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J E L E N T É S 

 

A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK 

VÉGREHAJTÁSÁRÓL 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 
 

 



2/1996. (I.30.) határozat 2./d pontja 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával döntött a városi gyermekétkeztetés helyzetéről, a 

határozat 2./d pontjával utasította a Közoktatási és 

Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezetének 

vezetőjét, hogy a gyermekétkeztetés helyzetéről évente két 

alkalommal tájékoztassa az Egészségügyi és Szociális 

Bizottságot. 

 

A Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban 

jelenti, hogy a Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezetének 

vezetője 2011-ben két alkalommal nyújtotta be a városi gyermekétkeztetés helyzetéről szóló 

beszámolót, amelyet a bizottság a 72/2011. (VII.5.) és a 185/2011. (XII.20.) Eü. és Szoc. Biz. 

határozataival fogadott el. 

 

 

200/2011. (XI.24.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával egyetértett Dabrony Község Önkormányzata által 

kezdeményezett – a község lakosságának járó-és fekvőbeteg 

ellátására vonatkozó -, a Gróf Esterházy Kórház és 

Rendelőintézeti Szakrendelő ellátási területét érintő 

módosítással. 

 

A Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban 

jelenti, hogy a kórház főigazgatója a működési engedély iránti kérelmet benyújtotta, az 

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

6947/10/2011. sz. 2011. december 12. napján kelt határozatával módosította a kórház járó- és 

fekvőbeteg szakellátásokhoz rendelt ellátási területét. 

 

 

202/2011. (XI.24.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával döntött dr. Tatár Tamás részére önkormányzati 

bérlakás bérbeadásáról. 

 

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

Tatár Tamás részére a Pápa, Juhar u. 1/A. I. emelet 7. szám alatti önkormányzati bérlakást a 

határozatban foglalt feltételekkel bérbeadták.  

 

 

211/2011. (XII.22.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával döntött Veszpréminé Turtsányi Valéria 

közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséről. 

 

A Polgármesteri Kabinet vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy 

Veszpréminé Turtsányi Valéria közalkalmazotti jogviszonya 2011. december 31-i hatállyal 

megszűnt. 

 



215/2011. (XII.22.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával jóváhagyta Pápa Város Önkormányzata és 

költségvetési szervei Közbeszerzési Szabályzatát. 

 

Az Aljegyző a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a jóváhagyott 

Közbeszerzési Szabályzatot az érintett költségvetési szervek vezetőinek megküldték. 

 

216/2011. (XII.22.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával fogadta el a pápai sportegyesületek számára a 

2012. évi pályázati szempontrendszert. 

 

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

pápai székhelyű sportegyesületek számára 2012. évre vonatkozóan a Képviselőtestület által 

elfogadott szempontrendszert figyelembe véve a pályázatot 2011. december 27-én 

közzétették. A pályázat benyújtási határideje 2012. január 16-a volt, mely határidőig 28 

pályázat érkezett. 

 

 

217/2011. (XII.22.) határozat 1. pontja 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatának 1. pontjával döntött a Balla Róbert Téri Általános 

Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény megyei fenntartásba adásával 

kapcsolatos megállapodás módosításáról. 

 

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

megállapodás módosítása megtörtént azzal, hogy a Balla Róbert Téri Általános Iskola, 

Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény székhelye 

áthelyezésének időpontját a határozatban szereplő 2012. szeptember 1. helyett 2012. július 1-

jére módosították.  

 

 

219/2011. (XI.24.) határozat 9. pontja 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatának 9. pontjával döntött a Pápa, Kisfaludy u. 16. szám 

alatt Szobabérlők Házának megszüntetéséről. 

 

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

Kisfaludy u. 16. szám alatti Szobabérlők Házának kiürítése megtörtént, a bérlőket a Külső-

Veszprémi u. 5/A. szám alatti lakásokban helyezték el. 

 

 

 

Pápa, 2012. január 18. 

 Dr. Áldozó Tamás sk. 

 polgármester 

 

 



HATÁROZATI JAVASLAT 

 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 200, 202/2011. (XI.24.) 

határozatok, a 211, 215, 216, 217, 219/2011. (XII.22.) határozatok végrehajtására 

adott jelentéseket elfogadja. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2/1996. (I.30.) határozat 

végrehajtására adott jelentést elfogadja, ezzel egyidejűleg a határozat 2/d pontját 

hatályon kívül helyezi. 
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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által az új Széchenyi Terv keretében kiírt KÖZOP-5.5.0-09-11 

pályázat olyan kiemelt projektek javaslatait támogatja, mely konstrukciók célja a közösségi 

közlekedés fejlesztése, hatékonyságának, szolgáltatási színvonalának emelése, előnyben részesítése az 

egyéni közlekedéssel szemben.  

 

A támogatás célja: a fenti prioritáshoz tartozó projektek előkészítése – részletes megvalósíthatósági 

tanulmány készítése – oly módon, hogy azok olyan előkészítettségi állapotban és formában kerüljenek 

befogadásra, hogy választ lehessen adni mindazokra a kérdésekre, amelyek alapján a támogatás 

odaítélése eldönthető, valamint a projekt megvalósítása során felmerülő kockázatok mértéke 

minimalizálható. 

 

A pályázati támogatás mértéke nem jövedelemtermelő projektek esetében maximum az összes 

elszámolható költség 100%-a.  

 

Javasoljuk pályázat benyújtását „Pápa város intermodális közlekedésének komplex átalakítása, 

fejlesztése – részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése” címen. A pályázat előkészítésének, 

elkészítésének költsége bruttó 7 mFt. 

 

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

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Összeállította: Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

Pápa, 2012. január 16. 

         Dr. Áldozó Tamás sk. 

             polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Pápa város intermodális közlekedésének 

komplex átalakítása, fejlesztése – részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése” című 

pályázatának a KÖZOP-5.5.0-09-11 számú prioritásra történő benyújtását támogatja. 

A pályázat benyújtásához szükséges bruttó 7 mFt-ot 2012. évi költségvetésében biztosítja. 

 

Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatban a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

 Molnár István városfejlesztési osztályvezető 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselőtestület 2012. január 26-i ülésére 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012 évi munkaterve 

 

Előadó:  dr. Áldozó Tamás polgármester  



2 

 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

2012. évi munkaterve 
 

 

1) Pápa Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 

rendelet-tervezet  

 Előadó:  dr. Áldozó Tamás polgármester  

 Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

 

2) Kitüntető címek adományozására vonatkozó javaslatok elbírálása 

 Előadó: dr. Áldozó Tamás polgármester  

 

3) Pápa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.25.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

 Előadó: dr. Áldozó Tamás polgármester  

 Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

 

4) Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonkezelés és hasznosítás szabályairól szóló 

22/1992.(X.l3.) önkormányzati rendelet módosítása 

 Előadó: dr. Áldozó Tamás polgármester  

 Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

 

5) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel 

kapcsolatos eljárási szabályokról szóló …/2012. (…) önkormányzati rendelet 

megalkotása 

Előadó:  dr. Áldozó Tamás polgármester  

 Benecz Rita egészségügyi és szociális osztályvezető  

 

6) A Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 14/2011. 

(V.30.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó:  dr. Áldozó Tamás polgármester  

 Benecz Rita egészségügyi és szociális osztályvezető 

 

7) Pápa város egészségügyi alapellátási körzeteiről szóló 4/2002. (IV.23.) önkormányzati 

rendelete 

 Előadó:  dr. Áldozó Tamás polgármester  

 Benecz Rita egészségügyi és szociális osztályvezető 

 

8) A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 

13/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: dr. Áldozó Tamás polgármester  

 Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

9) Pápa Város Önkormányzatának közművelődési koncepciója 

Előadó:  dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

10) Pápa Város Önkormányzatának sportkoncepciója 

Előadó:  dr. Áldozó Tamás polgármester 
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11) Beszámoló a Kékfestő Múzeum első évi üzemeltetésnek tapasztalatairól 

Előadó: dr. Áldozó Tamás polgármester  

 

12) Tájékoztató az önkormányzat és intézményei külkapcsolatainak 2011. évi alakulásáról 

és a 2012. évre tervezett programokról 

Előadó:  dr. Áldozó Tamás polgármester  

 

13) Beszámoló a Weöres Sándor Általános Iskola tevékenységéről 

Előadó:  Horváth Attila igazgató 

 

14) Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról 

 Előadó:  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

  Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

 

15) Beszámoló a város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 

 Előadó:  Szappan Csaba r.alezredes kapitányságvezető 

 

16) Tájékoztató a Pápa Városi Polgárőrség tevékenységéről 

Előadó: Bitai Sándor elnök 

 

17) Beszámoló a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium tevékenységéről 

Előadó:  Karnerné Pethő Katalin igazgató-helyettes 

 

18) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtása 

 Előadó:  dr. Áldozó Tamás polgármester  

 Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

 

19) A 2011. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés 

Előadó:  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

20) I. Pápa településszerkezeti terv módosítása 

II. Pápa Belváros Szabályozási Tervének jóváhagyása és Pápa Helyi Építési 

Szabályzatáról szóló 10/2002. (VII.5.) önkormányzati rendelet módosítása 

 Előadó:  dr. Áldozó Tamás polgármester  

 Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

21) Egyes szabálysértési rendelkezéseket tartalmazó önkormányzati rendeletek 

felülvizsgálata, önkormányzati rendeletben meghatározott szabálysértési rendelkezések 

hatályon kívül helyezése 

Előadó:  dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Polgár Jenő közigazgatási osztályvezető 

 

22) Beszámoló a város belföldi és nemzetközi turisztikai-idegenforgalmi marketing 

tevékenységéről. A pápai Tourinform Iroda tevékenysége 

Előadó: dr. Áldozó Tamás polgármester  

 

23) Beszámoló a Munkácsy Mihály Általános Iskola tevékenységéről 

Előadó:  Egyházi Viktorné igazgató 
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24) Beszámoló a Tarczy Lajos Általános Iskola tevékenységéről 

Előadó:  Venczel Csaba igazgató 

 

25) A Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Pápai Kirendeltségének 

tájékoztatása a munkaerő-piaci helyzet és a foglalkoztatás alakulásáról Pápá 

Előadó:  Bocskay Gyöngyi kirendeltség-vezető 

 

26) Intézményvezetői állásra kiírt pályázatok elbírálása 

Előadó: dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

27) Pótelőirányzati kérelmek elbírálása 

 Előadó:  dr. Áldozó Tamás polgármester  

 Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

 

28) A belváros közlekedéséről szóló 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

29) Beszámoló az Erkel Ferenc Ének-zenei Általános Iskola és Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálat tevékenységéről 

Előadó:  Heizer Zoltánné igazgató 

 

30) Beszámoló Pápa Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézmények IKT 

fejlesztéséről 

Előadó: dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

31) Beszámoló Pápa Város Önkormányzata Városgondnokságának tevékenységéről 

Előadó: Bánhidi László intézményvezető 

  

32) Beszámoló a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás I. félévben végzett tevékenységéről 

Előadó:  dr. Áldozó Tamás polgármester  

 

33) 20 éves a Pápa-Schwetzingen partnervárosi kapcsolat 

 

34) Beszámoló az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról 

 Előadó:  dr. Áldozó Tamás polgármester  

 Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

  

35) Beszámoló Pápa város e-önkormányzati tevékenységéről, az e-önkormányzati rendszer 

fejlesztési lehetőségeiről 

Előadó: dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

36) Pápa Város Önkormányzata helyi esélyegyenlőségi programjának elfogadása 

Előadó:  dr. Áldozó Tamás polgármester  

 

37) Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárd Hulladék Kezelési 

Önkormányzati Társulás tevékenységéről 

 Előadó: dr. Áldozó Tamás polgármester  

 

38) Közmeghallgatás 
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39) Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény tevékenységéről 

Előadó: Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

 

40) Beszámoló az Egészségügyi Alapellátási Intézet tevékenységéről 

Előadó: dr. Burcsi Elemér orvos-igazgató 

 

41) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója 

 Előadó:  dr. Áldozó Tamás polgármester  

 Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

 

42) Beszámoló az önkormányzat 2012. évi háromnegyedéves gazdálkodásáról 

 Előadó:  dr. Áldozó Tamás polgármester  

 Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

 

43) Beszámoló Pápa Város funkcióbővítő rehabilitációja c. pályázat állásáról 

Előadó:  dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

44) Beszámoló a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás II. félévben végzett tevékenységéről 

Előadó:  dr. Áldozó Tamás polgármester  

 

45) Közüzemi díjakról szóló önkormányzati rendeletek felülvizsgálata 

Előadó:  dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

46) Pápa Város Önkormányzata által alapított közalapítványok tevékenységéről szóló 

beszámoló 

 Előadó: Kuratóriumi elnökök 

 

47) Adórendeletek felülvizsgálata 

 Előadó: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

48) Pápa városban működő civil szervezetek támogatására egységes támogatási rendszer 

létrehozása 

Előadó:  dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

49) Az önkormányzat 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet-tervezet 

 Előadó:  dr. Áldozó Tamás polgármester  

 Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

 

Pápa, 2012. január 19. 

 

 

  Dr. Áldozó Tamás sk. 

  polgármester  



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 9. 

  8500 PÁPA, Fő u. 12. 
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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 34. § (3) 

bekezdése alapján Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 12/2011. (II.25.) 

határozatával fogadta el a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében a 

teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokat.  

A Ktv. 34. § (1) bekezdése szerint a köztisztviselő munkateljesítményét munkakörének és a 

közigazgatási szerv kiemelt céljainak figyelembevételével meghatározott 

teljesítménykövetelmények alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója évente mérlegelési 

jogkörében eljárva írásban értékeli. 

A Ktv. 34. § (6) bekezdése szerint a jegyző esetében a polgármester állapítja meg a tárgyévre 

vonatkozó teljesítménykövetelményeket, legkésőbb a tárgyév végéig értékeli teljesítményét, és az 

értékelésről tájékoztatja a Képviselőtestületet. 

 

Megállapítottam, hogy Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző a 2011. évre vonatkozó teljesítmény-

követelményeiben foglaltakat teljesítette. 

 

Biztosította a Képviselőtestület, az önkormányzati bizottságok, a kisebbségi önkormányzatok, a 

településrészi önkormányzatok törvényes működését, gondoskodott a testületi előterjesztések jogi 

és szakmai szempontból történő előkészítéséről, figyelemmel kísérte a döntések végrehajtását, 

valamint, hogy az önkormányzati rendeletek összhangban legyenek a központi és európai uniós 

jogszabályokkal. A Veszprém Megyei Kormányhivatal, mint az önkormányzat törvényességi 

ellenőrzéséért felelős szerv törvényességi felhívással nem élt. 

 

Megfelelően vezette és koordinálta a Polgármesteri Hivatal munkáját, irányította a jogszabály 

alapján hatáskörébe utalt feladatok ellátását, és figyelemmel kísérte a hivatali munkával 

kapcsolatos tevékenységeket. Gondoskodott a hivatal jogi ügyei ellátásának irányításáról, 

felügyeletéről, ellátta a jogtanácsosi feladatokat. 

 

Figyelemmel kísérte a hatósági ügyintézéssel kapcsolatos határidők betartását, intézkedett a 

jogszabálysértések megelőzéséről. Kiemelten kezelte a hatósági munkához kapcsolódó 

ellenőrzéseket, különös tekintettel az üzletek és vendéglátó-ipari helyiségek ellenőrzését, a 

közbiztonságra, a gyom- és parlagfű mentesítésre és a belváros közlekedési rendjére vonatkozó 

önkormányzati rendeletben előírt kötelezettségek betartását. Az ellenőrzések során feltárt hibák, 

hiányosságok kiküszöbölésével kapcsolatban megtette a szükséges intézkedéseket. 

 

Figyelemmel kísérte az önkormányzat kiemelt terveiben, programjaiban és koncepcióiban 

foglaltak megvalósulását. 

 

Kiemelt figyelmet fordított a hazai és európai uniós pályázati lehetőségek kihasználására, a 

pályázatok előkészítésére és benyújtására, az azokhoz kapcsolódó beruházások határidőben 

történő megvalósítására. 

 

Figyelemmel kísérte a helyi intézményrendszer működésének racionalizációját, gondoskodott az 

intézményi struktúra és a feladatellátás folyamatos felülvizsgálatáról. 
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Kiemelt figyelmet fordított a városi rendezvények előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos 

feladatokra. 

 

Maradéktalanul ellátta az időközi polgármester választással és Pápa város 9. sz. egyéni 

választókerületében helyi önkormányzati képviselő választással, a területi és országos kisebbségi 

önkormányzati választással kapcsolatos választási iroda vezetői feladatokat, gondoskodott arról, 

hogy a választások előkészítése és lebonyolítása jogi, informatikai és technikai szempontból is a 

jogszabályok szerint történjen. 

 

Megfelelően irányította és szervezte az önkormányzat, a polgármester és az alpolgármester 

tevékenységével, valamint a hivatal működésével kapcsolatban felmerült egyéb feladatok 

végrehajtását.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 2011. évi 

teljesítmény-értékeléséről szóló tájékoztatót szíveskedjen elfogadni.  

 

Összeállította: Dr. Nagy Krisztina aljegyző 

 

 

Pápa, 2012. január 18. 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás sk. 

 polgármester 

 

 

 

Határozati javaslat 

 

 

 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. 

évi XXIII. törvény 34. § (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel dr. Áldozó Tamás 

polgármesternek Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 2011. évi teljesítményének értékeléséről 

szóló tájékoztatását tudomásul veszi.  

 

2. A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a hivatal köztisztviselőire vonatkozó 2012. 

évi teljesítménykövetelmények alapját képező, kiemelt helyi célok meghatározására 

vonatkozó javaslatát – figyelemmel a központi jogszabályokban és a helyi rendeletekben, a 

képviselőtestület határozataiban és éves munkatervében foglaltakra, valamint az 

önkormányzat költségvetésében meghatározandó feladatokra – terjessze a Képviselőtestület 

elé. 

 

Határidő:  2012. február 29. 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

              Dr. Nagy Krisztina aljegyző 

 



  

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 10. 

  8500 PÁPA, Fő u. 12. 

  Tel: 89/515-000 

  Fax: 89/515-083  

  E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

Az Országgyűlés 2011. december 19-én fogadta el a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvényt (a továbbiakban: Nj. tv.).  

 

A Nj. tv. 80. §-a alapján a helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére – 

annak székhelyén – biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, 

gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. 

 

Az önkormányzati működés feltételei és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatok: 

a) a helyi nemzetiségi önkormányzat részére havonta igény szerint, de legalább tizenhat 

órában, az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel 

felszerelt helyiség ingyenes használata, a helyiséghez, továbbá a helyiség infrastruktúrájához 

kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek viselése; 

b) az önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok 

ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása; 

c) a testületi ülések előkészítése (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, 

postázása, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása); 

d) a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítése, a testületi és 

tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok 

ellátása; 

e) a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, 

iratkezelési feladatok ellátása; és 

f) az a)-e) pontokban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeknek - a testületi 

tagok és tisztségviselők telefonhasználata költségei kivételével - a viselése. 

 

A törvény értelmében a helyi önkormányzat megállapodást köt a helyi nemzetiségi 

önkormányzattal a helyiséghasználatra, valamint a további feltételek biztosítására és a 

feladatok ellátására vonatkozóan.  

 

A megállapodásban rögzíteni kell: 

- a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének előkészítésével 

és megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek 

teljesítésével, továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával, 

törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos határidőket és 

együttműködési kötelezettségeket, a felelősök konkrét kijelölésével, 

- a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a helyi 

önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai teljesítésigazolási 

feladatokat, továbbá a felelősök konkrét kijelölését, 

- a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásának a szervezeti és működési 

szabályzatban meghatározott szabályait, különösen az összeférhetetlenségi, nyilvántartási 

kötelezettségeket, 

- a helyi nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és 

dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének 

rendjével, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírásokat, feltételeket. 

 



A Nj. tv. átmeneti rendelkezései értelmében a törvény hatálybalépését megelőzően megkötött 

megállapodások hatályát a törvény nem érinti, azonban 2012. június 1-ig az e törvény szerinti 

feltételeknek megfelelő megállapodásokat meg kell kötni azzal, hogy az érintett helyi 

önkormányzat és nemzetiségi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat 2013. évi 

költségvetési tervezése során az új megállapodás szerint köteles eljárni, továbbá a helyi 

önkormányzat 2013. január 1-jétől e törvény szerint köteles biztosítani a helyi nemzetiségi 

önkormányzat működési feltételeit.  

 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Összeállította: Benkő Krisztina köztisztviselő 

 

Pápa, 2011. január 19. 

 

 Dr. Áldozó Tamás sk. 

  polgármester 

 

 

Határozati javaslat 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja a polgármestert, hogy a városban 

működő helyi nemzetiségi önkormányzatokkal tárgyalásokat folytasson a működési feltételek 

biztosításáról és a költségvetési tervezésről szóló megállapodás megkötése érdekében.  

 

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. 

évi CLXXIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően az előterjesztésben foglaltak szerinti 

megállapodásokat megkösse. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Nagy Krisztina aljegyző 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE    11. 

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel :  89/324-585 

Fax:  89/515-083  

E-mai l :  polgarmes ter@papa .hu   

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 299/1995. (XII. 19.) határozata alapján a 

Pápa Város Önkormányzata tulajdonát képező Győry-gyűjtemény 1996. január 1. napjától a 

Gróf Esterházy Károly Kastély- és Tájmúzeum gondozásában van az Önkormányzat és a 

Múzeum között létrejött letéti szerződésben meghatározottak szerint. A Gyűjtemény 

elhelyezése a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ telephelyeként működő Hollósy 

Galéria épületében történt.  

 

A 133/1997. (VI. 24.) határozatával Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

felhatalmazta a Polgármestert, hogy kössön megállapodást a Győri Gyűjteményt kezelő, 

mellette teremőri feladatot ellátó Győry Eszter közalkalmazott Veszprém Megyei Múzeumi 

Igazgatósághoz történő áthelyezéséről, oly módon, hogy a közalkalmazott foglalkoztatásával 

kapcsolatos költségeket havonta utólag megtéríti a munkáltató részére.  

 

A Képviselőtestület a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ tevékenységének 

áttekintését követően döntött a telephelyek számának csökkentéséről, így a Hollósy Galéria 

épületét is törölte a JMSZK telephelyei közül. 

 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és Pápa Város Önkormányzata 2010. decemberében 

írták alá azt a szerződést, melynek értelmében a Kékfestő Múzeum Pápa Város 

Önkormányzata vagyonkezelésébe került.  

 

Fentieket figyelembe véve, a Győry-gyűjtemény anyagát bemutató időszaki kiállítás  

elhelyezését a Kékfestő Múzeum addig kihasználatlan helyisége biztosítja, így ez szolgál 

Győry Eszter közalkalmazott munkavégzésének helyszínéül is. 

 

A  megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a 

Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi 

CLIV. törvény (továbbiakban: konszolidációs törvény) 2. § (1) bekezdése alapján a megyei 

önkormányzatok fenntartásában lévő intézmények, azok vagyona és vagyoni értékű joga 

2012. január 1-jével állami tulajdonba kerültek, továbbá a vagyonnal és az intézményekkel 

kapcsolatos alapítói, fenntartói joguk és kötelezettségeik a törvény erejénél fogva a 

konszolidációs törvényben meghatározott szervekre szállt. A törvény szerint e rendelkezések 

a települési önkormányzat tulajdonában álló, a megyei önkormányzat által átvállalt feladatok 

ellátása érdekében, a megyei önkormányzat vagyonkezelésében lévő vagyonelemek 

tulajdonjogát nem érinti. 

A konszolidációs törvény 2. § (4) bekezdése alapján a megyei önkormányzatok helyébe az 

általuk a konszolidációs törvény szerinti vagyonátadást megelőzően létesített, az átvett 

vagyonnal, illetőleg intézményekkel kapcsolatos jogviszonyok tekintetében 2012. január 1-jét 

követően általános és egyetemleges jogutódként az állam, illetőleg a törvényben 

meghatározott szervek lépnek. 

mailto:polgarmester@papa.hu


A konszolidációs törvény értelmében 2012. január 1-jétől a Veszprém Megyei Múzeumi 

Igazgatóság fenntartója a magyar állam.  

 

Az egy munkahelyen munkát végzők munkajogi helyzetének egységes kezelése céljából 

célszerű, ha Győry Eszter közalkalmazott foglalkoztatását a jövőben a Kékfestő Múzeum 

biztosítja.  

 

Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselőtestületnek, hogy az előterjesztést megtárgyalni 

és alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Összeállította: Horváthné Farkas Andrea köztisztviselő 

 

Pápa, 2012. január 19. 

 

        Dr. Áldozó Tamás sk. 

        polgármester 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete kezdeményezi a 133/1997. (VI. 24.) 

határozata alapján a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatósággal - Győry Eszter 

közalkalmazott foglalkoztatásával kapcsolatban - létrejött megállapodás 2012. május 1. 

napjával történő megszüntetését.  

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a megállapodás megszüntetésével 

kapcsolatban szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Rádi Róbert kabinetvezető 

 

 

 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE                                                                   12. 

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel: 89/515-018 

Fax: 89/515-083  

E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 219/2011. ( XII.22. ) határozatával elfogadta, 

hogy Pápa Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézményének Idősek Gondozóháza 

átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátást Pápa, Árok u. 7. szám alatti telephelyén 2012. január 

31.napjával megszünteti. A szolgáltatás további működését 2012. február 1. napjától az intézmény 

Pápa, Barát u. 4-6.szám alatti telephelyén biztosítja 20 férőhelyen.  

 

A Pápa, Barát u. 4-6. szám alatti Idősek Otthona jelenleg 35 férőhelyen működik. Az Időskorúak 

Gondozóházának ellátottjai 2012. február 1-től az épület I. emeletén fognak elhelyezést kapni, ezért 

szükséges az Idősek Otthona Barát utcai engedélyezett férőhelyét 15 főre csökkenteni.   

 

Fentiek megvalósítását követően az Idősek Otthona férőhelyeinek száma 157 férőhelyről 137 

férőhelyre csökken és valamennyi engedélyezett férőhelyen átlagos szintű elhelyezést biztosít az 

intézmény. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a határozati 

javaslatot. 

 

Összeállította: Benecz Rita osztályvezető 

 

 

Pápa, 2012. január 16.       Dr. Áldozó Tamás sk. 

              polgármester 

 

 

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t 

 

 

1)  Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város Önkormányzata Egyesített 

 Szociális Intézménye Pápa, Barát u. 4-6. szám alatti telephelyén működő Idősek Otthona 35 

 férőhelyét 2012. január 31. napjával 15 férőhelyre (demens csoport) csökkenti. 

   

 A Képviselőtestület utasítja az intézményvezetőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 

 Határidő: azonnal, illetve legkésőbb 2012. január 31. 

 Felelős  : Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

 

 

2)  A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a működési engedély módosítása 

 érdekében a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához nyújtson be 

 kérelmet és a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester 
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PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE                                                                         13. 

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel :  89/324-585 

Fax:  89/515-083  

E-mai l :  polgarmes ter@papa .hu   

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Az Magyar Labdarúgó Szövetség – továbbiakban: MLSZ -  főtitkára megkeresett a 2014. évi 

U-19  Európa–bajnokság  Döntő fordulójának megrendezésében történő közreműködéssel 

kapcsolatban.  

Az MLSZ tervezett pályázata szerint a bejutó legjobb nyolc válogatott két csoportban 

versenyez 2014. július 18-30. között. A tervek szerinti helyszínek:  Győr-Pápa, illetve 

Budapest-Székesfehérvár. 

 

Az UEFA kéri, hogy a pályázó városok adjanak szándéknyilatkozatot, hiszen az Európa-

bajnokság megrendezése, látogatottsága elképzelhetetlen a rendező város vezetésének teljes 

körű, de főként az esemény promóciós és reklám tevékenységéhez nyújtott támogatása nélkül.  

 

A szándéknyilatkozatban kötelezettséget kell vállalni a rendezvény népszerűsítésére 

vonatkozóan, molinók, reklámtáblák elhelyezésére szolgáló felületek biztosítására, azok 

kihelyezésére, leszerelésére, valamint az ehhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítására.  

 

Az MLSZ pályázatának UEFA-hoz történő benyújtási határideje: 2012. január 25., melyre 

tekintettel az Önkormányzat szándéknyilatkozatát 2012. január 20-ig kellett megtenni.  

A szándéknyilatkozatot az MLSZ részére megküldtem, azzal a tájékoztatással, hogy az a 

Képviselőtestület jóváhagyásával válik érvényessé.  

 

Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselőtestületnek, hogy az előterjesztést megtárgyalni,  

a szándéknyilatkozat  megerősítéseként az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Összeállította: Horváthné Farkas Andrea köztisztviselő 

 

Pápa, 2012. január 20.      Dr. Áldozó Tamás sk. 

         polgármester 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja, hogy a város a 2014. évi U-19 

Európa-bajnokság Döntő Tornájának egyik helyszíneként csatlakozzon az MLSZ által 

Magyarország képviseletében benyújtott pályázathoz. A rendezvény lebonyolításával 

kapcsolatban szükséges költségvetési fedezetet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében 

biztosítja.  

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat és nyertes 

pályázat esetén kössön megállapodást az MLSZ-el a rendezvény lebonyolításával 

kapcsolatban.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Rádi Róbert kabinetvezető 

mailto:polgarmester@papa.hu

