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Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 
 

 



120/2011. (V.30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatnak Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával egyetértett a Nagyalásony Község Önkormányzata 

által kezdeményezett, – a község lakosságának járó-és fekvőbeteg 

ellátására vonatkozó – a pápai kórház ellátási területét érintő 

módosítással. 

 

A Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban 

jelenti, hogy a kórház főigazgatója benyújtotta a működési engedély módosításával 

kapcsolatos kérelmet. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos 

Tisztifőorvosi Hivatal 773/11/2011. augusztus 9. napján kelt határozatával módosította a 

kórház járó-és fekvőbeteg szakellátásokhoz rendelt ellátási területét. 

A Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő az Országos Egészségbiztosítási 

Pénztárral a finanszírozási szerződést - 2011. október 1-jétől kezdődően - megkötötte. 

 

 

149/2011. (VII.7.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával döntött a Pápa, Jókai u. 20. sz. alatti lakóházon Vály 

Mari, Jókai Mór életrajzírójának emléket állító emléktábla 

elhelyezéséről, az emléktábla elhelyezéséhez pedig a Pápai Jókai 

Kör Egyesület részére támogatás biztosításáról. 

 

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

Város Önkormányzata támogatásával elkészített emléktáblát 2011. november 17-én avatták 

fel. 

 

174/2011. (IX.29.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával döntött az Egyesített Szociális Intézmény Pápa, 

Teveli út 3. sz. és Vörösmarty u. 12. sz. (volt bölcsőde) alatt 

működő Idősek Otthona emelt szintű férőhelyeinek 

átminősítéséről, valamint utasította a Polgármestert, hogy a 

működési engedélyek módosítása érdekében a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

 

A Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban 

jelenti, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala a 11/1299-

3/2011. és 11/1297-3/2011. számú határozataival a működési engedélyeket a kérelmeknek 

megfelelően módosította, a döntések 2011. november 8-án jogerőre emelkedtek. 

 

 

179/2011. (IX.29.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával alapító okiratok módosításáról döntött. 

 

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

alapító okiratok módosítása megtörtént, a Magyar Államkincstár a módosításokat a 

törzskönyvi nyilvántartásba bejegyezte. 



182/2011. (IX.29.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával döntött a húsipari termékgyártó szakmai képzésben 

résztvevő tanulók ösztöndíjrendszere szabályzatának 

módosításáról. 

 

 

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

módosított szabályzatban foglaltak alapján elbírálták az ösztöndíjra érkezett pályázatokat, így 

hét tanulót részesítettek havi 15.000,-, illetve 20.000,- Ft összegű támogatásban. 

 

 

184/2011. (IX.29.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával támogatás nyújtásáról döntött a Kárpátaljai Visken 

létrehozandó magyar óvoda épületeinek felújítási munkálataihoz. 

 

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

óvoda épületeinek felújítási munkálataihoz nyújtott támogatás átadására vonatkozó 

támogatási szerződést megkötötték. 

 

 

185/2011. (IX.29.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával döntött a Kovásznai Fábián Ernő Szocio-Kulturális 

Egyesület részére támogatás biztosításáról a Fábián Ernő 

mellszobor állításához. 

 

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

támogatási szerződést megkötötték, a szobrot ünnepélyes keretek között 2011. november 18-

án avatják fel Kovásznán. 

 

 

186/2011. (IX.29.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával hozzájárult a Sertéstenyésztő és Hízlaló Bt. által 

megvalósítani kívánt hígtrágya vezetékrendszer önkormányzati 

tulajdonú területeken történő átvezetéséhez azzal a feltétellel, 

hogy az ingatlanokra szolgalmi jog nem terhelhető, és a 

létesítmény megvalósításával és fenntartásával kapcsolatos 

valamennyi költség a kérelmezőt terheli. 

 

 

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

Képviselőtestület döntéséről a kérelmezőt tájékoztatták. 

 

Pápa, 2011. november 18. 

 

 Dr. Áldozó Tamás sk. 

 polgármester 



HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 120/2011. (V.30.) határozat, a 149/2011. 

(VII.7.) határozat, valamint a 174,179,182,184,185,186/2011. (IX.29.) határozatok 

végrehajtására adott jelentéseket elfogadja. 
 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE      165. 

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel:  89/324-585 

Fax:  89/515-083  

E-mail :  polgarmester@papa.hu   

 
Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 

2010. évi CLIII. törvény 16.§ (15) bekezdése 2011. szeptember 1-jétől módosította a sajátos 

nevelési igényű gyermek, tanuló fogalmi meghatározását, melyek szerepeltetése, illetve az alapító 

okiratokon történő átvezetése szükséges minden önkormányzati fenntartású nevelési oktatási 

intézmény tekintetében. 
 

Az Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, a Munkácsy 

Mihály Általános Iskola, a Tarczy Lajos Általános Iskola, Weöres Sándor Általános Iskola 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 elfogadta az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú 

törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvényt (továbbiakban: 

törvény).  

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

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

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

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

A törvény 135. § (5) és (9) bekezdése kimondja azt is, hogy a törvényben foglaltakat a 

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

kell figyelembe venni. 

 

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

alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

 

Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő 

 

 

 

Pápa, 2011. november 16. 

 

 

 

 

   

         Dr. Áldozó Tamás sk. 

                         polgármester 

mailto:polgarmester@papa.hu
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

I. 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános 

Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítását, valamint annak 

egységes szerkezetét az előterjesztés 1. és 2. számú melléklete szerint jóváhagyja. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Munkácsy Mihály Általános Iskola  

alapító okiratának módosítását, valamint annak egységes szerkezetét az előterjesztés 3. és 4. 

számú melléklete szerint jóváhagyja. 

 

3. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Tarczy Lajos Általános Iskola 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. 

 

5. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Weöres Sándor Általános Iskola  

alapító okiratának módosítását, valamint annak egységes szerkezetét az előterjesztés 9. és 

10. számú melléklete szerint jóváhagyja. 

 

6. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Városi Óvodák  alapító okiratának 

módosítását, valamint annak egységes szerkezetét az előterjesztés 11. és 12. 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 aljegyző 

 

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. december 10. 

 jóváhagyásra:   2011. december 31. 

Felelős: Intézményvezetők 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi  

Bizottsága elnöke 
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III. 

A Képviselőtestület utasítja az érintett intézmények vezetőit, hogy a módosított alapító okirat 

alapján a Helyi Óvodai Nevelési Program és Pedagógiai Programok szükséges módosításait 

végezzék el és az egységes szerkezetű Programokat terjesszék Pápa Város Önkormányzatának 

Humánerőforrás Bizottsága elé jóváhagyásra.  

 

Határidő: benyújtásra:   2011. december 10. 

 jóváhagyásra:   2011. december 31. 

Felelős: Intézményvezetők 

Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás  

Bizottsága elnöke 
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1. sz. melléklet 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT* 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 83/2009. (VI.30.) határozatának I/2. pontjával 

jóváhagyott Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 

alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

Az alapító okirat 4. pontjában az Alaptevékenysége pont szöveges része első bekezdésének második 

mondata az alábbiakra módosul: 

 

„Biztosítja 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.” 
  
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 szakfeladattal egészül ki: 

- „890443 -1  Egyéb közfoglalkoztatás”, 

 

továbbá a 852012-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása (1-4. évfolyam), a 852022-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 

rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam), a 855912-1 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi 

otthoni nevelése és a 855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

szakfeladatok organikus okra visszavezethető tartalmi meghatározása helyébe az alábbi szövegrész 

kerül: 

„testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása 

esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 

súlyos rendellenességével, valamint, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenességével küzdő tanulók ellátása” 

 

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 igazgató gyakorolja a kötelezettségvállalási és utalványozási jogot.” 
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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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2. sz. melléklet 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

(módosításokkal egységes szerkezetben) 

 

1.    Költségvetési szerv neve: Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Egységes  

     Pedagógiai Szakszolgálat 

Közoktatási intézmény típusa:  közös igazgatású közoktatási intézmény: általános iskola  

     és egységes pedagógiai szakszolgálat 

OM azonosító:   037007 

 

2. Költségvetési szerv székhelye: 8500 Pápa, Korona u. 29. 

 

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

1990. évi LXV. tv. 8. § (4) bekezdésében foglaltak alapján: általános iskolai oktatás és nevelés  

 

4. Alaptevékenysége: 

Az Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola nyolc évfolyammal rendelkező nevelési-oktatási 

intézmény, amely általános iskolai nevelést és oktatást folytat. Biztosítja 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. 
  

Megfelelő számú rászoruló esetén az intézményben tanulók részére gyógytestnevelési 

foglalkozást szervez. 

  

 Logopédiai szolgáltatást – beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvi-kommunikációs zavarok 

javítása, dyslexia megelőzése, gyógyítása - biztosít Pápa város közigazgatási területén élő 

gyermekek, tanulók, továbbá a város területén működő nevelési-oktatási intézményekben 

ellátottak részére.  

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: 448 fő. 

  

Szakágazat száma, megnevezése: 852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás 

                  kivételével)  

Alkalmazott szakfeladatok: 

852011-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 

852012-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

  oktatása (1-4. évfolyam) 

testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 

viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével, valamint, a megismerő 

funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók 

ellátása 

852021-1  Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

      852022-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

  oktatása (5-8. évfolyam) 

testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 

viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével, valamint, a megismerő 

funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók 

ellátása 
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855911-1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 

      855912-1 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 

testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 

viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével, valamint, a megismerő 

funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók 

ellátása 

855914-1  Általános iskolai tanulószobai nevelés 

      855915-1 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 

viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével, valamint, a megismerő 

funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók 

ellátása 

856011-1 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

             logopédiai ellátás, gyógytestnevelés 

      889943-1 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 

      890441-1  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

      890442-1  Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 

      890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás 

 

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. 

törvény alapján, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi 

XXXIII. tv. 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. 
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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. 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.  

 A 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. 

 

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:  Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola 

                            Pápa, Korona u. 27-29. 

 

 

     

Pápa, 2011. november ………… 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás 

 polgármester 
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3. sz. melléklet 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT* 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 83/2009. (VI.30.) határozatának I/3. pontjával 

jóváhagyott Munkácsy Mihály Általános Iskola alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

Az alapító okirat 4. pontjában az Alaptevékenysége pont szöveges része első bekezdése az alábbi 

szövegrésszel egészül ki: 

 

„Biztosítja 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.” 

 

egyidejűleg a második bekezdés második mondata törlésre kerül. 

  

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 a: 

- „890443 -1  Egyéb közfoglalkoztatás 

továbbá a: 

- 852012-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása (1-4. évfolyam) 

- 852022-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása (5-8. évfolyam)  

- 855912-1 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 

- 855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése” 

szakfeladatokkal egészül ki, melyek tartalmi meghatározása az alábbi: 

„testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása 

esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 

súlyos rendellenességével, valamint, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenességével küzdő tanulók ellátása” 

 

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. 
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Az igazgató 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:  Munkácsy Mihály Általános Iskola 

 Közoktatási intézmény típusa:  általános iskola 

   OM azonosító:    037006 

  

2. Költségvetési szerv székhelye: 8500 Pápa, Aradi u. 10-12. 

Telephelye, tagintézménye: 8500 Pápa, Fiumei u. 3. 

 Tagozat megnevezése:   hagyományos nyelvoktató német nemzetiségi tagozat 

 

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

1990. évi LXV. tv. 8. § (4) bekezdésében foglaltak alapján: általános iskolai oktatás és nevelés 

       

4. Alaptevékenysége: 

     A Munkácsy Mihály Általános Iskola nyolc évfolyammal rendelkező nevelési-oktatási 

intézmény, amely általános iskolai nevelést és oktatást folytat. Biztosítja 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. 

Hagyományos nyelvoktató német nemzetiségi oktatást biztosít, évfolyamonként egy osztályban. 

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:  672 fő 

           

Szakágazat száma, megnevezése: 852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás  

               kivételével) 

Alkalmazott szakfeladatok: 

852011-1   Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 

852021-1   Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

855911-1   Általános iskolai napközi otthoni nevelés 

855914-1   Általános iskolai tanulószobai nevelés 

852013-1 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 

oktatása (1-4. évfolyam) 

852023-1   Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 

oktatása (5-8. évfolyam) 

855913-1   Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése 

855916-1   Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

856011-1   Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

    Logopédiai ellátás  

      889943-1   Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 

      890441-1    Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

      890442-1    Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 

      890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás 

852012-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

  oktatása (1-4. évfolyam) 

testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 

viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével, valamint, a megismerő 

funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók 

ellátása 
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      852022-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

  oktatása (5-8. évfolyam) 

testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 

viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével, valamint, a megismerő 

funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók 

ellátása 

      855912-1 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 

testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 

viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével, valamint, a megismerő 

funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók 

ellátása 

      855915-1 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 

viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével, valamint, a megismerő 

funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók 

ellátása 

 

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. 

törvény alapján, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi 

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

    A 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. 

 

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

         Képviselőtestülete 

 Székhelye:       Pápa, Fő u.12.  

11. A költségvetési szerv fenntartója:    Pápa Város Önkormányzata 

         Pápa, Fő u.12.  

 

A költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyását átruházott 

hatáskörben Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága látja 

el. 

 

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: Munkácsy Mihály Általános Iskola  

  Székhelye:   Pápa, Aradi u. 10-12. 

 

 

 

Pápa, 2011. november ……….. 

   

 

          Dr. Áldozó Tamás 

          alpolgármester 
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 5. sz. melléklet 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT* 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 83/2009. (VI.30.) határozatának I/4. pontjával 

jóváhagyott Tarczy Lajos Általános Iskola alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

Az alapító okirat 4. pontjában az Alaptevékenysége pont szöveges része első bekezdésének második 

mondata az alábbiakra módosul: 

 

„Biztosítja 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.” 

egyidejűleg a negyedik bekezdés szövege törlésre kerül.  

 

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 szakfeladattal egészül ki: 

- „890443 -1  Egyéb közfoglalkoztatás” 

 

továbbá a 852012-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása (1-4. évfolyam), a 852022-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 

rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam), a 855912-1 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi 

otthoni nevelése, és a 855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai 

nevelése szakfeladatok organikus okra visszavezethető tartalmi meghatározása helyébe az alábbi 

szövegrész kerül: 

„testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása 

esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 

súlyos rendellenességével, valamint, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenességével küzdő tanulók ellátása” 

 

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 igazgató gyakorolja a kötelezettségvállalási és utalványozási jogot.” 
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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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6. sz. melléklet 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

(módosításokkal egységes szerkezetben) 

 

 

1. Költségvetési szerv neve:  Tarczy Lajos Általános Iskola 

 Közoktatási intézmény típusa: általános iskola 

 OM azonosító:   037010 

 

2. Költségvetési szerv székhelye: 8500 Pápa, Jókai u. 18. 

Telephelye, tagintézménye: 8500 Pápa, Jókai u. 37.  

Tagozat megnevezése:   magyar-angol két tanítási nyelvű tagozat 

 

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: a helyi önkormányzatokról szóló többször 

módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (4) bekezdésében foglaltak alapján: általános iskolai oktatás 

és nevelés 

 

4. Alaptevékenysége: 

A Tarczy Lajos Általános Iskola nyolc évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény,  

amely általános iskolai nevelést és oktatást folytat. Biztosítja 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. 

  

Az intézmény Pápa, Jókai u. 37. sz. alatti tagintézménye évfolyamonként 1 tanulócsoportban 

magyar-angol két tanítási nyelvű oktatást folytat, melynek keretében biztosítja a SAC / C-17 

program végrehajtása során a városba érkező nem magyar állampolgárságú gyermekek 

általános iskolai oktatását.  

A tagozat működése során figyelembe veszi „A külföldi állampolgár gyermekek, tanulók 

interkulturális pedagógiai rendszer szerinti óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása 

irányelvének kiadásáról” szóló oktatási miniszteri  közleményben foglaltakat. 

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: 777 fő.   

   

Szakágazat száma, megnevezése: 852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás  

           kivételével)  

Alkalmazott szakfeladatok: 

     852011-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 

     852012-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

  oktatása (1-4. évfolyam) 

testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 

viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével, valamint, a megismerő 

funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók 

ellátása  

     852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
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     852022-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

  oktatása (5-8. évfolyam) 

testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 

viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével, valamint, a megismerő 

funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók 

ellátása  

     852013-1   Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 

                      nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)  

     852023-1   Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 

                      nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)  

     855911-1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 

     855912-1 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 

testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 

viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével, valamint, a megismerő 

funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók 

ellátása  

     855914-1 Általános iskolai tanulószobai nevelés 

     855915-1 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 

viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével, valamint, a megismerő 

funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók 

ellátása  

     856011-1 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

Logopédiai ellátás  

     889943-1   Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 

     890441-1   Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

     890442-1  Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 

     890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás 

 

 

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. 
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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. 

törvény alapján, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi 

XXXIII. törvény 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 többször módosított 

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.  

    A 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 munkamegosztás és 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. 

 

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: Belvárosi Általános Iskola (Pápa, Jókai u. 18.)  

     Nagy László Általános Iskola (Pápa, Anna tér 1.) 

 

Pápa, 2011. november ………….. 

 

             

                Dr. Áldozó Tamás 

              polgármester 
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7. sz. melléklet 

 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT* 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 179/2011. (IX.29.) határozatának I/4. pontjával 

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

módosítja: 

 

Az alapító okirat 4. pontjában az Alaptevékenysége pont szöveges része első bekezdése az alábbi 

szövegrésszel egészül ki: 

 

„Biztosítja 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.” 

 

Az alaptevékenység körébe tartozó az Alkalmazott szakfeladatok pontja az alábbi szakfeladatokkal 

egészül ki: 

„- 853122-1 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. 

évfolyam), 

-853132-1 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam), 

- 853212-1 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali 

rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon, 

- 853222-1 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali 

rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon” 

melyek tartalmi meghatározása az alábbi: 

„testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása 

esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 

súlyos rendellenességével, valamint, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenességével küzdő tanulók ellátása” 

 

 

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. Biztosítja 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. 

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 
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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 

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  

     853122-1 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. 

évfolyam) 

testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 

viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével, valamint, a megismerő 

funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók 

ellátása 

     853132-1 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10.  

évfolyam) 

testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 

viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével, valamint, a megismerő 

funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók 

ellátása 

853212-1 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali 

rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 

testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 

viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével, valamint, a megismerő 

funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók 

ellátása 

     853222-1 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali 

rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon 

testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 

viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével, valamint, a megismerő 

funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók 

ellátása 
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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 

 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 
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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 

 

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. 
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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. 

 

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. november…. 

       Dr. Áldozó Tamás 

           polgármester
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                                 9. sz. melléklet 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT* 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 59/2010. (V.06.) határozatának I/6. pontjával 

jóváhagyott Weöres Sándor Általános Iskola alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

Az alapító okirat 4. pontjában az Alaptevékenysége pont szöveges része első bekezdése az alábbi 

szövegrésszel egészül ki: 

 

„Biztosítja 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.” 

 

egyidejűleg a második bekezdés hatályát veszti.  

 

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 a: 

- „890443 -1  Egyéb közfoglalkoztatás 

továbbá a: 

- 852012-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása (1-4. évfolyam) 

- 852022-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása (5-8. évfolyam)  

- 855912-1 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 

- 855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése” 

szakfeladatokkal egészül ki, melyek tartalmi meghatározása az alábbi: 

„testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása 

esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 

súlyos rendellenességével, valamint, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenességével küzdő tanulók ellátása” 

 

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 igazgató gyakorolja a kötelezettségvállalási és utalványozási jogot.” 
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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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10. sz. melléklet 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

(módosításokkal egységes szerkezetben) 

 

1. Költségvetési szerv neve:  Weöres Sándor Általános Iskola 

Közoktatási intézmény típusa:  általános iskola 

 OM azonosító:   037009 

  

2. Költségvetési szerv székhelye: 8500 Pápa, Teleki u. 2. 

 

3.  Jogszabályban meghatározott közfeladata: a helyi önkormányzatokról szóló többször 

módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (4) bekezdésében foglaltak alapján: általános iskolai oktatás 

és nevelés  

 

4. Alaptevékenysége: 

A Weöres Sándor Általános Iskola nyolc évfolyammal rendelkező nevelési-oktatási intézmény, 

amely általános iskolai nevelést és oktatást folytat. Biztosítja 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. 

  

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: 672 fő. 

 

Szakágazat száma, megnevezése: 852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás  

      kivételével) 

Alkalmazott szakfeladatok: 

852011-1   Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 

852021-1   Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

855911-1   Általános iskolai napközi otthoni nevelés 

855914-1   Általános iskolai tanulószobai nevelés 

856011-1   Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

  Logopédiai ellátás 

889943-1    Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 

      890441-1    Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

      890442-1    Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 

      890443-1   Egyéb közfoglalkoztatás 

      852012-1   Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

    oktatása (1-4. évfolyam) 

testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 

viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével, valamint, a megismerő 

funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók 

ellátása  

      852022-1   Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

    oktatása (5-8. évfolyam) 

testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 

viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével, valamint, a megismerő 

funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók 

ellátása  



28 

 

     855912-1 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 

testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 

viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével, valamint, a megismerő 

funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók 

ellátása  

     855915-1 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

  organikus okra visszavezethető 

testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 

viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével, valamint, a megismerő 

funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók 

ellátása 

      

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. 

törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. 

tv. 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 többször módosított 

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

 A 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. 

 

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:  Kilián György Általános Iskola  

 Pápa, Szabadságharcos u. 2. 

       Jókai Mór Általános Iskola 

       Pápa, Jókai. 37. 

 

 

 

Pápa, 2011. november …….. 

 

 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás 

 polgármester 
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11. sz. melléklet 

 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT* 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 179/2011. (IX.29.) határozatának I/2. 

pontjával jóváhagyott Városi Óvodák alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 

Az alapító okirat 4. pontjában az Alaptevékenysége pont szöveges részéből az 5. bekezdés törlésre 

kerül.  

 

Az alapító okirat 4. pontjában az Alkalmazott szakfeladatok körében a 851012-1 Sajátos nevelési 

igényű gyermekek óvodai ellátása, nevelése szakfeladat organikus okra visszavezethető és 

organikus okra vissza nem vezethető tartalmi meghatározása helyébe az alábbi szövegrész kerül: 

„testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása 

esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 

súlyos rendellenességével, valamint, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenességével küzdő tanulók ellátása” 

 

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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12. 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.  
 

 

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 

testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 

viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével, valamint, a megismerő 

funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók 

ellátása 

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.   

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. 
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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. november ……….  

 

 

 

 

         Dr. Áldozó Tamás  

                            polgármester 

 

 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE      166. 

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel: 89/515-018 

Fax: 89/515-083  

E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 120/2011.(V.30.) határozatával egyetértett 

Nagyalásony Község Önkormányzata által kezdeményezett – a község lakosságának járó- és 

fekvőbeteg ellátására vonatkozó – a pápai kórház ellátási területét érintő módosítással.  A kórház 

főigazgatója a működési engedély iránti kérelmet benyújtotta, az Állami Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal 773/11/2011. augusztus 9. napján kelt 

határozatával a kórház járó- és fekvőbeteg szakellátásokhoz rendelt ellátási területét módosította. Az 

OEP a kórházzal - 2011. október 1. napjától kezdődően - a finanszírozási szerződést megkötötte. 

 

Nagyalásony, Dabrony, Somlóvecse, Vid Községek Körjegyzőségébe tartozó községek közül – 

Nagyalásonyhoz hasonlóan – 84/2010. (XII.14.) határozatával Dabrony Község Önkormányzatának 

Képviselőtestülete is döntött arról, hogy ellátási érdekből kezdeményezi Ajka Város 

Önkormányzatánál, hogy a településen élők járóbeteg szakellátása a Gróf Esterházy Kórház és 

Rendelőintézeti Szakrendelő területéhez tartozzon.  A dabronyi Képviselőtestület a fenti határozatát 

14/2011. (IV. 4.) határozatával kiegészítette, mely szerint a fekvőbeteg ellátásra vonatkozóan is 

kezdeményezik a területmódosítást. 

 

Dabrony község polgármestere a területmódosítási kérelmét  – a képviselőtestület határozataival 

egyidejűleg -  2011. június 27-én küldte meg Pápa Város Polgármesterének.  

 

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala  Dabrony 

Község Önkormányzata kérelmére a település járó- és fekvőbeteg ellátásának valamennyi szakmája 

ellátási területének módosítása ügyében 2011. augusztus 31. napján eljárást indított. Tekintettel arra, 

hogy Ajka Város Önkormányzata a kezdeményezést nem támogatta, Dabrony Község 

Önkormányzata viszont a kezdeményezést fenntartotta ezért a tényállás további tisztázása 

érdekében az ügyintézési határidőt 2011. október 14. napján kelt végzésével 30 nappal 

meghosszabbította. 6947/3/2011. számú végzésében kérte Pápa Város Önkormányzatának, mint a 

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő fenntartójának nyilatkozatát arra 

vonatkozóan, hogy vállalja-e Dabrony lakosainak ellátását járó- és fekvőbeteg ellátás 

vonatkozásában. 

 

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 5/B. § (4) 

bekezdése alapján a települési önkormányzat ellátási érdekéből kezdeményezheti az érintett 

egészségügyi szolgáltató fenntartójánál az egészségügyi szolgáltató 5/A. § (7) bekezdése szerinti 

nyilvántartásban szereplő ellátási területének módosítását. 

Amennyiben az egészségügyi szolgáltató fenntartója a kezdeményezéstől számított 30 napon belül 

nem állapodik meg az ellátási terület módosításáról annak az egészségügyi szolgáltatónak a 

fenntartójával, akit a települési önkormányzat a kezdeményezésben megjelölt, az egészségügyi 

államigazgatási szerv a kezdeményező önkormányzat kérelmére a megállapodás megkötésére 

rendelkezésre álló határidő lejártát követő harminc napon belül módosíthatja az ellátási területet, ha 

a) a módosítás az érintett településen élők szakellátáshoz való hozzájutását javítja és 

b) a módosítással egyetért annak az egészségügyi szolgáltatónak a fenntartója, amelyik ellátási 

területe adott szakma tekintetében a módosítás következtében a módosítást kezdeményező 

településre ki fog terjedni.  

 

mailto:polgarmester@papa.hu
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Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 8. § (1)-(3) 

bekezdésében foglaltak szerint az egészségbiztosító felelős az e törvény alapján létrehozott, illetve 

befogadott kapacitásokon nyújtott szakellátások Egészségbiztosítási Alap terhére történő külön 

jogszabály szerinti finanszírozásáért. Az egészségbiztosító e kötelezettségének teljesítése érdekében 

finanszírozási szerződést köt a létrehozott, illetve befogadott kapacitáson szakellátást nyújtó 

szolgáltatóval. Az egészségügyi szolgáltatóval azt követően köthető finanszírozási szerződés, hogy 

ellátási területe megállapításra került. 
 

Dabrony község lakosságának járó- és fekvőbeteg ellátását az ajkai Magyar Imre Kórház 

biztosította, a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő a járóbeteg ellátásban 

(általános belgyógyászat, általános bőr- és nemibeteg ellátás, általános csecsemő- és 

gyermekgyógyászat, általános fül-orr-gégegyógyászat, általános fizioterápia-gyógytorna, általános 

kardiológia, általános laboratóriumi diagnosztika, általános neurológia, általános sebészet, általános 

szülészet-nőgyógyászat, általános szemészet, általános traumatológia, általános röntgen 

diagnosztika, aneszteziológia, audiológia, bőrgyógyászat, CT, endokrinológia, anyagcsere és 

dabetológia, fertőzőbeteg ellátás, gasztroenterológia, gyermeksebészet, klinikai onkológia, 

menopauza és osteoporozis rendelés, mozgásszervi rehabilitáció, nefrológia, nemibeteg gondozás, 

onkológiai gondozás, ortopédia, pszichiátria, pszichiátriai gondozás, reumatológia, tüdőgondozás, 

tüdőgyógyászat, terhesgondozás, transzfúziológia, ultrahang diagnosztika, urológia) és fekvőbeteg 

ellátásban (belgyógyászat, sebészet, szülészet-nőgyógyászat, csecsemő és gyermekgyógyászat, 

szemészet, aneszteziológia és intenzív betegellátás, SBO, krónikus ellátás, rehabilitáció) a település 

lakosainak a rendelkezésre álló szakorvosi óraszám, illetve ágyszám alapján biztosítaná az ellátást. 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását követően a határozati javaslat elfogadását. 

 

Összeállította: Benecz Rita  

  szociális és egészségügyi osztályvezető 

 

 

 

Pápa, 2011. november 16.      Dr. Áldozó Tamás sk. 

             polgármester 

 

 

 

Határozati javaslat 

 

1.  Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint a Gróf Esterházy Kórház és 

 Rendelőintézeti Szakrendelő fenntartója, Dabrony Község Önkormányzata által 

 kezdeményezett – a község lakosságának járó- és fekvőbeteg ellátására vonatkozó – a pápai 

 kórház ellátási területét érintő módosítással egyetért. 

 

 A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse. 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  

2.  A Képviselőtestület utasítja a kórház főigazgatóját, hogy a működési engedély módosítása, 

 valamint a finanszírozási szerződés megkötése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye 

 meg. 

       Határidő: azonnal 

       Felelős: Dr. Vörös Ibolya főigazgató 
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Tárgy: Tájékoztatás a képviselő-testületi ülések 

            élő közvetítésével kapcsolatban 

 

 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Előzetesként meg kell jegyeznem, hogy a Pápa Városi Televízió munkatársainak szakmai 

felkészültsége alkalmas arra, hogy többkamerás testületi ülést közvetítsen. Nem riadnánk meg 

a megbízástól, sőt szakmailag nagyon fontos lenne számunkra egy ilyen feladat, mert ebből 

sokat tanulhatnánk, tapasztalatot szerezhetnénk. Bátran mondhatjuk, hogy a többkamerás 

közvetítés a televíziós szakma egyik csúcsa.  

A Pápa Városi Televízió külső helyszíni közvetítésre alkalmas eszközeinek hiányában eddig 

mellőzni volt kénytelen műsoraiból a saját gyártású többkamerás felvételeket, közvetítéseket. 

 

A televíziónak nemcsak technikai hiányosságai vannak e tekintetben, hanem a létszám 

szűkössége sem engedi meg, hogy rendszeresen ilyen közvetítéseket adjunk. Egy 3 kamerás 

felvételhez szükség van 3 operatőrre, 1 képvágó, 1 hangmérnök és egy szerkesztő munkájára, 

miközben például a testületi üléssel egy időben több más forgatási esemény is zajlik. Ilyen 

esetben nem egyszerű feladat összehangolni a különböző helyszíneken a tévés jelenlétet. 

A legutóbbi testületi ülés alatt négy másik eseményen forgattak kollégáink. Jelen technikai 

ellátottságunkkal az ülések közvetítésére a televízió egy kamerát tud biztosítani, de ezen 

feltételek mellett képtelenség az elvárt és megszokott színvonalat teljesíteni.  

A nézőket az országos televíziós csatornák olyan vizuális világhoz szoktatják, nevelik, 

aminek nem könnyű megfelelni egy városi tv technikai felszereltségével. (Például országos 

televíziókban egy egyszerű kétszereplős stúdióbeszélgetést legalább 4-5 kamera közvetít.) 

Természetesen a Pápa Városi Televízió jelenlegi eszközparkjával, azaz egy kamerával is meg 

lehet oldani a testületi ülések közvetítését, de a statikus állóképek sugárzása, vagy a kamera 

180 fokos fordulása rendkívül amatőr, szegényes, igénytelen hatást eredményez, ami nem 

lehet követendő példa!  

 Egy-egy esemény közvetítésénél természetesen nemcsak a képi világ, hanem a nézők 

számára érthető, tiszta hangminőség is követelmény, amit egy mikrofonnal ekkora teremben 

nem lehet biztosítani.  

Ráadásul a tanácskozások élő közvetítése, vagy felvételről történő leadása esetén a nézők nem 

sok mindent értenének az üléseken elhangzottakból, mivel így a riporter nem teszi közérthető 



formába a paragrafusokat, jogszabályokat, rendeleteket vagy éppen azt, hogy mit is takar az 

éppen megszavazott 6. napirendi pont. 

 

A Pápa Városi Televízió műsorszolgáltatási szerződésében, illetve műsorstruktúrájában órára 

lebontva meg kellett határozni, hogy milyen tartalmú műsorokat fog sugározni, eljuttatni a 

nézőkhöz. Az ettől való eltérés csak bizonyos feltételekkel lehetséges. A képviselő-testületi 

ülések időpontja, időtartama és helyszíne  - esetenként a rendkívüli ülések -   számunkra előre 

nehezen meghatározható és mivel ez bizonytalansági tényező, a műsorstruktúránkon való 

változtatás – az ideiglenes bejelentés  vagy állandó módosítás -  szükségessége nem 

eldönthető. 

Például csütörtök délelőttönként a városi televíziónak ismétlő műsora és képújságja van. Ettől 

eltérni csak bejelentéssel lehet, ahol pontosan meg kell határozni a változtatás kezdő és vége 

időpontját, valamint a tartalmát.  

A Pápa Városi Televízió saját adásidejében a jelenlegi engedélynek megfelelően a szokásos 

magazinjainkat adjuk (sport, közélet, kultúra). Itt sem látjuk lehetőségét, hogy a testületi ülés 

teljes hosszának idejére eltérjünk a szokásos műsorrendtől. 

Amennyiben a testületi ülést nem élő, egyenes adásba közvetíti a televízió, hanem felvételről 

sugározza, annak elhelyezésére a műsorstruktúránkban könnyebben találunk szabad 

műsorsávot. Jellemzően az éjszakai, hajnali órákban. 

 

Tudunk olyan példát mondani, amikor valószínűleg némelyik képviselő örülhetett neki, hogy 

nincs élő közvetítés, mert egy-egy kevésbé sikerült megnyilvánulás erősen rontott volna 

népszerűségén.  

Ráadásul a testületi ülések közvetítésének teljes hosszában a kamerák üzemben vannak 

(látnak), szándékaink ellenére a képviselők kerülhetnek olyan helyzetbe, amely számukra 

előnytelen, nem kívánatos.  

Tapasztalatok szerint a képviselők a médiaszereplés lehetőségét igyekeznek a legteljesebb 

mértékben kihasználni, ami parttalan vitákat, hosszan elnyúló üléseket eredményezhet.  

 

Mi elsősorban közéleti és nem politizáló tényezőként szeretnénk működni. Ehhez a tudósítás 

áll a legközelebb. Véleményünk szerint az elmúlt 18 évben színvonalas és részletgazdag  

összefoglalókat készítettünk minden egyes ülésről. Ezenkívül minden politikai szervezet 

véleményének biztosítottuk a nyilvánosságot sajtótájékoztatókon és egyéb politikai jellegű 

rendezvényeken is, melyen  kifejthették álláspontjukat. Sőt a képviselők bármilyen jellegű 

közéleti szereplését is rendszeresen bemutattuk. 

 

Végiggondolva a lehetőségeket a következő javaslataink lennének:  

a felújítás alatt álló nagyteremben kialakítható egy robotkamerás közvető rendszer, mely nem 

terhelné a városi televízió technikai lehetőségeit és lényeges kevesebb emberrel 

működtethető. Másik lehetőség a telepíthető, mobil közvetítő rendszer rögzítővel. Ennek 

előnye, hogy a városi televízió más munkáinál is lehet használni, viszont emberigénye 

nagyobb. A kettő költsége nagyságrendileg ugyanakkora. 

 

Hasonló nagyságrendű probléma lehet a helyben rögzített videoanyag eljuttatása a nézőkhöz. 

Erre kétféle javaslatunk van: 

 - a helyszínen internetes kapcsolódással videostream  (videofolyam) elhelyezése a 

város honlapján. Ebben az esetben a testületi ülés iránt érdeklődők a honlapra kattintva azt 

élőben nyomon követhetik. Vélhetően ez a kevésbé drága megoldás. 



 - A másik lehetőség megköveteli, hogy kiépítsünk egy vezetékes vagy mikrohullámú 

összeköttetést a városi televízió stúdiója és a testületi ülésnek helyet adó terem között. 

Előzetes információnk szerint ez is többmilliós nagyságrendű beruházás. 

 

Ezzel a megoldással biztosítható az élő televíziós (nem internetes) közvetítés, de ez ütközik a 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál  bejelentett  állandó műsorrendünkkel. 

 

A velünk azonos méretű helyi televíziók körében végzett felmérésünk tekintetében 

elmondhatjuk, hogy nem közvetítik sehol sem a testületi üléseket élőben, kivéve azokat a kis 

nonprofit televíziókat, amelyeknek a pályázatokon való indulás feltétele az ilyen jellegű 

szerkesztetlen közvetítés. A Veszprém televízióban, valamint Szombathelyen a pápaihoz  

hasonló összefoglaló jelenik meg, a győri Revita Televízióban pedig egyáltalán nem jelennek  

meg a testületi ülésen elhangzottak. A zalaegerszegi televízió készít 3 kamerás élő közvetítést, 

alkalmanként 100.000 Ft-os önköltséggel, saját bevallásuk szerint is gyenge minőségben. 

 

 

Véleményünk szerint a közvetítések technikai hátterének kiépítésénél vannak fontosabb, 

központibb fejlesztési szükségletek a városi televízióban, főként a számítástechnika területén,  

az utómunkarendszer, a képújság és az  internet tekintetében. Ezeken túlmenően jelezni 

szeretnénk, hogy 2013. december 31-én az uniós előírásoknak megfelelően a Pápa Városi 

Televíziónak is át kell állni a digitális sugárzásra,mely jelentős költségekkel jár. 

 

 

Pápa, 2011. október 14. 

 

 

Tisztelettel 

 

          Varga András sk. 

          intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melléklet:  

                 helyi televíziók 2010. szeptemberi vonatkozó felmérése 

 

 

 

 

 

 

 



60,2

19,9
14,3 12,7

8,5 6,2 5,8

27,7

27,9
32,2 33,9

31 38,9

14,5

87,9

47,8 46,5 46,6

39,5
45,1

20,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%

"Milyen gyakran szokta nézni az alábbi típusú műsorokat a városi TV-ben?"
teljes minta; n=1800db

alkalmanként gyakran



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE             168. 

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel: 89/515-000 

Fax: 89/515-083  

E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

A Pápa, Szabó Dezső utcában a királyszentistváni hulladéklerakó alállomásaként megvalósult 

települési hulladékválogató és átrakó állomás csak részben fedi le a hulladékkezelési 

igényeket. Szükséges egy hulladékudvar (veszélyes és nem veszélyes hulladékok begyűjtése) 

konténermosó és tároló létesítése, valamint a szállító járművek telephelyének elhelyezése, 

kialakítása is. Célszerűen részben felhasználva a már megépült létesítményeket is (szoc. 

épület, kerékmosó, csapadékvíz-elvezető rendszer) és az önkormányzat tulajdonában lévő 

közvetlenül szomszédos ingatlanokat a „különleges hulladékkezelő terület” bővítését 

tervezzük (1. melléklet). 

Az új területrészek hulladékkezelési célú felhasználásához a településszerkezeti terv és a helyi 

építési szabályzat módosítása szükséges. 

 

A 01000/2 és 4681/2 hrsz-ú ingatlanok a településszerkezeti terven jelenleg „védelmi 

erdőterület” besorolásúak. A módosítással az érintett 1 ha 9054 m
2
-es terület is „különleges 

hulladékkezelő terület” lesz. A kieső „védelmi erdőt” a közvetlenül szomszédos „tartalék ipari 

terület” terhére pótoljuk. 

 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 10. §. (4) 

bekezdése alapján a településszerkezeti terv módosításához szükséges a Képviselőtestület 

településfejlesztési döntése, ezért kérem a Tisztelt Képviselőtestületet a határozati javaslatban 

foglaltak jóváhagyására. 

 

Összeállította: Hortobágyi Sándor csoportvezető 

 

Pápa, 2011. november 14. 

 

        Dr. Áldozó Tamás sk. 

            polgármester 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szabó D. utcai hulladékkezelő telep 

bővítésével, fejlesztésével egyetért, az ehhez szükséges településszerkezeti terv és helyi 

építési szabályzat módosításhoz hozzájárul. 

 

Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

   Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

mailto:polgarmester@papa.hu


 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 169. 

  8500 PÁPA, Fő u. 12. 

  Tel: 89/515-000 

  Fax: 89/515-083  

  E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Pápa, Park u. 7. szám alatti 9484 hrsz.-ú, „kivett orvosi rendelő, udvar” megjelölésű 

ingatlan Pápa Város Önkormányzatának tulajdona, melyet a Magyarországi Evangélikus 

Egyház (1085 Budapest VIII. ker. Üllői út 24.) javára 2011. december 31-ig bejegyzett 

elidegenítési és terhelési tilalom terhel. A Pápa, Park u. 9. szám alatti 9485 hrsz.-ú, „kivett 

templom” megjelölésű ingatlan az Evangélikus Egyházközség Tapolcafő tulajdona. 

 

A volt egyházi ingatlanok tulajdonjogának rendezése körében a Pápa, Park u. 7. szám alatti 

volt egyházi iskola tekintetében a Magyarországi Evangélikus Egyház pénzbeli kártalanítási 

igényt jelentett be, így az ingatlan önkormányzati tulajdonban marad.  

 

A Pápa-Tapolcafői Evangélikus Leányegyházközség kezdeményezte, hogy a templom és az 

orvosi rendelő melletti gyülekezeti terem megközelítéséhez szükséges területre az 

Önkormányzat térítésmentesen biztosítson szolgalmi jogot, valamint a gyülekezeti teremre a 

felek kössenek térítésmentes használatra vonatkozó szerződést. 

 

Fentiekre tekintettel javasoljuk, hogy az Önkormányzat és a Pápa-Tapolcafői Evangélikus 

Leányegyházközség az alábbiak szerint kössön megállapodást: 

Pápa Város Önkormányzata az 1. sz. mellékletben jelöltek szerint, térítésmentesen járuljon 

hozzá a 9485 hrsz.-ú ingatlan és a gyülekezeti terem megközelíthetősége érdekében ahhoz, 

hogy az Önkormányzat tulajdonát képező orvosi rendelő és a templom közötti I. jelű 

útszakasz 21 m
2
-es területére gyalogos átjárási szolgalmi jog kerüljön bejegyzésre az ingatlan-

nyilvántartásba. A II. számmal jelölt épület 27 m
2
-es helyisége tekintetében az Önkormányzat 

biztosítson térítésmentes használatot a Leányegyházközségnek gyülekezeti célra, azzal, hogy 

a fenntartás költségeit a Pápa-Tapolcafői Evangélikus Leányegyházközség vállalja. 

 

Kérem, az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

 

Összeállította: Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

 

Pápa, 2011. november 15. 

Dr. Áldozó Tamás sk. 

polgármester 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

pápai 9484 hrsz.-ú, Pápa, Park u. 7. sz. alatti ingatlanra vonatkozóan a Pápa-Tapolcafői 

Evangélikus Leányegyházközséggel az ingatlant terhelő elidegenítési és terhelési tilalom 

ingatlan-nyilvántartásból való törlését követően az előterjesztésben foglaltak szerint 

megállapodást kössön.  

 

Határidő: folyamatos  

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Menyhárt László gazdasági osztályvezető 



PÁPA VÁROS JEGYZŐJE      170. 

  8500 PÁPA, Fő u. 12. 

  Tel: 89/515-025 

  Fax: 89/313-989  

  E-mail: jegyzo@papa.hu 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

A Pápai Városi Bíróság Elnöke beadvánnyal fordult a Képviselőtestülethez, melyben 

önkormányzati lakás bérbeadását kérte a Pápai Városi Bírósághoz 2011. november 1-jétől 

kinevezett Dr. Tatár Tamás bíró részére, mert a városban lakással nem rendelkezik. 

 

A kérelem teljesítése városi közérdeket szolgál. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

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

önkormányzati rendelete 12. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Dr. Tatár 

Tamás elhelyezésének megoldására határozott időre, 2016. november 30-ig a Pápa, Juhar u. 

1/A. I. emelet 7. szám alatti önkormányzati bérlakás bérbeadásához járuljon hozzá. 

 

Összeállította: Polgár Jenő osztályvezető 

  Bakalár Attila köztisztviselő 

 

Pápa, 2011. november 16. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária sk. 

jegyző 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzati lakások és helyiségek 

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

bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Dr. Tatár Tamás részére határozott időre, 2016. 

november 30-ig a Pápa, Juhar u. 1/A. I. emelet 7. szám alatti önkormányzati bérlakás 

bérbeadáshoz hozzájárul. 

 

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

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

  Polgár Jenő közig.oszt.vez. 



PÁPA VÁROS JEGYZŐJE         171. 
8500 PÁPA, Fő u. 12 

Tel.: 89/313-744 

Fax: 89/313-989 

 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

A Pápa, Séllyei u. 5. szám alatti (pápai 2906. hrsz.), 420 m
2
 földterületen álló, 2 üres lakást 

(119 m
2
 alapterületű, négy szoba, komfortos; 31 m

2
 alapterületű, kettő félszoba. komfortos) 

tartalmazó lakóház, udvar, gazdasági épület az önkormányzat tulajdonát képezi. 

Az üres ingatlant, amely korábban orvosszálló volt, működtető a Gróf Esterházy Kórház és 

Rendelőintézeti Szakrendelő átadta Pápa Város Önkormányzata Városgondnokságának. 

A Városgondnokság javasolta az ingatlan értékesítését mivel a két lakás gazdaságosan nem 

újítható fel, ugyanakkor annak fekvése kiemelten forgalomképessé teszi. 

Az értékesítésre javasolt ingatlan eladási ára az ingatlanforgalmi értékbecslés alapján 

18.073.000,- Ft. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

49/1993. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről 

és elidegenítéséről (továbbiakban: R.) 36. §-ában biztosított jogkörében eljárva az ingatlan 

18.073.000,- Ft forgalmi értéken, a R. 42., 45. §-aiban meghatározottak szerint történő 

értékesítéséhez járuljon hozzá. 

 

Összeállította:  Polgár Jenő közigazgatási osztályvezető 

   Bakalár Attila köztisztviselő 

 

 

Pápa, 2011. november 11. 

 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária sk. 

jegyző 

 

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

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének 49/1993. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások 

és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről (továbbiakban: R.) 36. §-ában biztosított 

jogkörében eljárva a Pápa, Séllyei u. 5. alatti lakóépületet (pápai 2906. hrsz.), 18.073.000,- Ft 

forgalmi értéken a R. 42., 45. §-aiban meghatározottak szerint történő értékesítésre kijelöli. 

 

Utasítja a Jegyzőt, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: folyamatos 

 

Felelős: Kanozsainé Dr. Pék Mária jegyző 

  Polgár Jenő közig.oszt.vez. 

  Menyhárt László gazd.oszt.vez. 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE      172.  

8500 PÁPA, Fő u.  12.  

Tel :  (89)  324 -585 

Fax:  (89)  515-083 

 
 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Németországi partnervárosunkban Schwetzingenben 2011. december 7-12. között tartják a 

hagyományos karácsonyi vásárt, amelyre meghívást kapott Pápa város delegációja is. 

 

A májusi átadást követően a rendezvény helyszíne ismét a schwetzingeni Kastély tér, és az 

idei évben először a kastély előkertjében is lesznek programok. 

A vásáron az elmúlt évekhez hasonlóan Schwetzingen valamennyi partnervárosa – a 

franciaországi Lunéville, az olaszországi Spoleto és Pápa is – egyszerre képviseltetheti magát.  

 

A Pápai Hús 1913 Kft. jellegzetesen magyar termékei, valamint a Pápai Tourinform Iroda 

kínálata, amely a város és környék idegenforgalmi szolgáltatásait mutatja be, továbbá a helyi 

kézművesek karácsonyhoz kötődő áruiból áll, nagy sikert arattak az elmúlt években, ezért 

javasoljuk, hogy kiállítóként ők képviseljék városunkat. 

Színpadi fellépőként – első alkalommal - a gannai asszonykórust kértük fel közreműködésre. 

 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

 

Összeállította: Rádi Róbert kabinetvezető 

 

 

P á p a, 2011. november 15. 

 

Dr. Áldozó Tamás sk. 

         polgármester 

 

 

 
 
 

 
 

Határozati javaslat 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

schwetzingeni karácsonyi vásárra Pápa város képviseletében utazó delegációban résztvevőket 

felkérje és kijelölje. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 


