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Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2012. (...) önkormányzati 

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 
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Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

…/2012. (…) önkormányzati rendelet-tervezete 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének  

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

9/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 18. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a 2. § tekintetében a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. törvény 9. § (3) bekezdésben kapott felhatalmazás 

alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

 

l. § 

 

(1) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 9/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (2) bekezdés 

a) pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

[Az önkormányzat által önként vállalt önkormányzati feladatok:] 

„a)  a többi gyermekkel, tanulóval együtt nem nevelhető, sajátos nevelési igényű 

gyermekek korai fejlesztése, óvodai nevelése” 

 

(2) A Rendelet 4. § (2) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

[Az önkormányzat által önként vállalt önkormányzati feladatok:] 

„d)  idősek otthona működtetése” 

 

(3) A Rendelet 4. § (2) bekezdés e) pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

[Az önkormányzat által önként vállalt önkormányzati feladatok:] 

„e)  szakiskolai és szakközépiskolai képzés és kollégiumi ellátás” 

 

 

2. § 

 

A Rendelet a következő 26/A. §-al egészül ki: 

 

„26/A. § 

 

A polgármester átruházott hatáskörben 

a) engedélyezi Pápa város nevének, valamint az önkormányzat címerének és 

zászlajának használatát, 

b) természetbeni kedvezményeket, juttatásokat biztosíthat Pápa Város Díszpolgára 

címben, valamint Pápa Városért Érdemérem és Pápa Város Díszoklevele 

kitüntetésben részesítetteknek,  

c) Pro Publico díjat adományoz,  

d) dönthet díszsírhely és védett sírhely adományozásáról, meglévő sírhely védetté 

nyilvánításáról,  
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e) az önkormányzat vagyonáról, a vagyonkezelés és hasznosítás szabályairól szóló 

önkormányzati rendeletben foglaltak szerint értékesíti az önkormányzati üzletrészeket 

5 millió forint névértékig,  

f) dönt a közterület használatról és reklámozás rendjéről szóló önkormányzati 

rendeletben hatáskörébe utalt kérdésekben, 

g) az önkormányzat által bérbe vett lakások hasznosításáról és a lakbértámogatásról 

szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint bérleti szerződést köt 

magánszemély vagy gazdasági társaság tulajdonában álló lakásokra, 

h) jogosult a lakásbérleti díjhoz való hozzájárulás megállapítására,  

i) dönt a fiatal házasok első lakáshoz jutásához támogatásáról szóló önkormányzati 

rendeletben hatáskörébe utalt kérdésekben,  

j) dönt a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és 

az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló önkormányzati rendeletben 

hatáskörébe utalt kérdésekben,  

k) dönt a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 

önkormányzati rendeletben hatáskörébe utalt kérdésekben, 

l) dönt a méhnyakrák és a nemi szervi szemölcsök elleni védőoltás iránti támogatási 

kérelmekről, 

m) a kezdeményező költségére elvégeztetheti az emlékmű és magyarázó tábla 

tekintetében a karbantartással, ápolással, javítással, helyreállítással kapcsolatos 

munkát, 

n) Pápa Város Önkormányzata nevében kötelezettségeket vállalhat és jogokat szerezhet 

a Pápai Térségi Integrált Szakképző Központ nevében.  

 

 

3. §  

 

(1) A Rendelet 7. § (4) bekezdésben „a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 

törvényben” szöveg helyébe „a nemzetiségek jogairól szóló törvényben” szöveg lép. 

 

(2) A Rendelet 7. § (4) és (7) bekezdésben, a 8. § (7) bekezdés g) pontban, a 9. § (2) 

bekezdés f) pontban, a 9. alcímben és a 48. § (1)-(2) bekezdésben a „kisebbségi” szöveg 

helyébe a „nemzetiségi” szöveg lép. 

  

 

4. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

Pápa, 2012. március 19. 

 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás Kanozsainé dr. Pék Mária 

 polgármester jegyző 
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INDOKOLÁS 

 

 

1. §-hoz 

Az önkormányzat önként vállalt feladatainak rendelet-tervezet szerinti pontosítását 

tartalmazza. 

 

 

2. §-hoz 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (3) bekezdése szerint a 

képviselőtestület egyes feladatait a polgármesterre, a bizottságaira, részönkormányzat 

testületére ruházhatja. A jelenleg hatályos rendelet a bizottságok tekintetében tartalmazza 

azok feladatait, köztük a képviselőtestület által átruházott feladatokat is felsorolja. 

A rendelet-tervezetben foglaltak szerint javasoljuk rögzíteni a polgármester átruházott 

hatáskörében ellátott feladatokat, a hatályos önkormányzati rendeletekben és a 

képviselőtestület határozataiban foglaltak szerint. 

 

 

3. §-hoz 

Az Országgyűlés 2011 decemberében elfogadta a korábban hatályos nemzeti és etnikai 

kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvényt felváltó, a nemzetiségek jogairól szóló 

2011. évi CLXXIX. törvényt. A törvény a korábbi jogszabállyal ellentétben a kisebbségi 

önkormányzat elnevezés helyett a nemzetiségi önkormányzat elnevezést használja. A 

törvénnyel összhangban javasolt a hatályos rendeletben előforduló kifejezések rendelet-

tervezet szerinti módosítása. 

 

 

4. §-hoz 

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. 

 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerinti a jogszabályok előkészítése 

során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi 

jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat 

megállapításai a rendelet-tervezet estében az alábbiak:  

 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:  

A rendelet-tervezet a törvényi rendelkezéseknek, a hatályos önkormányzati rendeletekben 

foglaltaknak, valamint a képviselőtestület döntéseinek megfelelő módosítást tartalmazza, 

melynek társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása nincsen. 

 

Környezeti és egészségügyi következményei:  

A szabályozásnak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek. 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A szabályozásnak adminisztrációs terheket befolyásoló hatása nincs. 
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A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

A rendelet-tervezet a törvényi rendelkezéseknek, a hatályos önkormányzati rendeletekben 

foglaltaknak, valamint a képviselőtestület döntéseinek megfelelő módosítást, azokkal való 

összhang megteremtését szolgálja.  

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

Fentiekben meghatározott feltételek rendelkezésre állnak. 

 

 

 

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 Dr. Nagy Krisztina aljegyző 

 

 

Pápa, 2012. március 19. 

 

 

 

  Dr. Áldozó Tamás sk. 

  polgármester 

 

 


