladat-átadási megállapodás megszüntetésére 

vonatkozó okirat aláírásához. 

 

A Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban 

jelenti, hogy a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő főigazgatója az okiratot 

aláírta és megküldte Sümeg város polgármestere részére. 

 

 
 

Pápa, 2011. szeptember 19. 

 

 Dr. Áldozó Tamás sk. 

 polgármester 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 
1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 194/1998. (XI.26.) határozat, a 

109/2011. (V.30.) határozat 1, 4, 5 és 6. pontjára, a 110/2011. (V.30.) határozat 1. és 

2. pontjára, a 111/2011. (V.30.) határozat 2. pontja, a 113/2011. (V.30), a 119/2011. 

(V.30.), a 127/2011. (V.30.) határozat 1. és 3. pontja, a 133/2011. (VI.15.), a 

134/2011. (VI.15.), a 143/2011. (VII.7.), a 144/2011. (VII.7.), a 145/2011. (VII.7.), a 

148/2011. (VII.7.), a 153/2011. (VIII.11.), valamint a 155/2011. (VIII.11.) határozatok 

végrehajtására adott jelentést elfogadja. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 98/2011. (IV.14.) határozatra 

adott jelentést elfogadja. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti 

Szakrendelő 2011. – 2015. közötti időszakra vonatkozó Szakmai Fejlesztési Terv 

végleges változatát 2011. december 31-ig terjessze a Képviselőtestület elé.  

 

Határidő: 2011. december 31.  

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

   Dr. Vörös Ibolya főigazgató 

 







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

 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 
 

 

A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 42. §-a értelmében a rendőrség közterületen, 

ahol az közbiztonsági, bűnmegelőzési, illetve bűnüldözési célból igazolhatóan szükséges, bárki 

számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhet el és felvételt készíthet. Az így 

elhelyezhető képfelvevő szükségességéről, a képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről a 

rendőrség előterjesztésére az illetékes települési önkormányzat dönt. Az önkormányzat és a 

rendőrkapitányság a törvény keretei között megállapodást köthet a képfelvevő elhelyezési és 

üzemeltetési költségei tárgyában. A 42/A. § szerint a képfelvevő által közvetített felvétel 

kezelése során a rendőrség kötelessége az adatvédelmi rendelkezések megtartása és egyes 

személyhez fűződő jogok érvényesülése érdekében megtenni az ezekhez szükséges szervezési, 

technikai és egyéb adatbiztonsági intézkedéseket. 

 

A Képviselőtestület 159/2008. (XII.18.) határozatában – rendőrségi előterjesztésre - hozzájárult 

a város területén mobilizálható kamerarendszer elhelyezéséhez. 

A Városközpont funkcióbővítő rehabilitációja pályázat keretében az Önkormányzat vállalta a Fő 

tér felújítása során 3 db térfigyelő kamera kihelyezését, mely a korábban kiépített rendszer része 

lesz.  

A vidéki autóbusz pályaudvar területén a Bakony Volán Zrt. üzemeltet további kamerákat, 

melyek szintén bevonhatók a városi kamerarendszerbe. 

 

Szappan Csaba r.alezredes, rendőrkapitány a rendőrségről szóló törvényben és az adatvédelmi 

biztos tárgyban született ajánlásában foglaltaknak megfelelően előterjesztést tett térfigyelő 

kamerák közterületi kihelyezésére. (1. melléklet) 

 

A közbiztonsági és bűnügyi helyzet javítása érdekében, bűnmegelőzési és bűnüldözési célból 

javasolom, hogy a Képviselőtestület járuljon hozzá a város egyes közterületein térfigyelő 

kamerák telepítéséhez és üzemeltetéséhez. 

 

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

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Összeállította: dr. Nagy Krisztina osztályvezető 

 

 

Pápa, 2011. szeptember 19. 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás sk. 

 polgármester 

 

 

 

 

 

Nagy Balázs
Typewritten Text
138.
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Határozati javaslat 

 

 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. 

törvény 42. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében hozzájárul a város közterületén 

térfigyelő kamerarendszer telepítéséhez és üzemeltetéshez az alábbi helyszíneken: 

 

- Major utca – Kossuth Lajos utca kereszteződésében található bank épületére,  

- Kossuth Lajos utca – Márton István utca kereszteződésében a Kossuth u. 18. sz. alatti 

épületre, 

- Deák Ferenc utca – Fő utca kereszteződésében a Fő utca 23. sz. alatti épületre, 

- Fő u. 12. sz. alatti épületre (Városháza), 

- Fő tér 17. sz. alatti épületre, 

- Fő tér 25. sz. alatti épület homlokzatára, 

- Fő tér – Gróf út torkolatában a G6 jelzésű kandeláberre, 

- Fő tér – Ruszek köz sarokerkélyére.  

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a térfigyelő kamerarendszer 

elhelyezési és üzemeltetési költségeinek biztosítása tárgyában a Pápai 

Rendőrkapitánysággal megállapodást kössön, valamint a kamerarendszer telepítésével és 

működtetésével kapcsolatban szükséges egyéb jognyilatkozatokat megtegye. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

  Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy 

folytasson tárgyalásokat a vidéki autóbusz pályaudvar területén a Bakony Volán Zrt. által 

üzemeltett kamerák városi térfigyelő kamerarendszerbe való bevonása tárgyában. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

 

 



 

P Á P A I  R E N D Ő R K A P I T Á N Y  

 
:8500 Pápa, Széchenyi u. 18.; 8501 Pápa, Pf.: 70. /fax: 89/313-011 

BM: Tel/Fax: 22/41-10   

: szappanc@veszprem.police.hu  

 

Szám: 19030/4268-5/2011. ált. 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

PÁPA VÁROS TERÜLETÉN KAMERÁS TÉRFIGYELŐ RENDSZER 

KIÉPÍTÉSÉRE 

 

 

A jelenleg hatályos törvényi szabályozás szerint közterületi térfigyelő rendszert kizárólag a 

rendőrség és a közterület-felügyelet üzemeltethet. A rendőrséget a rendőrségről szóló 1994. 

évi XXXIV. törvény 42. § (2) bekezdése hatalmazza fel arra, hogy közterületen, ahol 

közbiztonsági, bűnmegelőzési, illetve bűnüldözési célból igazolhatóan szükséges, bárki 

számára nyilvánvalóan észlelhető módon, képfelvevőt helyezhet el és felvételt készíthet. Az 

elhelyezésre kerülő képfelvevő szükségességéről, a képfelvevővel megfigyelt közterület 

kijelöléséről – a rendőrség előterjesztése alapján – az illetékes települési önkormányzat 

dönt.  
 

 

BEVEZETŐ 

 

Az emberek szubjektív biztonságérzete, vagyis az a konkrét kifejeződés, hogy milyennek 

értékelik településük, környezetük biztonságát, az utóbbi időben központi kérdéssé vált. Nem 

elég csak a bűnügyi statisztikai számadatokra hivatkozni, mert az hosszú távon rossz 

következtetések levonásához vezethet. Azt fontos vizsgálni, hogy van-e ellentmondás a 

bűnügyi, szabálysértési számadatok és a lakosság véleménye között.  

 

A lakosság reakciója azonnal megváltozik, ha súlyos bűnesetről, vagy a környezetében nagy 

számban előforduló jogsértésekről szerez tudomást. A biztonságérzet napról-napra 

megváltozhat, főként negatív irányban. A rendőrség alapvető feladata a közbiztonság és a 

közrend védelme, ezen belül a jogsértések elkövetőinek kézre kerítése. A rendőrség a 

bűnüldözésben domináns szereppel rendelkezik, ugyanakkor a prevenciós tevékenységében 

még számos lehetőség kínálkozik.  

 

A 2006-os EU Belügyminiszteri Konferencián a miniszterek egyértelműen állást foglaltak a 

preventív célú videó megfigyelés mellett.  

 

Térfigyelő kamerákat először 1993-94 között Budapesten a VIII. kerületben, valamint a 

belvárosi Váci utcában szereltek fel, elsősorban az illegális valutaváltók megfigyelésére. Ezt 

követően az elmúlt 15 évben az ország több városának bűnügyileg frekventált helyeire 

telepítettek terület-felügyeleti rendszereket, pld. gépjármű feltörések, lakásbetörések, 

zseblopások minimalizálására, az utcai forgalom figyelésére és szabályozására. Ezen 

rendszerek igazolták létjogosultságukat, mivel az adott településeken csökkent, illetve stagnált 

a bűnesetek száma.  
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A PÁPAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI STRATÉGIÁJA 

 

A korszerű társadalmi bűnmegelőzési stratégia a társadalom önvédelmi képességeit fokozó 

államilag vezérelt és támogatott szakmai és civil mozgalom. A célkitűzések megvalósításával 

mérsékelni kell a bűncselekményeket előidéző okokat, csökkenteni kell a sértetté válás 

veszélyét, növelni az egész közösség biztonságát, ezáltal javítani az emberek életminőségét. 

Kapitányságunk bűnmegelőzési programja az elmúlt években az alábbiak szerint valósult 

meg:  

 

1./ Család-, gyermek- és ifjúságvédelem 

 

Az Egyesített Szociális Intézmény Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálatával napi munkakapcsolatban állunk. Együttműködési területünk elsősorban a 

védelembe vételi eljárásokhoz történő adatszolgáltatás, illetve az esetmegbeszéléseken való 

közreműködés.  

2009. évben létrehoztuk az azóta kéthavonta ülésező Család-, Gyermek- és Ifjúságvédelmi 

Egyeztető Fórumot, amelynek kapitányságunkon kívül tagja a Városi Gyámhivatal, a 

Gondozási Központ, a Pártfogó Felügyelői Szolgálat és a Baptista Szeretetszolgálat. 

 

2./ Kábítószer-megelőzés 

 

A Pápa Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységében kezdettől fogva 

meghatározó kapitányságunk jelenléte. Évek óta hozzájárulunk ahhoz, hogy a hétvégi céltalan 

csellengésekkel szemben alternatívát nyújtó lehetőségekhez juthassanak a város fiataljai.  

 

3./ Kiemelt kockázatú csoportok áldozattá válásának megelőzése 

 

A nők esetében a bűncselekmények megelőzése többé-kevésbé egybeesik a családon belüli 

erőszak megelőzésével. E tevékenységünk elsősorban az 1./ pontban részletezett szakmai 

munka keretében merül ki. A közterületi prostitúció nem jellemző kapitányságunk 

illetékességi területén.  

 

A gyermek- és fiatalkorúak a családon belüli erőszak jelenségén belül, illetve olyan vagyon 

elleni és erőszakos bűncselekmények áldozataiként merülnek fel sértettként, amelynek 

elkövetői szintén kiskorúak. Ezen problémák kezelésére az iskola rendőre programon túl az 

1./ pontban kifejtett intézmények közötti együttműködés jelenthet megoldást.  

 
Az idős személyek, az egyedül élő nyugdíjasok besurranásos, trükkös lopások, vagy 

házalással elkövetett csalások áldozataivá válnak, amelyek elkövetői nehezen felderíthető 

utazó bűnözők. Az ilyen jellegű bűncselekmények visszaszorítása érdekében a helyi körzeti 

megbízottak körzetükön belül rendszeresen keresnek fel olyan idős embereket, akik 

potenciális áldozatként vehetők számításba. A személyekkel a rendőr elbeszélget, illetve 

tanácsot ad a sértetté válás elkerülésére. Az utóbbi évben e tevékenység kibővült a lehetséges 

elkövetők feltérképezésével is. A nyugdíjas klubok felkéréseire rendszeresen tartunk 

bűnmegelőzési témájú előadásokat. 2008 óta a város bűnmegelőzési járőre keresi fel Pápa 

városának azon területeit, ahol a közelmúltban bűncselekményeket követtek el. Ennek során 

elsősorban idős személyekkel veszi fel a kapcsolatot, tájékoztatja őket a lehetséges 

veszélyekről, a védekezés lehetőségeiről.  
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2010 nyarán a pápai bűncselekményeket elemző információs anyag került összeállításra, 

amelyet a bűnmegelőzési járőr juttatott el a címzettekhez. Terjesztését segítette a Pápa Városi 

Televízió, a Pápa és Vidéke című hetilap, illetve a Napló című napilap is.  

Napi tevékenységünk során az egyes problémák megoldására együttműködünk a Pápa Városi 

Polgárőrséggel, a Közterület-felügyelettel, a Városgondnoksággal, illetve a Cigány 

Kisebbségi Önkormányzattal is.  

 

 

A BŰNÜGYI HELYZET ALAKULÁSA 

 

A Pápai Rendőrkapitányság illetékességi területének bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről 

elmondható, hogy éves szinten a bűncselekmények több mint 2/3-át Pápán követik el. 

 

2008-ban az 1836 ismerté vált bűncselekményből 1227-et, 2009-ben az 1570 

bűncselekményből 1121-et, 2010-ben pedig az 1655 bűncselekményből 1142-őt követtek el 

városunkban. A közvéleményt leginkább befolyásoló vagyon elleni bűncselekmények, 

illetve erőszakos és garázda cselekmények terület szerinti megoszlása az alábbiak szerint 

alakult az elmúlt 3 évben Pápán, illetve a belvárosban: 

 

2008. 
Pápa  

össz. 

össz 

Major 

u. 

Kossuth 

u. 

Deák F. 

u. 
Fő tér Gróf u. 

Ruszek 

köz  

Szabad-

ság u. 

lopás 417 2 5 - 15 4 1 6 

bet. lopás 98 1 1 - 4 1 - 1 

rablás 17 - - - 1 4 - - 

garázda-

ság 
42 - - - 5 - - - 

 

2009. 
Pápa 

össz. 

Major 

u. 

Kossuth 

u. 

Deák F. 

u. 
Fő tér Gróf u. 

Ruszek 

köz 

Szabad-

ság u. 

lopás 481 6 10 1 31 6 - 9 

bet. lopás 124 - - - 11 2 - 2 

rablás 23 - 3 - 23 1 - - 

garázda-

ság 
44 - 2 - 2 2 - - 

 

2010. 
Pápa  

össz. 

Major 

u. 

Kossuth 

u. 

Deák F. 

u. 
Fő tér Gróf u. 

Ruszek 

köz 

Szabad-

ság u. 

lopás 413 6 14 3 30 5 - 7 

bet. lopás 86 - 1 - 3 1 - 2 

rablás 8 - - - 1 1 - 1 

garázda-

ság 
35 - - - 4 - 1 - 
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A fenti adatok jól mutatják, hogy a bűncselekmények elkövetési helyei, a nagy forgalmat 

bonyolító területekre koncentrálódnak, így a legveszélyeztetettebb a belváros utcái közül a 

Kossuth utca, a Fő tér, illetve a Várkert mellett elhaladó, Fő térbe torkolló Gróf út. 

 

Mivel ezen közterületek Pápa – nagy számú érdeklődőt vonzó – rendezvényeinek jellemző 

helyszínei, illetve számos pénzintézet és vendéglátóhely feltalálási helye, így álláspontunk 

szerint a bűnalkalmak csökkentése, az áldozattá válás kockázatának minimalizálása érdekében 

indokolt a térfigyelő rendszer kiépítése a belvárosban. 

 

 

A MÓDSZER ALKALMAZÁSÁNAK INDOKOLTSÁGA 

 

Az évek során kialakult és alkalmazott bűnmegelőzési eszközök széleskörű kihasználása 

mellett kapitányságunk vezetése a rendelkezésre álló lehetőségek függvényében folyamatosan 

törekedett és törekszik arra, hogy a tudomány és a technika vívmányait bűnmegelőzési és 

bűnüldözési tevékenysége hatékonyságának növelése érdekében felhasználja. A közterületen 

elhelyezett térfigyelő rendszerek jelentős mértékben segíthetik és takarékossá teszik a 

rendőrség törvényben meghatározott feladatainak ellátását.  

 

A város szívében minden lehetőség adott, hogy kortól függetlenül bárki megtalálja a 

pihenéséhez, a szórakozáshoz szükséges feltételeket. A belvárosban lévő sétálóutcában és a 

felújítást követően a Fő téren számos üzlethelyiség, vendéglátóegység, szórakozóhely vonzza 

az eltérő szabadidős tevékenységet igénylő különböző korcsoportokat, a fiatalokat és az 

idősebbeket, a csendes sétára vágyókat vagy a hangosabb szórakozást kedvelőket egyaránt. 

 

Az idilli képet viszont árnyalja, hogy a szórakozóhelyekről hazatérő fiatalok a belvároson 

végigvonulva gyakorta követnek el csendháborítást, garázda cselekményeket, köztisztasági 

szabálysértéseket. Ezen cselekmények nem csak az utcán sétálókat, hanem az üzletek felett 

lakó embereket is zavarják. Az elkövetők elfogása a rendelkezésre álló rendőri erők 

folyamatos helyszínen tartásával, figyelő szolgálat szervezésével sem oldható meg minden 

esetben, ugyanakkor az erők más feladattól való elvonását eredményezi. Ezáltal más 

városrészek rendőri ellenőrzése marad el.  

 

A belvárosban koncentráltan találhatók nagy értékeket felhalmozó üzletek, kirakatok, 

pénzintézetek, amelyek szintén a terület technikai biztosítását indokolják.  

 

A város önkormányzata eddig is nagy hangsúlyt fektetett a városban élők minél jobb 

életminőségének, biztonságérzetének megteremtésére. A rendszer telepítési költsége elmarad 
az általa felügyelt érték nagyságától. Alkalmazásával a még költségesebb élő erő 

tehermentesítésére kerülhet sor, azt a város más pontjain lehet alkalmazni. A rendszer 

kiépítése így közvetetten a város egész területének közbiztonsági helyzetére kihathat. 
   

A belvárosban jelentős a turistaforgalom, így különösen fontos, hogy az ide érkező 

turistákban kedvező kép alakuljon ki Pápa közbiztonságáról, ami befolyásolhatja későbbi 

visszatérésüket. A lakók nem idegenkednek a megfigyelő eszközök jelenlététől, hiszen ezzel 

nő a biztonságérzetük, élhetőbbnek tartják ez által a várost. Az elmúlt időszak lakossági 

bejelentései is a technikai eszköz telepítésére adnak felhatalmazást. A bűnös szándékú 

emberek jogkövető magatartása – félve a kamerák által rögzített kép alapján történő 

beazonosítástól – erősödhet, mivel vélhetőleg tartózkodni fognak a bűncselekmények 

elkövetésétől. 
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Mérlegelve a rendelkezésre álló bűnmegelőzési eszközöket és módszereket megállapítható, 

hogy a belváros építészeti és funkcionális kialakítása, az állandó lakosság szociológiai 

sajátosságai és a számottevő turizmus egyaránt igényli a jelzett technikai megoldás 

bevezetését, mivel más módszerekkel a várt eredményt kevésbe lehet elérni, biztosítani. 

 

 

TÉRFIGYELŐ RENDSZER ALKALMAZÁSÁNAK CÉLJAI, VÁRHATÓ ELŐNYEI 

 

Bűncselekmények megelőzése, visszaszorítása, felderítése 

 

A bűncselekmények jelentős része közterületen történik, illetve a bűncselekmény elkövetője 

szinte minden esetben közterület, vagy közút igénybe vételével érkezik a helyszínre. Ebből 

adódóan a kamerás térfigyelő rendszer lehetőséget biztosít a bűncselekmény elkövetésének 

azonnali észlelésére, így az elkövető elfogására, illetve az utólag felfedezett bűncselekmények 

esetén a rögzített felvételek alapján releváns adatok visszakeresésére.  

 

Szabálysértések visszaszorítása 

 

A térfigyelő rendszerek alkalmazásával lehetőség nyílik szabálysértések (pl. kisebb értékű 

közterületi rongálások, lopások, közlekedési balesetek) rögzítésére, utólagos bizonyítására. 

 

Forgalmi rend figyelése 

 

A közelmúltban megváltozott belvárosi forgalmi rend miatt kiemelt figyelmet kell fordítani a 

gyalogosok, valamint a kerékpárosok védelmére. A térfigyelő rendszer alkalmas a különböző 

közlekedési események, forgalmi szituációk nyomon követésére, egy-egy rendőri 

beavatkozást igénylő forgalmi helyzet észlelésére és rövid időn belül történő megszüntetésére. 

A forgalmi helyzetek utólagos kiértékelése a Városi Baleset-megelőzési Bizottság munkáját is 

segítheti. 

 

Rendőri intézkedések figyelése 

 

A térfigyelő kamerával nyomon követett rendőri intézkedés amellett, hogy erősíti a rendőri 

intézkedésbe vetett bizalmat, szakmai és intézkedéstaktikai célokat is szolgál.  

 

 

JAVASLAT A TÉRFIGYELŐ KAMERÁK ELHELYEZÉSÉRE 
 

A térfigyelő rendszer telepítési helyszíneinek kiválasztásánál a közrendvédelmi és bűnügyi 

mutatókat alapul véve, illetve az utca emberének véleményét szem előtt tartva 12 belvárosi 

helyszínre teszünk javaslatot: 

 

1. Major utca- Kossuth Lajos utca kereszteződése (bank épületére) 

2. Kossuth Lajos utca- Márton István utca kereszteződése (Tourinform épületére) 

3. Deák Ferenc utca- Fő utca kereszteződése (Fő utca 23. épületére) 

4. Fő utca 12. épületére (Polgármesteri Hivatal épülete) 

5. Fő tér 17. számú épületére 

6. Autóbusz pályaudvar főépületére, a várakozó utasok védelmére, a személyforgalom 

ellenőrzésére (Szabadság u.) 
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7. Autóbusz pályaudvar főépületére, a kerékpártároló ellenőrzésére (Szabadság u.) 

8. Autóbusz pályaudvar főépület melletti kandeláberre, az autóbusz- és utasforgalom 

ellenőrzésére, utasok, várakozó személyek védelmére (Szabadság u.) 

9. Korona utca- Zárda utca kereszteződésében lévő körforgalom ellenőrzésére, emlékmű 

védelmére  

 

A Fő tér védelme érdekében: 

10. Fő tér 25. épület homlokzatára 

11. Fő tér- Gróf út torkolata G6 jelzésű kandeláberre 

12. Fő tér- Ruszek köz sarokerkélyére 

  

 

ADATVÉDELEM, KEZELŐSZEMÉLYZET 

 

A képmás, hangfelvétel rögzítése a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 

nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján adatkezelésének minősül. 

 

Minden esetben, amikor a továbbított képek rögzítésére is sor kerül, figyelemmel kell lenni az 

adatvédelmi törvény rendelkezésére, amely szerint személyes adat csak akkor kezelhető, ha 

ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény, vagy – törvény felhatalmazása alapján, az 

abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. 

 

A közterület megfigyeléssel kapcsolatban ki kell emelni, hogy az nem történhet titkosan. 

A kamerákat úgy kell elhelyezni, hogy „jelenléte az állampolgárok számára 

nyilvánvalóan észlelhető legyen” illetve a kamera elhelyezéséről és működtetéséről 

tájékoztatni kell a lakosságot. 

A közterületen két szerv jogosult megfigyelőrendszert működtetni, a Rendőrség és a 

Közterület Felügyelet. 

Az 54/ 2007. (OT.31.) ORFK Intézkedés értelmében a közvetített képek figyelésével csak 

olyan személyt lehet megbízni, aki szakmai ismeretei és tapasztalatai alapján képes a 

szükségessé váló intézkedések haladéktalan kezdeményezésére. 

A térfigyelő rendszerek által közvetített képek figyelésére ezért csak a Rendőrség hivatásos 

állományába tartozó személy alkalmazható.  

 

A kamerarendszer kezelése a Pápai Rendőrkapitányság vezetője által kiadott intézkedésben 

kerül szabályozásra. A képfelvevő rendszer központi kezelési helyisége a Pápai 

Rendőrkapitányság ügyeletének egyik helyiségében kerül kialakításra. A képfelvevő rendszer 

központi kezelési helyiségébe csak az arra jogosultak léphetnek be.  

A képfelvétel, illetve az abban szereplő személyes adat csak a rögzítés helyszínén 

elkövetett bűncselekmény, szabálysértés vagy a közlekedés szabályainak megsértése 

miatt indult büntető-, szabálysértési vagy más hatósági eljárás során, körözött személy 

vagy tárgy azonosítása vagy a rendőri intézkedés jogszerűségének közigazgatási 

eljárásban történő vizsgálata céljából, illetve az érintett személy jogainak gyakorlása 

érdekében használható fel. A képfelvevő rendszerek által rögzített képek megtekintését, 

visszanézését csak a kamerák üzemeltetését szabályzó helyi normában meghatározott személy 

végezheti.  
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A felvételek tárolására a jelenlegi jogi szabályozás alapján 5 napig van lehetőség. A 

közvetített képek rögzítése zárt, digitális rendszerben történik, amely a törvényben biztosított 

rögzítési időt követően automatikusan „felülírja magát”.  

 

A rendőri intézkedéssel összefüggésbe nem hozható, illetve szabálysértési, vagy büntető 

eljárás szempontjából jelentőséggel nem bíró felvételek haladéktalanul megsemmisítésre 

kerülnek.  

 

ÖSSZEGZÉS 

 

A Pápai Rendőrkapitányság célja, hogy megőrizze Pápa békés, nyugodt, városi jellegét, 

garantálja a bűncselekmények számának csökkenését és minden lehetséges eszközt bevessen 

azon jogsértő cselekmények visszaszorítására, amelyek a lakosság biztonságérzetét negatívan 

befolyásolják. 

 

A fentiek érdekében javaslom Pápa belvárosában – az előterjesztésben kifejtettek 

szerint – térfigyelő rendszer kiépítését.  

 

 

Pápa, 2011. szeptember 13. 

 

 

       Szappan Csaba sk. r. alezredes 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel : 89/515 -000  

Fax : 89 /515 -083   

E-mail :  po lgarmester@papa.hu  

 
Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságának igazgatója levélben tájékoztatta Pápa 

Város Önkormányzatát, hogy a 2011. évben esedékes népszámlálással kapcsolatos bevételeket és 

kiadásokat az Államkincstár által meghatározott szakfeladaton kell elszámolni. Fentiekre tekintettel 

szükségessé vált a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása. 

 

A Társadalmi Megújulás Operatív Program „Migráns tanulók a magyar közoktatásban” elnevezésű 

TÁMOP-3.4.1.B-08/2-2009-0001 azonosító számú pályázat indikátorai között szerepelt olyan 

feltétel, ami alapján a nyertes Városi Óvodák intézménye az intézményi alapdokumentumokat 

felülvizsgálja és kiegészíti az interkulturális nevelés óvodai lehetőségeivel. Az indikátor által 

meghatározott alapdokumentum módosítás érinti az intézmény alapító okiratát is. 

A Városi Óvodák - TÁMOP pályázat által előírt dokumentum módosításán túl - alapító okiratának 

módosítását 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. 

 

A Városi Sportcsarnok és a Jókai Mór Művelődési Központ egyesítéséből létrejött új intézmény a          

Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 2011. szeptember 1-től kezdte meg működését.  

A fenti dátumot követően az intézmény vezetője áttekintette az intézmény struktúráját, 

alapfeladatait és a lakosság igényeit is figyelembe vevő, költséghatékonyabb működtetés érdekében 

indokolt a jelenlegi telephelyek egy részének megszűntetése. 

 

Fentieken túl a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium igazgatóhelyettese                           

- Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 109/2011. (V.30.) határozatának I/4. pontjára 

hivatkozással, mely alapján az intézmény az Acsády Ignác Szakképző Iskolába jelentkező tanulók 

részére kollégiumi elhelyezést biztosít - kérte a kollégiumi férőhelyek emelését. A Nemzeti 

Szakképzési és Felnőttképzési Intézet a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás 2011. júliusi 

adatmódosításakor kérte az iskola alaptevékenységének és telephelyeinek pontosítását.   

 

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő 

 

Pápa, 2011. szeptember 21.    

         Dr. Áldozó Tamás sk. 

                         polgármester 

Nagy Balázs
Typewritten Text
139.
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

I. 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város Polgármesteri Hivatala 

alapító okiratának módosítását, valamint annak egységes szerkezetét az előterjesztés 1. és 2. 

számú melléklete szerint jóváhagyja. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Városi Óvodák alapító okiratának 

módosítását, valamint annak egységes szerkezetét az előterjesztés 3. és 4. számú melléklete 

szerint jóváhagyja. 

 

3. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő 

Központ alapító okiratának módosítását, valamint annak egységes szerkezetét az 

előterjesztés 5. és 6. számú melléklete szerint jóváhagyja. 

 

4. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és 

Kollégium alapító okiratának módosítását, valamint annak egységes szerkezetét az 

előterjesztés 7. és 8. 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 az érintett intézmények vezetőit, hogy a módosított alapító okirat 

alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatok szükséges módosításait végezzék el és az egységes 

szerkezetű Szabályzatokat terjesszék Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és 

Összeférhetetlenségi Bizottsága elé jóváhagyásra.  

 

Határidő: benyújtásra:   2011. október 31. 

 jóváhagyásra:   2011.  november 30.  

Felelős: Intézményvezetők 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi  

Bizottsága elnöke 
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1. sz. melléklet 

 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT* 
 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 117/2011. (V.30.) határozatának I/1. pontjával 

jóváhagyott Pápa Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 

Az alaptevékenység körébe tartozó Az alkalmazott szakfeladatok pontja az alábbi szakfeladattal 

egészül ki: 

 

„841173-1 Statisztikai tevékenység”  

 
 

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

maradnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*dőlt betűvel szedett szövegrész a javasolt módosításokat tartalmazza) 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

2. sz. melléklet 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
(módosításokkal egységes szerkezetben) 

 

1. Költségvetési szerv neve:  Pápa Város Polgármesteri Hivatala 

 

2. Költségvetési szerv székhelye: 8500 Pápa, Fő u. 12. 

Telephelye, tagintézménye: 8500 Pápa, Fő u. 5-7. 

 

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 

1990. évi LXV. tv. 38. § (1) bekezdésében foglaltak alapján: az önkormányzat működésével, 

valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával 

kapcsolatos, továbbá a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott 

feladatok ellátása.  

 

4. Alaptevékenysége: 

 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége. 

       
     Szakágazat száma, megnevezése: 841105  Helyi önkormányzatok, valamint többcélú   

   kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

    

 Alkalmazott szakfeladatok: 
 

360000-1   Víztermelés, -kezelés, -ellátás 

370000-1   Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

411000-1   Épületépítési projekt szervezése 

412000-1      Lakó- és nem lakóépület építése 

421100-1    Út, autópálya építése 

421300-1    Híd, alagút építése 

422100-1    Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 

422200-1    Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése 

429100-1   Vízi létesítmény építése 

429900-1   Egyéb m.n.s. építés 

431100-1   Bontás 

431300-1    Talajmintavétel, próbafúrás 

432100-1   Villanyszerelés 

432200-1   Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 

432900-1   Egyéb épületgépészeti szerelés 

433100-1   Vakolás 

433200-1   Épületasztalos-szerkezet szerelése 

433300-1   Padló-, falburkolás 

433400-1   Festés, üvegezés 

433900-1    Egyéb befejező építés m.n.s. 
439100-1   Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 

439900-1   Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 

493102-1   Városi és elővárosi közúti személyszállítás 

552001-1   Üdülői szálláshely-szolgáltatás 

682001-1   Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése  

682002-1   Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

841112-1   Önkormányzati jogalkotás 

841114-1   Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
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841115-1   Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841116-1   Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz   

                   kapcsolódó tevékenységek 

     841117-1   Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek 

     841118-1   Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

     841126-1   Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

     841127-1   Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

     841401-1   Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő    

                   szolgáltatások 

841402-1   Közvilágítás 

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

842421-1   Közterület rendjének fenntartása 

842521-1   Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása 

842531-1   A polgári védelem ágazati feladatai 

851000-1   Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

852000-1   Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

853000-1   Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

860000-1   Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési támogatása 

861000-1   Fekvőbeteg-ellátás komplex fejlesztési támogatása 

862000-1   Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás komplex fejlesztési támogatása 

870000-1   Bentlakásos szociális ellátások intézményeinek, programjainak komplex   

                     támogatása 

873000-1   Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos szociális ellátásának komplex    

                     támogatása 

880000-1   Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása 

881000-1   Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális ellátásainak komplex  

                     támogatása 

882113-1   Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

882114-1   Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 

882117-1   Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

882118-1   Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

882119-1   Óvodáztatási támogatás 

882121-1   Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 

882124-1   Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

882129-1   Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 

889942-1   Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 

889943-1   Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 

890301-1   Civil szervezetek működési támogatása 

890302-1   Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 

890441-1   Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

890442-1 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú    közfoglalkoztatása  

890443-1   Egyéb közfoglalkoztatás 

890506-1   Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 

890509-1   Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 
890601-1   Vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység támogatása 

890603-1   Szakszervezeti tevékenység támogatása 

900111-1   Befogadó színházak tevékenysége 

900114-1   M.n.s. színházak tevékenysége 

900400-1     Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 

910501-1   Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 

931102-1   Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 

931201-1   Versenysport-tevékenység és támogatása 
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931202-1   Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 

931301-1   Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

932911-1   Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás 

842155-1   Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi kapcsolatai 

681000-1   Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 

841133-1   Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 

890111-1   Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és  

  programok 

890121-1   Fizikai és információs akadálymentesítést segítő programok,támogatások 

559016-1   Felsőoktatásban résztvevő hallgatók lakhatási támogatása 

841173-1    Statisztikai tevékenység   
 

Vállalkozási tevékenység köre és mértéke:  
552001-4   Üdülői szálláshely-szolgáltatás 

682001-4   Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése  

682002-4   Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

     681000-4   Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 

Vállalkozási tevékenység mértéke: összkiadás arányában 40 %   
 

5.  Illetékességi területe:  
1. A 2. pontban foglaltak kivételével - Pápa város közigazgatási területe 

2. Az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló 256/2000.(XII.26.) Korm. 

rendelet, 

az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 
343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet, 

a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról valamint a gyámhatóság 

szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, 

a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. 

rendelet, valamint  

a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő 
és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a 

bejelentés szabályairól 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján:  

 
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. Gic 

18. Homokbödöge 

19. Kemeneshőgyész 

20. Kemenesszentpéter 

21. Külsővat 

22. Kup 

23. Lovászpatona 

24. Magyargencs 

25. Malomsok 

26. Marcalgergelyi 

27. Marcaltő 

28. Mezőlak 

29. Mihályháza 

30. Nagyacsád 

31. Nagydém 

32. Nagygyimót 

33. Nagytevel 

34. Nemesgörzsöny 

35. Nemesszalók 

36. Németbánya 

37. Nóráp 

38. Nyárád 

39. Pápa 

40. Pápadereske 

41. Pápakovácsi 

42. Pápasalamon 

43. Pápateszér 

44. Takácsi 

45. Ugod 

46. Vanyola 

47. Várkesző 

48. Vaszar 

49. Vinár 
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6.  Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete 

    Székhelye:        Pápa, Fő u. 12. 

 

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

szerv. 

 

8.  A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:   
A képviselőtestület hivatalát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 36.§ (2) 

bekezdés szerint a jegyző vezeti. Az állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A kinevezés 

feltételeit a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII. törvényben foglaltak határozzák 

meg.  

A jegyző kinevezése Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének hatáskörébe tartozik. 

 

9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:  
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselői jogviszony, amelyre a 

köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. 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. 

 

10. Költségvetési szerv jogelődje: Pápa Városi Tanács VB és Szakigazgatási szervei 

      Székhelye:               Pápa, Fő u. 12. 

 

 

Pápa, 2011. szeptember …… 

 

 

         Dr. Áldozó Tamás  

                            polgármester 
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3. sz. melléklet 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT* 

 
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 59/2010. (V.06.) határozatának I/8. pontjával 

jóváhagyott Városi Óvodák alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 

Az alapító okirat 4. pontjában az Alaptevékenysége pont szöveges részének ötödik bekezdése az 

alábbiakkal egészül ki: 

„A Fáy András lakótelepi Óvoda – az interkulturális nevelés óvodai gyakorlatának mellékletével 

kiegészített Helyi Óvodai Nevelési Program alapján - magyar-angol két nevelési nyelvű ellátást 

biztosít a SAC/C-17 program végrehajtása során a városba érkező nem magyar állampolgárságú 

gyermekek számára.”  

 

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, a 890442-1 Közhasznú foglalkoztatás szakfeladatok megnevezése a következőre 

módosul: 

- „890441-1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

-   890442-1 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása”, 

valamint az alábbi szakfeladatokkal egészül ki: 

- „890443 -1  Egyéb közfoglalkoztatás 

-  855935-1   Szakmai továbbképzések”. 

 

Az alaptevékenység körébe tartozó Az intézmény 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.” 

 

A 7. pont harmadik bekezdése hatályát veszti. 

 

A 9. 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 intézményvezető gyakorolja a kötelezettségvállalási és utalványozási jogot.” 

 

Az alapító okirat 10. pont hatályát veszti. 

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

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

A 13. pontjának számozása „12”- re módosul. 

A 14. pontjának számozása „13”- ra módosul. 

 

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

maradnak. 

 

(*dőlt betűvel szedett szövegrész a javasolt módosításokat tartalmazza) 
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4. sz. melléklet                                                            

ALAPÍTÓ OKIRAT 
(módosításokkal egységes szerkezetben) 

 

1. Költségvetési szerv neve:  Városi Óvodák 

     Közoktatási intézmény típusa:  óvoda 

     OM azonosító:   036783 

 

2. Költségvetési szerv székhelye: Szivárvány Óvoda  8500 Pápa, Képző u. 3.  

     Telephelye, tagintézménye: Erzsébetvárosi Óvoda  8500 Pápa, Kisfaludy u. 20. 

      Vajda P. ltp-i Óvoda   8500 Pápa, Vajda Ltp. 

      Tókerti Óvoda   8500 Pápa, Ötödik u. 26. 

      Nátuskerti Óvoda   8500 Pápa, Radnóti u. 12. 

      Tapolcafői Óvoda  8598 Pápa, Tapolcafői u. 67. 

      Huszár ltp-i Óvoda  8500 Pápa, Huszár ltp.  

      Csókai Óvoda   8500 Pápa, Veszprémi u. 9. 

      Fáy ltp-i Óvoda  8500 Pápa, Szövetkezet u. 36/a. 

  Kéttornyúlaki Óvoda  8591 Pápa, Kéttornyúlaki u. 12. 

             

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 

1990. évi LXV. tv. 8. § (4) bekezdésében foglaltak alapján: óvodai nevelés  

 

4. Alaptevékenysége: 

 
A gyermek három éves korától a tankötelezettség – jogszabályban meghatározottak szerinti - 

kezdetéig nevelő intézmény, amely biztosítja a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő 

feladatokat is. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. § -ának 29. pontja alapján 

a sajátos nevelési igényű gyermekek – figyelembe véve a gyermek fogyatékosságát is - 

integrált nevelését abban tagóvodában biztosítja, ahol a személyi és tárgyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 
 

Sajátos nevelési igényű - középsúlyos értelmi, autista, mozgáskorlátozott, illetve halmozottan 

fogyatékos - gyermekek nappali ellátásának, különleges gondozásának biztosítása, a 

tankötelezettség, képzési kötelezettség teljesítésére történő felkészítése a Vajda P. ltp-i Óvoda 1 

csoportjában. 

A Vajda P. ltp-i Óvoda 1 csoportjában kétnyelvű német nemzetiségi óvodai nevelés biztosítása. 

A Vajda P. ltp-i Óvoda 1 csoportjában sajátos nevelési igényű - hallássérült gyermekek - 

integrált nevelésének biztosítása.  
 

A Fáy András lakótelepi Óvoda - az interkulturális nevelés óvodai gyakorlatának mellékletével 

kiegészített Helyi Óvodai Nevelés Program alapján - magyar-angol két nevelési nyelvű ellátást 

biztosít a SAC/C-17 program végrehajtása során a városba érkező nem magyar 

állampolgárságú gyermekek számára.  
 

Megfelelő számú rászoruló esetén az intézményben ellátott gyermekek részére dyslexia 

reedukációs foglalkozást szervez. 

 

Az intézmény által felvehető legmagasabb gyermeklétszám:  950 fő 

Indítható csoportok száma legfeljebb:       40 csoport   
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Szakágazat száma, megnevezése: 851020 Óvodai nevelés 

Alkalmazott szakfeladatok: 

 

851011-1  Óvodai nevelés, ellátás 

851012-1  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

   organikus okra visszavezethető, organikus okra vissza nem vezethető 

851013-1  Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 

856011-1  Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

   logopédiai ellátás, konduktív pedagógiai ellátás, gyógytestnevelés,  

 szurdo-pedagógiai ellátás 

 889943-1  Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások  

890441-1  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

890442-1  Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 

890443-1  Egyéb közfoglalkoztatás 

855935-1 Szakmai továbbképzések 

 

 Vállalkozási tevékenység köre és mértéke:  
 Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 

 

 5. Feladatellátást szolgáló vagyon, vagyon feletti rendelkezés joga: 
Feladatellátását szolgáló vagyon az önkormányzat által leltár szerint használatba adott vagyoni 

kör, mely felett Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 

22/1992. (X.13.) rendeletében foglaltak szerint rendelkezhet. 

 Az ingatlanok fenntartásával, karbantartásával, üzemeltetésével kapcsolatban felmerült 

költségeket a költségvetési szerv viseli. 

 

 

 6. Az intézmény jogállása: 
 Az intézmény jogi személy, melynek egyszemélyi felelős vezetője a magasabb vezetői 

megbízású óvodavezető. A magasabb vezetői megbízású óvodavezető önálló munkáltatói 

jogkörrel rendelkezik az intézményi munkavállalók tekintetében. 

 

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

előkészítését és lefolytatását a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. 

törvényben foglaltak, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. 

évi XXXIII. tv. és a közoktatási intézményekben történő végrehajtására kiadott többször 

módosított 138/1992.(X.8.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembe vételével kell végezni. 

 

 Az intézményvezetői megbízás Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének hatáskörébe 
tartozik. 

 

8.  Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:  
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony, melyre a 

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

valamint a közoktatási intézményekben történő végrehajtására kiadott többször módosított 

138/1992.(X.8.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.   
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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. 

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

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

Pápa Város Önkormányzata Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ látja el.  

A költségvetési szervek közötti munkamegosztást és a felelősségvállalás rendjét külön 

megállapodás tartalmazza. 

 Az intézményvezető gyakorolja a kötelezettségvállalási és utalványozási jogot. 

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

         Képviselőtestülete 

 Székhelye:       Pápa, Fő u.12.  
      

A költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyását átruházott 

hatáskörben Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága látja 

el. 

 

11.  A költségvetési szerv fenntartója:    Pápa Város Önkormányzata 

         Pápa, Fő u.12.  

 

 12. Működési köre: Pápa város közigazgatási területe 

 Kötelező felvételt biztosít: a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. tv. 66. 

§-ában, valamint 90. §-ában foglaltak alapján meghatározott és közzétett működési (felvételi) 

körzetben lakók részére. 
 

 

13.  A költségvetési szerv jogelődje: I. sz. Óvodai Körzet (Pápa, Radnóti u. 12.) 

     II. sz. Óvodai Körzet (Pápa, Szövetkezet u. 36/A.) 

     III. sz. Óvodai Körzet (Pápa, Kilián Ltp.) 

     IV. sz. Óvodai Körzet  (Pápa, Vajda Ltp.),  

 

 

Pápa, 2011. szeptember ….. 

 Dr. Áldozó Tamás 

                polgármester 
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 5. sz. melléklet 

 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT* 
 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 111/2011. (V.30.) határozatának 2. pontjával 

jóváhagyott Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ alapító okiratát az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

A 2. pontban a Telephelye, tagintézménye: közül a „Hollósy Galéria Pápa, Fő tér 23. és a            

Somogyi József Galéria Pápa, Fő tér 21.” törlésre kerül. 

 

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

maradnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*dőlt betűvel szedett szövegrész a javasolt módosításokat tartalmazza) 
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6. sz. melléklet 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
(módosításokkal egységes szerkezetben) 

 

 

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. 

     Pápa Város Címer- és Fegyvertörténeti Kiállítása    

8500 Pápa, Fő tér 23. 

      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 
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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 
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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. szeptember ……. 

 

 

         Dr. Áldozó Tamás 

 polgármester 
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 7. sz. melléklet 

 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT* 
 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 99/2011. (IV.14.) határozatának I/1. pontjával 

jóváhagyott Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratát az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

A 2. pontban a Telephelye, tagintézménye: közül a „8500 Pápa, Teveli út” törlésre kerül. 

 

Az alapító okirat 4. pontjában az Alaptevékenysége pontja szöveges részének első bekezdése az 

alábbiakra módosul: 

 

„Az intézményben szakközépiskolai és szakiskolai oktatás, valamint közép- és emelt szintű 

szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzés folyik.”  

 

Az alapító okirat 4. pontjában a Kollégiumba felvehető legmagasabb tanulólétszám pont az 

alábbiakra módosul: 

 

 

„Kollégiumba felvehető legmagasabb tanulólétszám: 288 fő. 
Ebből a Veszprémi út 45. szám alatti intézményegységben: 120 fő.  

    a Külső-Veszprémi út 2. sz. alatti intézményegységben: 168 fő”  

 

 

 

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

maradnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*dőlt betűvel szedett szövegrész a javasolt módosításokat tartalmazza) 
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8. sz. melléklet 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
(módosításokkal egységes szerkezetben) 

 

1. Költségvetési szerv neve:  Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 

  Közoktatási intézmény típusa:  közös igazgatású közoktatási intézmény:    

     Szakiskola, szakközépiskola és kollégium 

 OM azonosító:   037193 

 

2. Költségvetési szerv székhelye: 8500 Pápa, Veszprémi út 45. 

 Tagintézménye:   8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 2. 

Telephelye:   8500 Pápa, Tangazdaság és külső területei 

      Somlóvásárhelyi 1273/1 és 1273/3 hrsz. alatti ingatlanok  

 
3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Szakközépiskolai, szakiskolai oktatás és kollégiumi 

ellátás. 

 

4. Alaptevékenysége: 
Az intézményben szakközépiskolai és szakiskolai oktatás, valamint közép- és emelt szintű 

szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzés folyik.  

Hat évfolyammal, valamint szakképzési évfolyamokkal rendelkező nevelési-oktatási intézmény, 

ahol az oktatás a kilencedik évfolyamtól a tizennegyedik évfolyamig tart. Az intézményben 

nyelvi előkészítő évfolyam működik.  

A szakmai gyakorlati oktatás egyrészt az intézmény tanműhelyeiben, másrészt gazdálkodó 

szervezeteknél történik. 

ECDL és EBCL képzés és vizsgahely működtetése. 

 

Megfelelő számú rászoruló esetén gyógytestnevelési foglalkozást szervez. 

  

Tevékenységét a fenntartó által jóváhagyott pedagógiai programban – és az annak részét képező 

helyi tantervben – foglaltaknak megfelelően köteles megszervezni és ellátni. 

 

Az intézmény által felvehető legmagasabb tanulólétszám: 1680 fő.  

 

Kollégiumba felvehető legmagasabb tanulólétszám: 288 fő. 

Ebből  a Veszprémi út 45. szám alatti intézményegységben: 120 fő.  

  a Külső-Veszprémi út 2. sz. alatti intézményegységben: 168 fő  

 

Szakágazat száma, megnevezése: 853200 Szakmai középfokú oktatás 

Alkalmazott szakfeladatok: 
853131-1  Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) 

853121-1  Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) 

853211-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti  
 oktatás a szakképzési évfolyamokon 

853221-1  Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati 

 oktatás a szakképzési évfolyamokon 

853214-1  Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás 

853224-1  Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás 

856099-1  Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

854211-1  Felsőfokú szakképzés 

855931-1  Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
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855932-1  Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 

559011-1  Kollégiumi szálláshely nyújtás közoktatásban tanulók számára 

855921-1  Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, 

            externátusi nevelése 

562913-1  Iskolai intézményi étkeztetés 

562914-1  Tanulók kollégiumi étkeztetése 

562920-1  Egyéb vendéglátás 

856011-1  Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

                gyógytestnevelés 

890441-1  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

890442-1  Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 

     890443-1  Egyéb közfoglalkoztatás  

                                                                                

Oktatható OKJ-s szakmák:  
 

A, Szakközépiskola 

      5434502000000000 Logisztikai ügyintéző 

 543450201003101 Anyagbeszerző 

 543450201003102 Áruterítő 

 543450201005201 Veszélyesáru-ügyintéző 

 543410100000000 Külkereskedelmi üzletkötő 

 543460100000000 Ügyviteli titkár* 

 543460100105401 Idegen nyelvi titkár 

 543460100105402 Iskolatitkár 

 543460100105403 Ügyintéző titkár 

546210200000000 Agrártechnikus 

 546210201003001 Mezőgazdasági vállalkozó 

 546210200105401 Agrárrendész 

546210200105402 Mezőgazdasági technikus 

546210200105403 Vidékfejlesztési technikus 

546210400000000 Növénytermesztési, kertészeti és növényvédelmi technikus 

 546210401003101 Növénytermesztő 

 546210401003102 Növényvédő és méregraktár kezelő 

 546210401003103 Vetőmagtermesztő 

 546210400105401 Kertész és növényvédelmi technikus 

 546210400105402 Növénytermesztő és növényvédelmi technikus 

546230100000000 Erdésztechnikus 

546250100000000 Vadgazdálkodási technikus 

 546250100003101 Vadász, vadtenyésztő 

523440100000000 Pénzügyi-számviteli ügyintéző   

523440200000000 Vállalkozási ügyintéző  

524620110000000 Statisztikai és gazdasági ügyintéző 

523430500000000 Vám- és jövedéki ügyintéző 

 523430500105201 Jövedéki ügyintéző 

 523430500105202 Vámügyintéző 
528110200000000 Vendéglős 

 528110201003101 Étkezdés  

528110201003102 Vendéglátó eladó 

52 3410510000000 Kereskedő 

52 3410501005201 Bútor- és lakástextil kereskedő 

52 3410501005202 Élelmiszer és vegyi áru kereskedő 

52 3410501005203 Ruházati kereskedő 

5262101100000000 Agrár környezetgazda 
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 526210101003101 Bioállattartó- és tenyésztő 

 526210101003102 Biomasszaelőállító 

 526210101003103 Bionövény-termesztő 

 526210101003104 Ökogazda 

544810400105401 Gazdasági informatikus 

543470100105404 Üzleti kommunikációs szakügyintéző 

543460100105403 Ügyintéző titkár 

      523420100000000 Marketing és reklámügyintéző 

      548120110000000 Idegenvezető 

 

B, Szakiskola 

31 7862 01  ABC eladó 

313410100000000 Bolti eladó 

313410100103101 Bútor- és lakástextil-eladó 

313410100103102 Élelmiszer- és vegyi áru eladó 

313410100103103 Műszaki cikk eladó 

313410100103104 Porcelán- és edényáru eladó 

313410100103105 Ruházati eladó 

313410100103106 Zöldség-gyümölcs eladó 

31 5212 07  Húsipari szakmunkás 

315410110000000 Húsipari termékgyártó 

315410101002101 Baromfifeldolgozó 

 315410101002102 Bélfeldolgozó 

315410101003101 Bolti hentes 

 315410101002103 Csontozó munkás 

 315410101002104 Halfeldolgozó 

 315410101003102 Szárazáru készítő 

 315410101002105 Vágóhídi munkás 

31 6203 05   Lótenyésztő 

316210400000000           Lótartó és lótenyésztő 

316210300103101 Állattenyésztő (baromfi, kisállat) 

316210300103102 Állattenyésztő (juh, kecske) 

316210300103103 Állattenyésztő (sertés) 

316210300103104 Állattenyésztő (szarvasmarha) 

31 5212 10  Pék 

335410400000000 Pék 

33 5212 02  Pék-cukrász 

335410510000000 Pék-cukrász 

 335410501002101 Gyorspékségi sütő és eladó 

 335410501002102 Mézeskalács-készítő 

 335410501002103 Sütőipari munkás 

 335410501002104 Száraztészta-gyártó 

336210100000000 Borász 

 336210101002101 Pincemunkás 
33 7822 01  Pincér 

33 8110210000000 Pincér 

33 7862 03  Ruházati kereskedő 

33 7826 02  Szakács 

33 81103 10000000 Szakács 

 338110301003101 Gyorséttermi és ételeladó 

 338110301002101 Konyhai kisegítő 

 333460110000000 Irodai asszisztens 
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Vállalkozási tevékenység köre és mértéke:  
 Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 

5. Feladatellátást szolgáló vagyon, vagyon feletti rendelkezés joga: 
Feladatellátását szolgáló vagyon az önkormányzat által leltár szerint használatba adott vagyoni 

kör, mely felett Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 

22/1992. (X.13.) rendeletében foglaltak szerint rendelkezhet. 

 Az ingatlanok fenntartásával, karbantartásával, üzemeltetésével kapcsolatban felmerült 

költségeket a költségvetési szerv viseli. 

 

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

önálló munkáltatói jogkörrel rendelkezik az intézményi dolgozók tekintetében. 

 

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

előkészítését és lefolytatását a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. 

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

törvényben és a közoktatási intézményekben történő végrehajtására kiadott módosított 

138/1992. (X.8.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembe vételével kell végezni. 

 Az intézményvezetői megbízás Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének hatáskörébe 

tartozik. 

 

8. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:  

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony, melyre a 

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

valamint a közoktatási intézményekben történő végrehajtására kiadott 138/1992.(X.8.) 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. 

 

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

    Gazdálkodással összefüggő jogosítványok: 
 Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv, amely 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. 

 

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

 Székhelye:       Pápa, Fő u.12.  

 

A költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyását átruházott 

hatáskörben Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága látja 

el. 
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11. A költségvetési szerv fenntartója:    Pápa Város Önkormányzata 

         Pápa, Fő u.12.  

 

12. Működési köre:  Veszprém megye közigazgatási területe 

 

13. A költségvetési szerv jogelődje: Batthyány Lajos Szakképző Iskola és Kollégium  

     Pápa, Külső-Veszprémi út 2.   

Jókai Mór Közgazdasági Szakközépiskola és     

 Leánykollégium 

Pápa, Veszprémi út 45.  

 

 

 

Pápa, 2011. szeptember ….. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás 

polgármester 

 

 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 
8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel : 89/515 -000  

Fax : 89 /515 -083   

E-mail :  po lgarmester@papa.hu  

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Pápa Város Önkormányzata a Képviselőtestület döntése alapján 2001 évtől kezdődően 

csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez.  

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat egy többszintű 

támogatási rendszer, melynek fedezeteként három forrás szolgál. Egyrészt a helyi 

önkormányzat által megítélt támogatás, melyhez megyei önkormányzati, valamint 

felsőoktatási intézményi támogatás (továbbiakban: intézményi ösztöndíjrész) is társul. Így a 

helyi önkormányzat döntésére alapozva a szociálisan rászoruló hallgatók részére nagyobb 

összegű támogatás biztosítható. 

 

A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 

szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet szerint a helyi önkormányzat évente csatlakozhat az 

Ösztöndíjrendszerhez.  

A minisztérium közzé tette honlapján a 2012. évi pályázati fordulóhoz történő csatlakozási 

felhívást. Az általános szerződési feltételek az elmúlt évekhez képest érdemi változásokat 

nem tartalmaznak, azonban a pályázat lebonyolításában részt vevő önkormányzatok részére 

- korábbi évektől eltérően - az elektronikus pályázati rendszer használatát kötelezővé teszi.  

Az önkormányzatoknak az ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás szándékát                  

2011. október 14-ig kell jelezni. 

 

Fentiek alapján javasoljuk a Tisztelt Képviselőtestületnek, hogy Pápa Város Önkormányzata 

csatlakozzon a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulójához. 

 

Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő 

  

Pápa, 2011. szeptember 21.        

Dr. Áldozó Tamás sk. 

                       polgármester 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzata az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 

csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi 
fordulójához. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Ösztöndíjrendszer 

működtetésével kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2011. október 14., illetve folyamatos 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Rádi Róbert kabinetvezető 

Nagy Balázs
Typewritten Text
140.



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 
8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel : 89/515 -000  

Fax : 89 /515 -083   

E-mail :  po lgarmester@papa.hu  

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 154/2000. (XI.24.) határozatával hagyta 

jóvá Pápa Város Önkormányzata Tanulmányi Támogatási Rendszerét (továbbiakban: TTR). 

  

A TTR elfogadásával Pápa Város Önkormányzata egy tanulmányi támogatási alapot hozott 

létre, annak érdekében, hogy minél több tehetséges pápai fiatal tanulhasson tovább felsőfokú 

oktatási intézmény nappali tagozatán. A határozat alapján szociális ösztöndíj, lakhatási 

támogatás és utazási támogatás biztosítható a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók számára. 

 

Pápa Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának a választásokat követő 

2010. november 11-i módosítása az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság hatáskörét 

kibővítette az Ifjúsági és Sportbizottság hatásköreivel. A megalakult bizottság új elnevezést is 

kapott Humánerőforrás Bizottság néven folytatta munkáját, mely szükségessé tette a TTR 

módosítását, tekintettel arra, hogy az önkormányzati Tanulmányi Támogatási Rendszerbe 

tartozó pályázatokat korábban átruházott hatáskörben az Oktatási, Kulturális és Vallási 

Bizottság bírálta el. 

 

Továbbá Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 100/2011. (IV.14.) határozatával 

fogadta el Pápa Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatát, mely 

2011. április 15-től hatályos. A Szervezeti és Működési Szabályzat alapján a Művelődési 

Osztály feladatkörébe tartozó közoktatáshoz kapcsolódó ügyek intézését, így többek között az 

utazási és lakhatási támogatást is, a jövőben a Polgármesteri Kabinet látja el. Ezen változások 

is indokolttá teszik a TTR felülvizsgálatát.    

 

Szükséges továbbá azon részek, támogatottak számára előírt kötelezettségek kiemelése is, 

amelyek teljesítése – figyelemmel a jelen gazdasági körülményekre – nem várhatók el a 

támogatott hallgatóktól.  

 

A TTR-ben a javasolt módosításokat és kiegészítéseket dőlt betűvel, az elhagyásra javasolt 

részeket áthúzással jelöltük. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő 

  

Pápa, 2011. szeptember 21. 

 

        

Dr. Áldozó Tamás sk. 

              polgármester 

Nagy Balázs
Typewritten Text
141.



 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város Önkormányzatának  

Tanulmányi Támogatási Rendszerét az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja, egyidejűleg Pápa 

Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 154/2000. (XI.24.) határozatát, és az azt 

módosító 134/2001. (VI.5.), valamint a 115/2010. (VIII.19.) határozatát hatályon kívül 

helyezi.  

 

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

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Rádi Róbert kabinetvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



1. sz. melléklet 

 
Pápa Város Önkormányzata 

Tanulmányi Támogatási rendszere 

 

Általános rendelkezések 

 
Pápa Város Önkormányzata mindenkori költségvetése terhére – anyagi lehetőségei 

figyelembe vételével - tanulmányi támogatási alapot hoz létre annak érdekében, hogy minél 

több tehetséges pápai fiatal tanulhasson tovább felsőfokú oktatási intézmény nappali 

tagozatán. A támogatás célja az első diploma megszerzésének elősegítése.  

 
Tanulmányi támogatás formái: 

I. Szociális ösztöndíj 

II. Lakhatási támogatás 

III. Utazási támogatás 

 

1. A támogatás pályázat útján nyerhető el. 

 

2. Az I. pontban meghatározott támogatás elnyerése nem zárja ki a II., III. pontban 

meghatározott támogatásra pályázat benyújtását, illetve a támogatás elnyerését. 

  

3.1 A pályázat benyújtásának általános feltételei: 

 

- a pályázó és vele együtt élő, tartásra köteles, közeli hozzátartozói lakóhelye legalább a 

pályázat benyújtását megelőzően 3 éve Pápa városban van, 

- a pályázat benyújtását megelőző két félév tanulmányi eredménye a 4,01 átlagot eléri vagy 

meghaladja, kivéve az I. évfolyamos hallgatókat,  esetükben az utolsó félév, valamint az 

érettségi eredményét kell figyelembe venni. 

- a pályázó vállalja, hogy - 1 évet meghaladó támogatás esetén - tanulmányai befejezését 

követően, a támogatás időtartamával egyező időtartamban a városban létesít 

munkaviszonyt, 

- a pályázóval együtt élő, közeli hozzátartozók (továbbiakban: család) egy főre eső nettó 

jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  120 %-át nem haladja 

meg, 

- a tartásra köteles közeli hozzátartozók jövedelme kizárólag munkaviszonyból 

közalkalmazotti vagy köztisztviselői, illetve szövetkezeti tagsági jogviszonyból származik. 

 

3.2 A pályázatnak tartalmaznia kell: 

- a pályázó önéletrajzát, 

- a tanulói jogviszony, valamint tanulmányi eredmény igazolását, 

- a család egy főre eső nettó jövedelemének igazolását, a kérelem benyújtását megelőző 6 

hónap adatai alapján, 

- annak igazolását, hogy a pályázónak, illetve vele együtt élő tartásra köteles közeli 

hozzátartozóinak az önkormányzat felé adótartozása nincs. 

 

4. Az általános feltételek mindkét valamennyi támogatási formára vonatkoznak.  

 



5. A támogatás mértéke mértékét az Képviselőtestület évente alapösszegben alapösszeg 

határozza meg azzal, hogy az nem lehet kevesebb az előző évinél. alapösszegben 

meghatározott. 

 

5.1 Az alapösszeg a pályázó családjában az egy főre eső nettó jövedelem függvényében   

szorzószámmal növelendő. 

Az 2001/2002. tanévre vonatkozó alapösszeg: 5.000,- Ft 

 

Kategória  Egy főre eső nettó jövedelem              Alapösszeg        Ösztöndíj  

                      szorzó  Ft/hó 

 

I. öregségi nyugd.min. 120 %-át nem haladja meg           1  5.000,-  

I. öregségi nyugd.min. 110 %-át nem haladja meg            1,5            7.500,- 

III. öregségi nyugd.min. alatt                      2          10.000,- 

 
6. A pályázatot a kiírásban meghatározott időpontig lehet postára adni, vagy a Polgármesteri 

Hivatal Művelődési Osztályára Polgármesteri Kabinetjéhez személyesen eljuttatni, Pápa 

Város Önkormányzata Oktatási, Kulturális és Vallási Humánerőforrás Bizottságának 

(8500 Pápa, Fő u. 12.) címezve. 

 

6.1 A pályázatokat Pápa Város Önkormányzata Oktatási, Kulturális és Vallási 

Humánerőforrás Bizottsága bírálja el. 

 

6.2 A pályázatot elnyert tanulóval a polgármester – e szabályzatban rögzített feltételeknek 

megfelelően – megállapodást köt. A támogatás folyósításának időtartama a 

szerződéskötés időpontját követő hónap 1. napjától, legfeljebb azonban: szeptember     

1-től június 30-ig terjedő időszak. 

 

7. A folyósított támogatást vissza kell térítenie annak a hallgatónak, aki: 

 

- tanulmányait neki felróható okokból megszakítja és nem fejezi be, 

 

- lakóhelyet változtat, oly módon, hogy a városból elköltözik, és a városban 

főfoglalkozású munkahellyel nem rendelkezik, 

- a támogatás folyósításának időtartamával megegyező időn belül Pápa városban 

létesített munkaviszonyát neki felróható okokból megszünteti. 

 

8. Amennyiben a támogatásra való jogosultság feltételeiben évközben lényeges változás 

következik be, a támogatott köteles 15 napon belül jelezni a Polgármesteri Hivatal 

Művelődési Osztálynak Polgármesteri Kabinetjének, aki szükség szerint intézkedik a 

támogatás folyósításának megszüntetéséről. 

 

9. Az Oktatási, Kulturális és Vallási Humánerőforrás Bizottság – kivételes méltányosságból – 

külön írásbeli kérelemre engedélyezi a korábbiakban felvett támogatás visszafizetésének 

elengedését. 

 

10. Abban az évben, amelyben az Önkormányzat csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez nem kerül kiírásra a I. fejezetben meghatározott 

támogatási formára vonatkozó pályázat. 



I. 

 

Felsőoktatási intézményben tanuló  

szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók  támogatása 

(Szociális ösztöndíj) 

 

 
A Középfokú oktatási intézményben tanulók felsőfokú oktatási 

intézményben történő továbbtanulásának ösztönzése 

 

1.  Pápa Város Önkormányzata elősegíti a tehetséges fiatalok felsőfokú oktatási intézményben 

történő  továbbtanulását.  Középfokú oktatási intézmény nappali tagozatának 12/13. 

évfolyamán tanulmányokat folytató, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók 

továbbtanulási szándékának megalapozásához lehetővé teszi, hogy a tanulók a középfokú 

tanulmányaik utolsó évfolyamán pályázzanak a felsőfokú tanulmányaik folytatását 

lehetővé tevő szociális ösztöndíjra. 

 

2. A pályázathoz csatolni kell: 

  

 - a középfokú oktatási intézmény ajánlását, 

- a tanuló nyilatkozatát arról, hogy mely felsőoktatási intézménybe kíván  

        jelentkezni. 

 

3. A pályázatot minden év december 20-ig lehet benyújtani. A pályázatok minden év január   

31-ig  kerülnek elbírálásra. 

 

4. Az elnyert támogatás folyósítása a szerződéskötést követően, a felsőfokú tanulmányok 

megkezdésétől válik esedékessé, az Általános rendelkezések I. fejezetében foglaltaknak 

megfelelően. 

 

4.1 A pályázónak tárgyév szeptember 15 szeptember 30-ig igazolnia kell, hogy felsőoktatási 

intézménybe felvételt nyert, és tanulmányait megkezdte. Amennyiben a beiratkozás 

illetve a tanulmányok megkezdése ezen időpont után történik, úgy az igazolást az azt 

követő 8 napon belül kell benyújtani. 

 

4.2 Az igazolás benyújtásának elmulasztása esetén a támogatás nem folyósítható. 

 

5. A tanulmányok megkezdését követően a támogatásra egyebekben a II. fejezet B. pontjában 

az meghatározottak irányadóak. 

 

6. A támogatás évente legfeljebb 5 fő új igénylő részére állapítható meg. 

 

  

  
 

 

 

 

 

 



 B Felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanuló hallgatók támogatása 

  

 
1. Pápa Város Önkormányzata a szociálisan rászoruló, felsőoktatási intézmény nappali 

tagozatán az első diploma megszerzése érdekében tanulmányokat folytató tanulókat 

ösztöndíjjal támogathatja. 

 

1.2   Pályázatot nyújthatnak be felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanuló hallgatók,    

az  általános feltételek szerint. 

 

2.  Az ösztöndíjra a pályázatot minden év augusztus 25 december 20-ig lehet benyújtani e 

szabályzatban előírt mellékleteivel együtt. 

 

3.   A pályázatokat az Oktatási, Kulturális és Vallási Humánerőforrás Bizottság minden év 

szeptember 10 január 31-ig  bírálja el. 

 

4.  A pályázatot elnyert hallgató támogatása hallgatói jogviszonyának időtartama alatt 

folyamatos mindaddig, amíg az általános feltételek fennállását évente a pályázat 

benyújtási határidejéig igazolja. Az igazolások benyújtását követően a polgármester a 

hallgatóval, a támogatási szerződést, a pályázati eljárás mellőzésével köti meg. 

 

4.1 Amennyiben a jogosultság egyébként folyamatos, 1 esetben – kivételesen – az általános 

feltételekben szabályozottaktól eltérően megállapítható a támogatás abban az esetben is, 

ha a tanulmányi átlag a 4,01-ot nem éri el, de a 3,75-ot meghaladja. 

 

4.2 Azon támogatottak helyére, akik a pályázati feltételeknek nem felelnek meg, vagy azok 

fennállását nem igazolják, az OKVB  Humánerőforrás Bizottság az újabb pályázók közül 

választ támogatottat. 

 

5. A támogatás évente legfeljebb 5 fő új igénylő részére állapítható meg, amennyiben a 

pályázók, illetve a támogatottak létszáma az 5 főt nem éri el pályázat évközben is kiírható 

és a pályázati eljárás a fentiekben szabályozottak szerint lefolytatható.  

 

6. Évközi pályáztatás esetén a benyújtási határidő december 20, az elbírálás határideje január 

31.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. 

  

Felsőoktatásban tanulók kollégiumi elhelyezésének,  

lakhatásának támogatása 

 
1.  Pápa Város Önkormányzata a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat 

folytató hallgatók kollégiumi elhelyezéséhez, egyéb lakhatási feltételeinek 

megteremtéséhez támogatást nyújthat. 

 

1.2 A támogatás megállapítható kollégiumi díj, illetve bérleti/albérleti díj  megfizetéséhez. 

 

2.  Nem támogatható az a hallgató, aki saját, vagy közeli hozzátartozója – a tanulói 

jogviszonnyal érintett településen, illetve annak legfeljebb 40 km-es vonzáskörzetében – 

lakhatására alkalmas ingatlan tulajdonnal, résztulajdonnal rendelkezik. 

 

3. A pályázathoz csatolni kell: 

 

 - a kollégiumi díj hivatalos igazolását, illetve a bérleti/albérleti szerződés  másolatát,  

 - nyilatkozatot arról, hogy a pályázó, illetve tartásra köteles közeli hozzátartozói – a 

tanulói jogviszonnyal érintett településen illetve annak legfeljebb 40 km-es 

vonzáskörzetében – lakhatásra alkalmas ingatlan tulajdonnal/tulajdonrésszel nem 

rendelkeznek.  

 

4. A támogatás az alábbiak szerint állapítható meg: 

 

4.1 Kollégiumban elhelyezést nyert hallgató esetén a támogatás a család szociális helyzetét 

figyelembe véve az, igazolt kollégiumi díj meghatározott %-ában történik. 

 

4.2 Kollégiumi elhelyezésre jogosult, de férőhely hiányában elutasított hallgatók esetében a 

támogatás a bérleti/albérleti díj megfizetéséhez nyújt segítséget. 

 

 

Kategória      Egy főre eső nettó    kollégiumi,   Ft/hó 

 jövedelem esetén      bérleti/ albérleti díj   

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

I. öregségi nyugd.min. 120 %-át nem haladja meg       50 %-a max.    5.000,-  

II.  öregségi nyugd.min. 110 %-át nem haladja meg       80 %-a  max.     7.500,- 

III. öregségi nyugd.min. alatt                   100 %-a max.    10.000,- 
 

 

5. A pályázatot minden év szeptember 30-ig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal 

Művelődési Osztályára Polgármesteri Kabinetjéhez. A pályázatokat az OKVB  

Humánerőforrás Bizottság minden év október 20-ig bírálja el. 

Az önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évében a benyújtott 

pályázatokat az új testület megalakulását követően választott bizottság legkésőbb 

november 30-ig bírálja el. 

 

 

6. A támogatás évente legfeljebb 5 fő új igénylő részére állapítható meg. 

 



III. 

 

Utazási támogatás 

 

1. Pápa Város Önkormányzata a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat 

folytató hallgatók utazási költségeihez támogatást nyújthat.  

 

2. A támogatás pályázat útján nyerhető el. 

 

3. A támogatás a tanulói jogviszonnyal érintett település és Pápa  

város között  

 

- kollégista, illetve albérletben lakó hallgató esetében havonta 1 alkalommal 

közúti, vasúti helyközi tömegközlekedési eszközzel történő oda-vissza utazás 

igazolt költsége. 

 

 

4. A pályázatot minden év szeptember 30-ig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal 

Művelődési Osztályára Polgármesteri Kabinetjéhez. A pályázatokat az OKVB  

Humánerőforrás Bizottság minden év október 20-ig bírálja el. 

Az önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évében a benyújtott 

pályázatokat az új testület megalakulását követően választott bizottság legkésőbb 

november 30-ig bírálja el. 

 

5. A támogatás kifizetésére félévente utólag, egy összegben kerül sor, a benyújtott 

igazolások (autóbusz-, vonatjegy, bérlet) alapján. 

 

6. Az általános rendelkezések 3.1 pontjának 2., 3. francia bekezdésében, 5., 6.2 valamint 7. 

és 9. pontjában foglaltak jelen támogatási forma esetében nem alkalmazhatók.  

 

 
 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 
8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel : 89/515 -000  

Fax : 89 /515 -083   

E-mail :  po lgarmester@papa.hu  

 

 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 164/2010. (XI.12.) határozatával hagyta 

jóvá a Húsipari termékgyártó szakmai képzésben résztvevő tanulók ösztöndíjrendszerének 

szabályzatát (továbbiakban: Szabályzat). 

  

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 100/2011. (IV.14.) határozatával fogadta 

el Pápa Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatát, mely 2011. április 

15-től hatályos. A Szervezeti és Működési Szabályzat alapján a Művelődési Osztály 

feladatkörébe tartozó közoktatáshoz kapcsolódó ügyek intézését a szervezet átalakítást 

követően a Polgármesteri Kabinet látja el.  

 

A Szabályzat alapján a beérkezett pályázatokat egy 3 fős bizottság bírálja el, amely            

Pápa Város Önkormányzatát, a Pápai Hús 1913 Kft-t, valamint a Pápai Gazdasági Szakképző 

Iskola és Kollégiumot képviselő tagokból áll.  

 

Tekintettel a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának változására, 

valamint a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium vezetésében történt változásra 

szükséges a Szabályzat módosítása.    

 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő 

  

 

Pápa, 2011. szeptember 21. 

 

 

 

        
Dr. Áldozó Tamás sk. 

               polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 164/2010. (XI.12.) határozatával 

jóváhagyott Húsipari termékgyártó szakmai képzésben résztvevő tanulók ösztöndíjrendszere 

szabályzatának 6. és 7. pontját az alábbiak szerint módosítja:  

 

„6.  A pályázatot minden év szeptember 30-ig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal    

Polgármesteri Kabinetjéhez.  

 

7. A pályázatokat a pályázat elbírálására létrejött 3 fős bizottság - melynek tagjait Pápa 

Város Önkormányzata, a Pápai Hús 1913. Kft., valamint a Pápai Gazdasági Szakképző 

Iskola és Kollégium adja - bírálja el legkésőbb október 31-ig. „ 

 

Jelen módosítás a Szabályzat egyéb rendelkezéseit nem érinti, azok változatlanul érvényben 

maradnak. 

 

A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy az egységes szerkezetű Szabályzat elkészítéséről 

gondoskodjon. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

  Rádi Róbert kabinetvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 

  8500 PÁPA, Fő u. 12. 

  Tel: 89/515-000 

  Fax: 89/515-083 

  E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

A Várkertfürdő – együttműködve a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézettel - gyógyászati 

ellátásokat biztosít. A Pápai Termálvízhasznosító Zrt.  2008-ban pályázatot nyújtott be a Közép-

dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséghez. Az elnyert támogatásnak köszönhetően a beruházás 

keretében megvalósuló új gyógyászati központban reumatológiai és mozgásszervi 

megbetegedésekben szenvedők gyógyulhatnak, igénybe véve a legmodernebb terápiás 

lehetőségeket.  

Jelenleg  2 gyógytornász (heti 36 óra), 2 fizioterápiás asszisztens (heti 34 óra) és 3 gyógymasszőr 

(heti 20 óra), összesen 7 szakdolgozó (heti 90 óra), valamint 1 recepciós és 1  orvos-asszisztens látja 

el a feladatot.  

2012-től a magasabb színvonalú ellátás érdekében és a megnövekedett igények miatt 6 

gyógytornász, 5 fizioterápiás asszisztens és 4 gyógymasszőr, összesen 15 szakdolgozó látja el heti 

170 órában a feladatot, amelyhez heti 80 óra többletkapacitás szükséges. 

 

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. 7. §-a alapján az 

egészségügyi szolgáltató a fenntartója egyetértésével kezdeményezheti a törvény végrehajtására 

kiadott kormányrendeletben meghatározott ellátási formában lekötött kapacitásának a törvény 

végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott, más ellátási formába történő 

átcsoportosítását.  Az egészségügyi szolgáltató a fenntartója egyetértésével kezdeményezheti a 

lekötött krónikus fekvőbeteg-szakellátási kapacitásainak a krónikus szakmák közötti 

átcsoportosítását. Az átcsoportosítás részletes feltételeit a Kormány rendeletben állapítja meg.  Az 
egészségügyi szolgáltató, illetve a fenntartó a kérelme mindegyikét évente csak két alkalommal 

nyújthatja be.  

 

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: 

Tv.) végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)         

8. §-a határozza meg az átcsoportosításra vonatkozó szabályokat. Ennek figyelembe vételével 

amennyiben a kezdeményezés aktív, illetve rehabilitációs fekvőbeteg-szakellátási kapacitás 

járóbeteg-szakellátási kapacitássá történő átcsoportosítására irányul, a kérelemnek tartalmaznia kell 

az átcsoportosítandó szakmákat, valamint a végezni kívánt szakmai programot. Ugyanazon 

szakmára vonatkozóan az egészségügyi szolgáltató újabb átcsoportosítást az előző 

átcsoportosítástól számított egy éven belül nem kezdeményezhet. 

 

A Tv. 8/A. § (1) bekezdése szerint amennyiben az egészségbiztosító megállapítja, hogy az érvényes 

finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltatónál a finanszírozási szerződés 

tárgyát képező egészségügyi szolgáltatás nyújtásának minősége nem éri el az érvényes 

finanszírozási eljárásrendben, illetve ennek hiányában a szakmai eljárásrendben meghatározott 

követelményeket, külön jogszabályban foglaltak szerint felszólítja az egészségügyi szolgáltatót a 

legalább az érvényes finanszírozási protokollnak megfelelő szolgáltatásnyújtásra. A felszólításról 

egyidejűleg értesíteni kell a szolgáltató fenntartóját, az egészségügyi államigazgatási szervet és az 

egészségügyért felelős minisztert is. Az egészségbiztosító a felszólítástól számított 60 nap elteltével 

megvizsgálja, hogy a felszólításban előírtakat a szolgáltató teljesítette-e. 
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Az átcsoportosításra irányuló kérelmet az egészségügyi államigazgatási szervhez kell 
benyújtani. Az egészségügyi államigazgatási szerv a döntést megelőzően kikéri az 

egészségbiztosító véleményét. Az egészségügyi államigazgatási szerv hatvan napon belül dönt.  Az 

eljárás során az OEP a megkereséstől számított harminc napon belül megküldi a 8/A. § szerint 

megállapítható kapacitásmennyiséget is tartalmazó véleményét az OTH részére.  

A Korm. rendelet  8/A. § (1) bekezdése alapján átcsoportosítás esetén 

a)   egy aktív fekvőbeteg-szakellátási ágy helyébe egy krónikus fekvőbeteg-szakellátási ágy, 

b) egy aktív fekvőbeteg-szakellátási ágy helyébe legfeljebb heti 15 járóbeteg-szakellátási 

 szolgáltatási óra állapítható meg. 
 

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 

szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 27/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján a TVK-t 

(teljesítmény volumen korlát) módosítani kell a Tv. és a Korm. rendelet alapján engedélyezett, 

ellátási forma megváltozásával járó kapacitásátcsoportosítás esetén az egy kapacitásegységre jutó 

szakma szerinti országos átlag figyelembevételével. 
 

 
 

Aktív fekvőbeteg ellátás 

 

Egy ágyra jutó országos havi átlagos súlyszám: 

 2007. január – március 2007. július - szeptember 

Belgyógyászat 2,3  

Sebészet 3,1  

Szülészet-nőgyógyászat 3,5  

Csecsemő- és gyermekgyógyászat 2,9  

Fül-orr-gégészet 2,3  

Szemészet 4,8  

Urológia 3,1  

Intenzív betegellátás 9,8 10,8 

SBO 2,4 2,7 

Belgyógyászati mátrix  2,6 

Sebészeti mátrix  3,4 

 

Járóbeteg ellátás 

Jelenlegi heti rendelési idő: 

 Nem szakorvosi óra Szakorvosi óra Gondozói óra Összes óra 

Sürgősségi betegellátás     

Belgyógyászat  25   

Endokrinológia, 

Diabetológia 

 33   

Gastroenterológia  24   

Sebészet  20   

Érsebészet  4   

Traumatológia  42   

Szülészet-nőgyógyászat  71   

Gyerekgyógyászat  30   

Fül-orr-gégészet  34   

Audiológia 45 6   

Szemészet 10 49   

Bőrgyógyászat  20 15  

Ideggyógyászat  25   

Ortopédia  6   

Urológia  27   
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 Nem szakorvosi óra Szakorvosi óra Gondozói óra Összes óra 

Urodinámia  8   

Onkológia  8 17  

Reumatológia  40   

Osteoporosis  7   

Aneszteziológia  10   

Pszichiátria  22 24  

Tüdőgyógyászat  33 25  

Mozgásszervi rehab.  20   

Kardiológia  26   

Labordiagnosztika 20 50   

Röntgen  73   

Ultrahang  42   

Pathológia  11   

Fizio- és mozgásterápia 90    

Fogszabályozás  30   

Fogászati röntgen 10    

 

A Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő a szemészeti és az audiológiai járóbeteg 

ellátás 10-10 nem szakorvosi órájának, valamint az aktív fekvőbeteg ellátás Sebészeti Mátrix 

Osztály 4 ágyának (fül-orr-gégészet 2 ágy, szemészet 1 ágy, urológia 1 ágy) átkonvertálására tesz 

javaslatot.   

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet,  hogy szíveskedjen az előterjesztés megtárgyalni és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadni. 

 

Összeállította: Benecz Rita 

  szociális és egészségügyi osztályvezető 

 

Pápa, 2011. szeptember 20.   

         Dr. Áldozó Tamás sk. 

                polgármester 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy a Gróf Esterházy Kórház és 

Rendelőintézeti Szakrendelő az intézményen belüli kapacitás átcsoportosítási kérelmét az Országos 

Tisztiorvosi Hivatalhoz az alábbiak szerint benyújtsa: 

 

1) Sebészeti mátrix osztály ágyszámából 4 ágy átkonvertálása 50 nem szakorvosi 

rendelési órává a fizio- és mozgásterápia szakrendelésre, továbbá 10 szakorvosi óra a 

mozgásszervi rehabilitációs szakrendelésre. 

             

2) A szemészeti szakrendelés 10 nem szakorvosi óraszámának átcsoportosítása a 

fizioterápiás járóbeteg szakrendelésre, valamint az audiológia nem szakorvosi 

óraszámából 10 óra  átcsoportosítása, a fizioterápiás járóbeteg szakrendelésre. 

 

Utasítja a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő Főigazgatóját, hogy a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Dr. Vörös Ibolya főigazgató 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 

  8500 PÁPA, Fő u. 12. 

  Tel: 89/515-000 

  Fax: 89/515-083  

  E-mail: polgarmester@papa.hu 

 
Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Lasztovicza Jenő a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke, valamint                  

dr. Kovács Zoltán kormánymegbízott, a Veszprém Megyei Kormányhivatal vezetője közös 

levélben hívták fel a figyelmet egy általuk is támogatott kezdeményezésre, mely a kárpátaljai 

magyar oktatás és nevelés megmentésére irányul. 

 

A fenti levél és a hozzá kapcsolódó ismertető anyag alapján a kárpátaljai Visken élő magyaroknak 

régi vágya volt egy magyar nyelvű óvoda – bölcsőde létrehozása.  

A Kárpátaljai Magyarok Kulturális Szövetségének (KMKSZ) viski alapszervezete néhány évvel 

ezelőtt az Illyés Közalapítvány pályázati támogatásának segítségével megszerezte a helyben lévő 

1900-ban épült állami iskola tulajdonjogát és a rendelkezésére álló forrásokból elkezdte a felújítást. 

Ez az összeg azonban nem volt elég az építési munkálatok befejezéséhez, ezért az óvodaépületet 

2010 áprilisában átadták a Viski Református Egyháznak. 

A feladatok megvalósítása azonban sok nehézségbe ütközik, az építkezés során kiderült, hogy a 

felújítás összköltsége sokkal magasabb lesz, mint amire kezdetben gondoltak. Az építkezést pénz 

hiányában az egyház nem tudta folytatni és fentiek miatt kérte a Magyarországon élő 

önkormányzatok és kistérségek anyagi támogatását. 

   

Ismerve a kárpátaljai magyarok nehéz helyzetét a Közgyűlés Elnöke és a Kormánymegbízott 

kérték, hogy a Tisztelt Képviselőtestület anyagi támogatásával segítse a viski református közösség 

törekvését, a magyar óvoda létrehozását. 

 

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

javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő 

 

P á p a, 2011. szeptember 19. 

 

      Dr. Áldozó Tamás sk. 

        polgármester 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 100.000,- Ft támogatást nyújt a Kárpátaljai 

Visken létrehozandó magyar óvoda épületének felújítási munkálataihoz, melynek fedezetét a   

2011. évi költségvetés terhére biztosítja. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Viski 

Református Egyházzal támogatási szerződést kössön. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Rádi Róbert kabinetvezető 

  Menyhárt László gazdasági osztályvezető 
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PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE  

  8500 PÁPA, Fő u. 12. 

  Tel: 89/515-000 

  Fax: 89/515-083  

  E-mail: polgarmester@papa.hu 

 
 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

Pápa partnervárosában Kovásznán a Fábián Ernő Szocio-Kulturális Egyesület mellszobor állítását 

kezdeményezte a város központi parkjában Fábián Ernő halálának 10. évfordulója alkalmából.  

 

Fábián Ernő 1934-ben született Kovásznán. Pedagógus, filozófus, kritikus. Középiskolai 

tanulmányai után a Bolyai Tudományegyetemen szerzett történelem-filozófia szakos képesítést. 

1960-tól szülővárosában tanított. 1961-től jelentek meg tanulmányai, tájékoztató írásai, 

könyvelemzései. A rendszerváltást követően előadásaival, hozzászólásaival, újságcikkeivel jeles 

kulturális szereplő volt. 2011-ben halt meg Kovásznán.  

Az Egyesület tájékoztatása alapján a mellszobrot 2011. október hónapban kívánnák felállítani és a 

mellszobor kivitelezéséhez kérnék a város anyagi támogatását. 

. 

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

javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő 

 

P á p a, 2011. szeptember 19. 

 

 

      Dr. Áldozó Tamás sk. 

        polgármester 

 

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Fábián Ernő mellszobor állításához a 
kovásznai Fábián Ernő Szocio-Kulturális Egyesület részére a 2011. évi költségvetés terhére           

100.000,- Ft támogatást biztosít. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Fábián 

Ernő Szocio-Kulturális Egyesülettel támogatási szerződést kössön. 

 

 

Határidő: azonnal  

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Rádi Róbert kabinetvezető 

  Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

Nagy Balázs
Typewritten Text
145.


