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221/2011. (XII.22.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával döntött arról, hogy a Kelmefestő utca 

kialakításával összefüggően térítésmentesen elfogadja Horváth 

Dezső által Pápa Város Önkormányzatának felajánlott, 6755/2 

hrsz-ú „kivett út” megnevezésű 1260 m
2
 területű ingatlant. 

 

 

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

ingatlanra vonatkozó tulajdonba adási szerződést megkötötték, az ingatlan-nyilvántartási 

átvezetés folyamatban van. 

 

 

7/2012. (I.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával támogatta 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. 

 

 

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

pályázatot 2012. március 5-én benyújtották a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt-nek. 

 

 

22/2012. (III.1.) határozat 1. pontja 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatának 1. pontjával jóváhagyta a Pápai Térségi Integrált 

Szakképző Központ létrehozására a Veszprém Megyei 

Intézményfenntartó Központtal kötendő együttműködési 

megállapodást, továbbá döntött a Pápai Szakképzés-szervezési 

Társulás Társulási Megállapodásának hatályon kívül 

helyezéséről. 

 

 

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

együttműködési megállapodást 2012. március 9-én aláírták. 

 

 

23/2012. (III.1.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával elfogadta a felülvizsgált és módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt Pápa Város Belvárosi 

Akcióterületének Részletes Akcióterületi Tervét. 

 

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

határozatban foglaltakról a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséget 

tájékoztatták, az elfogadott Akcióterületi Terv Pápa város honlapján (www.papa.hu) 

megtekinthető. 

 

 

http://www.papa.hu/
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26/2012. (III.1.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával támogatta a Munkácsy Mihály Általános Iskola 

Ökoiskola cím elnyerésére vonatkozó pályázatának benyújtását, 

és felhatalmazta a polgármestert a pályázat benyújtásához 

szükséges dokumentumok aláírására, jognyilatkozatok 

megtételére. 

 

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

pályázathoz szükséges nyilatkozatokat Pápa Város Polgármestere megtette, a pályázatot az 

intézmény határidőben benyújtotta. 

 

 

27/2012. (III.1.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával támogatta az Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános 

Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Ökoiskola cím 

elnyerésére vonatkozó pályázatának benyújtását, és 

felhatalmazta a polgármestert a pályázat benyújtásához 

szükséges dokumentumok aláírására, jognyilatkozatok 

megtételére. 

 

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

pályázathoz szükséges nyilatkozatokat Pápa Város Polgármestere megtette, a pályázatot az 

intézmény határidőben benyújtotta. 

 

 

28/2012. (III.1.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával támogatta a Weöres Sándor Általános Iskola 

Ökoiskola cím elnyerésére vonatkozó pályázatának benyújtását, 

és felhatalmazta a polgármestert a pályázat benyújtásához 

szükséges dokumentumok aláírására, jognyilatkozatok 

megtételére. 

 

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

pályázathoz szükséges nyilatkozatokat Pápa Város Polgármestere megtette, a pályázatot az 

intézmény határidőben benyújtotta. 

 

36/2012. (III.1.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával döntött a Pápa, Szent István úti csapadékvíz 

elvezetése pályázat benyújtásával kapcsolatos hiánypótlásról. 

 

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

pályázat hiánypótlását 2012. március 12-én benyújtották a Közép-dunántúli Regionális 

Fejlesztési Ügynökséghez. 

 

Pápa, 2012. március 20. 

 Dr. Áldozó Tamás sk. 

 polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 221/2011. (XII.22.) határozat, a 7/2012. 

(I.26.) határozat, a 22/2012. (III.1.) határozat 1. pontjának, valamint a 23, 26, 27, 28, 36/2012. 

(III.1.) határozatok végrehajtására adott jelentéseket elfogadja. 

 



47. 

 PÁPA VÁROS  POLGÁRMESTERE 
 8500 PÁPA, Fő utca 12. 

 Tel.: 89/324-585 

 Fax.: 89/515-083 

 E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A belügyminiszter 4/2012. (III.1.) BM rendelete alapján pályázat nyújtható be a társult 

formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, 

iskolai és utánpótlás sportinfrastruktúra-fejlesztés, felújítás, valamint a közbiztonság 

növelését szolgáló fejlesztések megvalósításának támogatására.  

 

Tavalyi évben erre a pályázati felhívásra a Spartacus pálya felújítására nyertünk el pályázatot, 

melynek kivitelezése folyamatban van. 

 

A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések 

körébe tartoznak a közlekedésbiztonságot növelő fejlesztések is. Az állásfoglalás szerint 

akkor, ha a fejlesztéssel érintett létesítmény, építmény önkormányzati tulajdonban áll, a 

gyalogos átkelőhelyek kialakítása is támogatható. 

 

Városunkban tervezés alatt áll összesen 5 db gyalogos átkelőhely létesítése, melyek a Celli 

úton (Tesco és Aldi áruházak között), a Tókert utcában és a Dózsa Gy. utcában (2 db a Bóbita 

bölcsőde megközelítését szolgálja), a Szabadság utcában (Spar és helyijárati buszmegálló 

között), valamint az Erkel F. utcában (Zárda utca és Fáy ABC között). 

 

Pályázaton legfeljebb 10 000 000 Ft támogatás igényelhető, melynek 20%-át saját forrásként 

kell biztosítani. 

 

Tervezői költségbecslés alapján a gyalogos átkelőhelyek (Celli út 1 db bruttó 2 319 680 Ft, 

Tókert u., Dózsa Gy. u., Szabadság u. 3 db bruttó 679 196 Ft, Erkel F. u. 1 db bruttó 

1.068.705 Ft) összesen bruttó 4 067 581 Ft-ba kerülnének. A fejlesztéshez szükséges önerő 

mértéke 813 517 Ft. A pályázathoz vállalni kell, hogy a támogatási összeg legalább 5 %-ának 

mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottakat 

alkalmazunk. 

 

Pályázat benyújtási határideje 2012. április 2.  

 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Összeállította: Heizer Zoltán csoportvezető 

 

 

Pápa, 2012. március 22. 

 

        Dr. Áldozó Tamás sk. 

             polgármester 

mailto:polgarmester@papa.hu


 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a 4/2012. (III.1.) BM rendelet 

alapján támogatás igénybevételével „Pápa városában a Celli úti 1 db, a Tókert u. – Dózsa Gy. 

u. – Szabadság u. 3 db és az Erkel F. utcai 1 db gyalogos átkelőhely létesítése” pályázattal. 

 

A projekt megvalósításának helyszínei: 8500 Pápa, Celli út 0947/6 hrsz-ú, Tókert u. 126 hrsz-

ú, Dózsa Gy. u. 367 hrsz-ú, Szabadság u. 180 hrsz-ú, valamint az Erkel F. u. 3338 hrsz-ú 

önkormányzati tulajdonú ingatlanok. 

 

A fejlesztés bruttó bekerülési költsége 4 067 581 Ft, az igényelt támogatás 3 254 064 Ft, a 

szükséges saját forrás 813 517 Ft.  

 

Pápa Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a 4/2012 (III.1.) BM rendelet 

alapján nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önrész összegét a 

költségvetésében elkülöníti, a beruházás megvalósítása  során  a  támogatási összeg  legalább 

5 %-ának mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatottakat alkalmaz az önkormányzat. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a pályázat beadásával kapcsolatos 

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2012. április 2. (a pályázat beadására) 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

  Molnár István városfejlesztési osztályvezető 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 48. 

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel:  89/324-585 

Fax:  89/515-083  

E-mail :  polgarmester@papa.hu  

 

 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 
 

Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében pályázati felhívás 

jelent meg TÁMOP-3.2.8.B-12/1 „Múzeumok Mindenkinek” Program – Múzeumok oktatási-

képzési szerepének erősítése címmel.  

 

A pályázat célja a múzeumok közoktatást és az egész életen át tartó tanulást támogató 

szolgáltatásainak körében a múzeumpedagógiai tevékenységek fejlesztése, a formális oktatás 

eszközrendszerének a gyermek- és ifjúsági korosztályra irányuló múzeumpedagógiai 

programokkal való kiegészítése. A múzeumpedagógiai programok egyúttal az egész életen át 

tartó tanulás stratégiájának megvalósítását is szolgálják a nem formális és informális tanulás 

eszközeivel. A célcsoport tanulási aktivitásának és eredményességének erősítésével 

hozzájárul a  közoktatás hatékonyságának fokozásához. 

 

A pályázat a ma már működő múzeumpedagógiai jó gyakorlatok továbbfejlesztését, 

terjesztését, továbbá a helyi közoktatásba való integrálását és a múzeumok mindennapi 

gyakorlatába történő beépítését kívánja elősegíteni múzeumpedagógiai és –didaktikai 

projektek megvalósítása, ismertté tétele útján. 

 

A pályázaton elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege: legalább 5.000.000 

legfeljebb:  20.000.000 Ft.  Támogatási intenzitás: 100%. A pályázatok benyújtása 

2012.04.02-től 2012.04.30-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatosan 

történik. 

 

A pályázati lehetőség igénybe vételére pályázatot kíván benyújtani a Veszprém Megyei 

Intézményfenntartó Központ által működtetett Gróf Esterházy Kastély és Tájmúzeum, oly 

módon, hogy a megvalósítás során együttműködik Pápa Város Önkormányzatával, továbbá az 

Esterházy-kastélyt üzemeltető Pápai Platán Nonprofit Kft-vel.  

 

Az együttműködés keretében a Gróf Esterházy Kastély- és Tájmúzeum vállalja a szakmai 

tartalom kidolgozását és megvalósítását, melyhez a helyszínt  - az Esterházy- kastély Főúri 

Enteriőr termeit – a Pápai Platán Nonprofit Kft. biztosítja.  

 

A pályázat elnyerése, illetve megvalósítása esetén az Esterházy-kastélyban olyan színvonalas 

programok megvalósítására kerülhet sor, amellyel nagyszámú érdeklődő - jellemzően a még 

fogékony életkorban lévő 6-18 éves korosztály – számára térítésmentesen biztosítható a 

drámapedagógiai foglalkozásokon való részvétel. Ezáltal nő az Esterházy-kastély 

látogatottsága, ismertsége.  

 

Az elnyert pályázat megvalósítása során szükségessé válhat az utófinanszírozás és a támogató 

által biztosított előleg elszámolása között esetlegesen keletkező – legfeljebb összesen 



2.000.000,- Ft összegű - forráshiány fedezetének a végleges elszámolás elfogadásáig terjedő 

időre történő átmeneti biztosítása, amit Pápa Város Önkormányzata vállalna.  

 

A pályázat benyújtásához az együttműködő felek által vállaltakat Együttműködési 

megállapodásban szükséges rögzíteni.  

 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.  

 

Összeállította: Horváthné Farkas Andrea 

  köztisztviselő 

 

Pápa, 2012. március 20. 

 

         Dr. Áldozó Tamás sk. 

         polgármester 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a TÁMOP-3.2.8-12/1 

„Múzeumok Mindenkinek” Program – Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése című 

felhívásra - a Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központtal való együttműködés 

keretében - történő pályázat benyújtásával.  

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – annak felmerülésekor - az 

Önkormányzat költségvetésében biztosítja az elnyert pályázat megvalósítása során az 

utófinanszírozás és a támogató által biztosított előleg elszámolása között esetlegesen 

keletkező – legfeljebb összesen 2.000.000,- Ft összegű - forráshiány fedezetének, a végleges 

elszámolás elfogadásáig terjedő átmeneti időre történő finanszírozását.   

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére, az 

Együttműködési megállapodás aláírására.  

 

Határidő:  azonnal, illetve folyamatos 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

  Rádi Róbert kabinetvezető 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE  49.  

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel: 89/515-000 

Fax: 89/515-083 

E-mail: polgarmester@papa.hu  

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Társadalmi Megújulás Operatív Program Új Széchenyi Terv keretében „Tudásdepó-Expressz”- A 

könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó 

tanulás érdekében TÁMOP-3.2.4-A-11/1 címmel jelent meg pályázat. 

  

A Pápa Város Önkormányzata fenntartásában működő Jókai Mór Városi Könyvtár igazgatója 

jelezte, hogy egy konzorciumi társulás keretében szeretne indulni a pályázaton, ahol a konzorcium 

vezetője a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, tagja pedig a 

pápai Jókai Mór Városi Könyvtár.  

A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100%-a, a Jókai Mór Városi 

Könyvtár vonatkozásában 15 millió Forint, valamint a konzorciumra vonatkozó közös költségek, 

ami 5 millió Forintot tesz ki. 

 

A Jókai Mór Városi Könyvtár a pályázati támogatással több ezres fénykép, aprónyomtatvány 

(plakát, meghívó, műsorfüzet), helyi vonatkozású cikk állományának feldolgozását és internetes 

publikálását, video anyagok archiválását, valamint a városban működő oktatási intézményekkel 

együttműködve szövegértés-fejlesztő képzés megvalósítását tervezi. 

 

A pályázat benyújtásához a fenntartónak a pályázat kiírása szerint az 1083/2006 EK rendelet 

értelmében a projekt befejezését követő 5. év végéig vállalnia kell a támogatott beruházással 

létrehozott kapacitások, szolgáltatások fenntartását és folyamatos üzemeltetését. 

 

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

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Összeállította: Rádi Róbert kabinetvezető 

   

Pápa, 2012. március 23. 

 

        Dr. Áldozó Tamás sk. 

              polgármester 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy a Jókai Mór Városi 

Könyvtár a TÁMOP-3.2.4-A-11/1 pályázaton konzorciumi tagként részt vegyen. 

Eredményes pályázat esetén Pápa Város Önkormányzata vállalja az 1083/2006 EK rendelet 

értelmében a projekt befejezését követő 5. év végéig a támogatott beruházással létrehozott 

kapacitások, szolgáltatások fenntartását és folyamatos üzemeltetését.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester  

   Rádi Róbert kabinetvezető  

  Dr. Hermann István könyvtárigazgató 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE. 50. 

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel:  89/324-585 

Fax:  89/515-083  

E-mail :  polgarmester@papa.hu   

 
 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásról szóló 368/2011. (XII.31.) 

Kormányrendelet jelentős változásokat hozott a költségvetési tervezés, gazdálkodás és az 

államháztartási információs rendszer tekintetében. Megjelent továbbá az elemi költségvetésről szóló 

5/2012. (III.1.) NGM rendelet, mely módosította a szakfeladatrendről és az államháztartási 

szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet 1. és 2. számú mellékletét, továbbá a 

törzskönyvi nyilvántartásról szóló 25/2009 (XI.18.) PM rendelet helyébe a 6/2012. (III.1.) NGM 

számon új rendelet lépett. 

 

Fentieken túl a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását szükségessé teszi még az 

adóhatósági bejegyzéshez szükséges új szakfeladat szerepeltetése is. 

 

A szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM 

rendelet 11. §-a kimondja, hogy az átvezetéseket a rendelet hatálybalépését követő  egyéb okból 

szükségessé váló soron következő módosításkor kell figyelembe venni. 

 

Fentieket figyelembe véve és a jelenleg rendelkezésünkre álló információk alapján a hivatkozott 

jogszabályváltozások szükségessé teszik Pápa Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának 

felülvizsgálatát és módosítását. 

 

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

alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

 

Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő 

 

 

 

 

Pápa, 2012. március 21. 

 

 

 

   

         Dr. Áldozó Tamás sk. 

                         polgármester 

mailto:polgarmester@papa.hu
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város Polgármesteri Hivatala alapító 

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

melléklete szerint jóváhagyja. 

 

 

A Képviselőtestület döntése a közzétételt követő napon lép hatályba. 

 

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

intézkedéseket tegye meg. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az okiratok aláírására. 

  

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

  Dr. Nagy Krisztina aljegyző 
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1. sz. melléklet 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT* 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 179/2011. (IX.29.) határozatának I/1. pontjával 

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

 

Az alaptevékenység körébe tartozó az alkalmazott szakfeladatok pontjában a 841126-1 

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége, a 841127-1 Települési 

kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége és a 890442-1 Bérpótló juttatásra jogosultak 

hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása szakfeladatok megnevezése a következőre módosul:  

„841126-1 Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

  841127-1 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

 890442-1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú  

  közfoglalkoztatása”, 

 

továbbá az alábbi szakfeladatokkal egészül ki: 

„430000-1 Speciális szaképítés 

  680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

692000-1 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 

841154-1 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok”, 

 

valamint az alábbi szakfeladatok törlésre kerülnek: 

„431100-1   Bontás 

431300-1    Talajmintavétel, próbafúrás 

432100-1   Villanyszerelés 

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

432900-1   Egyéb épületgépészeti szerelés 

433100-1   Vakolás 

433200-1   Épületasztalos-szerkezet szerelése 

433300-1   Padló-, falburkolás 

433400-1   Festés, üvegezés 

433900-1    Egyéb befejező építés m.n.s. 

439100-1   Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 

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

682001-1   Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése  

682002-1   Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

841112-1   Önkormányzati jogalkotás 

841401-1   Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő    

                      szolgáltatások 

681000-1   Saját tulajdonú ingatlan adásvétele” 
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Az alaptevékenység körébe tartozó az alkalmazott szakfeladatok pontjának Vállalkozási 

tevékenység köre és mértéke alpontjában az 552001-4 Üdülői szálláshely-szolgáltatás,                      

a 682001-4 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése és a 682002-4   Nem lakóingatlan bérbeadása, 

üzemeltetése szakfeladatok száma a következőkre módosul: 

 

„552001-3  Üdülői szálláshely-szolgáltatás 

680001-3 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

  680002-3 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése”, 

 

továbbá az alábbi szakfeladatokkal egészül ki: 

 

„841154-3 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok”, 

 

valamint az alábbi szakfeladat törlésre kerül: 

„681000-4 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele” 

 

A 7. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:  

 

„7. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása” 

 

A 8. pont első bekezdésének helyébe az alábbi szövegrész kerül: 

„A képviselőtestület hivatalát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 36.§ (2) bekezdés 

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

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX törvényben foglaltak határozzák meg.”  

 

A 9. pont első bekezdésének helyébe az alábbi szövegrész kerül: 

„Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közszolgálati jogviszony, amelyre a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvényben foglaltak az irányadók.”  

 

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

maradnak. 

 

 

Pápa, 2012. március ………….. 

 

 

 

 

         Dr. Áldozó Tamás 

              polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

(módosításokkal egységes szerkezetben) 

 

1. Költségvetési szerv neve:  Pápa Város Polgármesteri Hivatala 

 

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

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

 

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

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

valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával 

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

feladatok ellátása.  

 

4. Alaptevékenysége: 

 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége. 

       

     Szakágazat száma, megnevezése: 841105  Helyi önkormányzatok, valamint többcélú   

   kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

    

 Alkalmazott szakfeladatok: 

 

360000-1   Víztermelés, -kezelés, -ellátás 

370000-1   Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

411000-1   Épületépítési projekt szervezése 

412000-1      Lakó- és nem lakóépület építése 

421100-1    Út, autópálya építése 

421300-1    Híd, alagút építése 

422100-1    Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 

422200-1    Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése 

429100-1   Vízi létesítmény építése 

429900-1   Egyéb m.n.s. építés 

493102-1   Városi és elővárosi közúti személyszállítás 

552001-1   Üdülői szálláshely-szolgáltatás 

841114-1   Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841115-1   Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841116-1   Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz   

                   kapcsolódó tevékenységek 

     841117-1   Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek 

     841118-1   Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

     841126-1   Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

     841127-1   Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

841402-1   Közvilágítás 

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

842421-1   Közterület rendjének fenntartása 

842521-1   Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása 

842531-1   A polgári védelem ágazati feladatai 

851000-1   Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

852000-1   Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

853000-1   Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
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860000-1   Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési támogatása 

861000-1   Fekvőbeteg-ellátás komplex fejlesztési támogatása 

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

870000-1   Bentlakásos szociális ellátások intézményeinek, programjainak komplex   

                     támogatása 

873000-1   Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos szociális ellátásának komplex    

                     támogatása 

880000-1   Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása 

881000-1   Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális ellátásainak komplex  

                     támogatása 

882113-1   Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

882114-1   Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 

882117-1   Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

882118-1   Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

882119-1   Óvodáztatási támogatás 

882121-1   Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 

882124-1   Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

882129-1   Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 

889942-1   Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 

889943-1   Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 

890301-1   Civil szervezetek működési támogatása 

890302-1   Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 

890441-1   Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

890442-1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása 

890443-1   Egyéb közfoglalkoztatás 

890506-1   Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 

890509-1   Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 

890601-1   Vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység támogatása 

890603-1   Szakszervezeti tevékenység támogatása 

900111-1   Befogadó színházak tevékenysége 

900114-1   M.n.s. színházak tevékenysége 

900400-1     Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 

910501-1   Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 

931102-1   Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 

931201-1   Versenysport-tevékenység és támogatása 

931202-1   Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 

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

932911-1   Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás 

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

841133-1   Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 

890111-1   Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és  

  programok 

890121-1   Fizikai és információs akadálymentesítést segítő programok,támogatások 

559016-1   Felsőoktatásban résztvevő hallgatók lakhatási támogatása 

841173-1    Statisztikai tevékenység   

430000-1   Speciális szaképítés 

680001-1   Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

680002-1   Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

692000-1   Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 

841154-3   Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
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Vállalkozási tevékenység köre és mértéke:  

552001-3 Üdülői szálláshely-szolgáltatás 

680001-3   Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

680001-3 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

841154-3 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

Vállalkozási tevékenység mértéke: összkiadás arányában 40 %   
 

5.  Illetékességi területe:  

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

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

rendelet, 

az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 

343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet, 

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

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

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

rendelet, valamint  

a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő 

és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a 

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

 
1. Adásztevel 

2. Bakonyjákó 

3. Bakonykoppány 

4. Bakonyság 

5. Bakonyszentiván 

6. Bakonyszücs 

7. Bakonytamási 

8. Béb 

9. Békás 

10. Csót 

11. Dáka 

12. Döbrönte 

13. Egyházaskesző 

14. Farkasgyepű 

15. Ganna 

16. Gecse 

17. Gic 

18. Homokbödöge 

19. Kemeneshőgyész 

20. Kemenesszentpéter 

21. Külsővat 

22. Kup 

23. Lovászpatona 

24. Magyargencs 

25. Malomsok 

26. Marcalgergelyi 

27. Marcaltő 

28. Mezőlak 

29. Mihályháza 

30. Nagyacsád 

31. Nagydém 

32. Nagygyimót 

33. Nagytevel 

34. Nemesgörzsöny 

35. Nemesszalók 

36. Németbánya 

37. Nóráp 

38. Nyárád 

39. Pápa 

40. Pápadereske 

41. Pápakovácsi 

42. Pápasalamon 

43. Pápateszér 

44. Takácsi 

45. Ugod 

46. Vanyola 

47. Várkesző 

48. Vaszar 

49. Vinár 

 

 

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

Képviselőtestülete 

    Székhelye:        Pápa, Fő u. 12. 

 

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

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

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

feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak 

határozzák meg.  

A jegyző kinevezése Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének hatáskörébe tartozik. 

 

9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:  

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közszolgálati jogviszony, amelyre a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak az irányadók.  

Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet továbbá közalkalmazotti jogviszony, melyre a 

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

az irányadók.  

Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkaviszony, melyre nézve a Munka 

Törvénykönyvéről szóló többször módosított 1992. évi XXII. törvényben foglaltak az irányadók. 

Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. 

törvény (pl. megbízási jogviszony) szabályai az irányadók. 

 

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

      Székhelye:               Pápa, Fő u. 12. 

 

 

 

 

Pápa, 2012. március…… 

 

 

 

 

 

 

         Dr. Áldozó Tamás  

                            polgármester 



 PÁPA  VÁROS  POLGÁRMESTERE 51. 
 8500 Pápa, Fő utca 12. 
 Tel.: 89/515-000 
 Fax.: 89/313-989 
 E-mail: polgarmester@papa.hu 

  

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Pápa Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: 

SZMSZ) a Képviselőtestület a 100/2011. (IV.14.) határozatával hagyta jóvá. Az SZMSZ 

elfogadása óta eltelt időben több új jogszabály lépett hatályba, amelyek miatt szükséges az 

SZMSZ módosítása. 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) szerint a 

polgármesteri hivatal a Képviselőtestület által alapított helyi önkormányzati költségvetési 

szerv. Az Áht. 9. § (1) bekezdése értelmében a költségvetési szerv irányítása magába foglalja 

a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyását. 

 

A költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatának kötelező tartalmai elemeit az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Ávr.) 13. § (1) bekezdése tartalmazza. 

 

A Hivatal SZMSZ-ének módosítására az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint teszek 

javaslatot.  

 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Összeállította: dr. Nagy Krisztina aljegyző 

 

Pápa, 2012. március 19. 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás sk. 

 polgármester 

 

Határozati javaslat 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város Polgármesteri Hivatala 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztés mellékletében foglaltak 

szerint jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület döntése a közzétételét követő napon lép hatályba. 

 

A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat 

módosításáról a Hivatal köztisztviselőit tájékoztassa, valamint a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Szabályzatot készítse el. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős:  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

  Dr. Nagy Krisztina aljegyző 
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Melléklet 
 

Pápa Város Polgármesteri Hivatala  

Szervezeti és Működési Szabályzatának  

módosítása* 
 

 

1. Pápa Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata (a 

továbbiakban: SZMSZ) bevezető részének második bekezdése az alábbiak szerint 

módosul: 
 

„Az államháztartásról szóló törvény szerint a költségvetési szerv feladatai ellátásának 

részletes belső rendjét és módját szervezeti és működési szabályzata (a továbbiakban: 

SZMSZ) állapítja meg.” 

 

 

2. Az SZMSZ 1.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

„1.3. A Hivatal törzskönyvi nyilvántartási száma: 429410 

Alapítás időpontja: 1990. október 26. 

Alapító okiratának kelte és száma: a mindenkor hatályos egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okirat szerint.  
 

Alapítói jogokkal felruházott irányító szerve: Pápa Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete 
 

Jogállása: jogi személy” 

 

 

3. Az SZMSZ 1.5. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

 „1.5. A Hivatal által ellátandó és szakfeladat-rend szerint besorolt alaptevékenységeket 

és vállalkozási tevékenységeket a Hivatal mindenkor hatályos alapító okirata 

tartalmazza.” 

 

 

4.  Az SZMSZ 1.6. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

 „1.6.  A Hivatal alaptevékenységeit meghatározó jogszabályok különösen: 
 

a) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

b) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

c) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. törvény 

d) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

e) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

f) a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény 

g) a választási eljárásról szóló 1997.évi C. törvény 

h) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény  

i) a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

szóló 1997. évi CXL. törvény  

 
(*A normál betűvel szedett szöveg a jelenleg hatályos SZMSZ rendelkezéseit, a dőlt betűvel szedett 

szöveg a javasolt módosításokat, kiegészítéseket tartalmazza.) 
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j) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  

k) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 

l) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 

m) a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 

n) a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 

o) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 

LXVI. törvény 

p) a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 

q) a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 

r) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 

s) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 

t) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény  

u) a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 

v) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 

w) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény  

x) a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

y) a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény.” 
 

 

5.  Hatályát veszti az SZMSZ 1.7. pontja. 

 

 

6.  Az SZMSZ 1.10. a) és d) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

 [A Hivatal azonosító adatai:] 

 

 „a) statisztikai számjele: 15429410-8411-325-19 

  d) költségvetési számlaszáma: 11748045-15734178” 

 

 

7. Az SZMSZ 2.1. pont első mondatrésze az alábbiak szerint módosul és a 2.1. pont az 

alábbiak szerint egészül ki: 
 

 „A Hivatal ellátja az önkormányzati ügyek előkészítését, az önkormányzati döntések 

végrehajtását, a képviselőtestület, a bizottságok és a városrészi önkormányzatok 

működésével kapcsolatos adminisztratív teendőket, melynek során 

 

 h) előkészíti a városrészi önkormányzatok előterjesztéseit, gondoskodik a döntések 

végrehajtásáról és ellátja a városrészi önkormányzatok munkájával kapcsolatos 

ügyviteli, nyilvántartási és adminisztratív feladatokat.” 

 

 

8. Az SZMSZ 2.2. b) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

[A Hivatal ellátja] 

„b)  a települési nemzetiségi önkormányzatok testületi működésével kapcsolatos postai, 

kézbesítési, sokszorosítási, gépelési feladatokat.” 
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9. Az SZMSZ 4.3. pontja az alábbiak szerint egészül ki: 
 

[A jegyző feladatai az önkormányzat működésével kapcsolatban:] 

„j)  a városrészi önkormányzatok tekintetében értelemszerűen ellátja az a) és c)-h) 

pontokban foglaltakat.” 

 

 

10.  Az SZMSZ 4.7. pontja az alábbiak szerint egészül ki: 
 

[Az aljegyző] 

„c)  irányítja a Titkárságot.” 

 

 

11.  Az SZMSZ 5.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

„5.1. Az egységes hivatal belső szervezeti egységekre, osztályokra és csoportokra 

tagozódik. A Titkárság élén az aljegyző, az osztályok élén az osztályvezető, a 

Polgármesteri Kabinet esetében kabinetvezető, a csoport élén csoportvezető áll. Az 

osztályvezető és a kabinetvezető (a továbbiakban együtt: osztályvezető) jogállása 

azonos.” 

 

 

12.  Az SZMSZ 5.5. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

 „5.5. A belső ellenőrzést végző személy ellátja a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló kormányrendeletben 

meghatározott feladatokat. Tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének 

közvetlenül alárendelve végzi.” 

 

 

13.  Az SZMSZ 6.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

 „6.1. Az osztályok irányítását - a határozatlan időre szóló vezetői megbízással rendelkező 

- osztályvezetők látják el. A Titkárságot irányító aljegyzőre e tevékenysége 

tekintetében az osztályvezetőkre vonatkozó rendelkezések értelemszerűen 

irányadók.” 

 

 

14. Hatályát veszti az SZMSZ 7.7. pontja. 

 

 

15.  Az SZMSZ 10.5. pontja az alábbiak szerint egészül ki: 

 

 „h) a Hivatal által kötött szerződéseket.” 
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16. Az SZMSZ 11. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

„11. 

A kötelezettségvállalás és utalványozás rendje 
 

11.1. A kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, az utalványozás és az érvényesítés 

során a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kell eljárni. 

 

11.2. A polgármesteri hivatal nevében  

a) a jegyző – a jegyző távollétében, illetve akadályoztatása esetén az aljegyző - a 

jogszabály felhatalmazásának megfelelően gyakorolja a kötelezettségvállalási és 

utalványozási jogot; 

 

b) az osztályvezetők az általuk vezetett szervezeti egységek által ellátott feladatok 

esetében – a bér- és bérjellegű előirányzatok, valamint a vagyonkezelés és 

vagyonhasznosítás kivételével – értékhatár nélkül a jóváhagyott előirányzatig 

vállalhatnak kötelezettséget és jogosultak utalványozásra. 

 

11.3. Az osztályvezető távollétében, illetve ha az osztályvezetővel szemben 

összeférhetetlenségi ok áll fenn, az utalványozásra az osztályvezetőt helyettesítő 

csoportvezető, vagy az osztályvezető által felhatalmazott köztisztviselő jogosult.” 

 

 

17.  Az SZMSZ 12. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„12. 

A pénzügyi ellenjegyzés rendje 
 

12.1. A hivatal költségvetésében jóváhagyott előirányzaton belül a gazdasági osztályvezető 

értékhatár nélküli pénzügyi ellenjegyzési jogosultsággal rendelkezik. 

 

12.2. A gazdasági osztályvezető távollétében, illetve akadályoztatása esetén a költségvetési 

csoportvezető, annak távollétében, illetve akadályoztatása esetén a helyettesítését 

ellátó köztisztviselő teljes körű pénzügyi ellenjegyzési jogosultsággal rendelkezik.” 

 

 

18.  Az SZMSZ 13. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„13. 

Az érvényesítés, szakmai igazolás rendje 
 

13.1. Az érvényesítés a költségvetési csoport feladata. Az érvényesítés és a szakmai igazolás 

részletes feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák.” 

 

19. Az SZMSZ 14.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„14.1. A jegyző jogi ellenjegyzésével kell ellátni – az alkalmazási iratok kivételével 

minden olyan szerződést, amellyel az önkormányzat kötelezettséget vállal, jogot 

szerez, vagy amely más jelentős jogkövetkezménnyel járó nyilatkozatot tartalmaz. 

Az aláírás során a személynevet, a hivatali beosztást és a hivatalos bélyegző 

lenyomatát kell alkalmazni.” 
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20. Hatályát veszti az SZMSZ 3. és 4. melléklete. 

 

 

Jelen módosítás az SZMSZ egyéb rendelkezéseit nem érinti, azok változatlanul érvényben 

maradnak.   

 

 

Pápa, 2012. március …. 

 

 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás Kanozsainé dr. Pék Mária 

 polgármester jegyző 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 52. 

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel:  89/324-585 

Fax:  89/515-083  

E-mail :  polgarmester@papa.hu   

 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében foglaltak 

szerint a helyi önkormányzatok kötelezően ellátandó feladata az általános iskolai oktatás és 

nevelés biztosítása. Az önkormányzatok e feladatukat – a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. törvény 88. § (4) bekezdésében foglaltak szerint – intézmény létesítésével, 

fenntartásával, társulásban való részvétellel vagy más önkormányzattal, illetve fenntartóval 

kötött megállapodás útján láthatják el. 

 

Takácsi Község Önkormányzata jelezte igényét, hogy továbbra is megállapodást kíván kötni 

Pápa Város Önkormányzatával a Takácsi lakóhelyű alsó tagozatos általános iskolás korú 

tanulók oktatási feladatainak ellátására. 

 

A 2012. évben Takácsi község által fizetendő támogatás összege 179.264,- Ft / tanuló.  

 

Fentiek alapján javasoljuk, hogy Takácsi község vonatkozásában biztosítsuk közoktatási 

feladatok ellátását, oly módon, hogy a Tarczy Lajos Általános Iskola két tanítási nyelvű 

tagozatának igénybe vétele nem képezi e megállapodás tárgyát, továbbá a tagozat 

működtetésével kapcsolatos kiadások nem kerülnek figyelembe vételre az egy tanulóra jutó 

normatíván felüli kiadások megállapításánál.  

 
Fentiek alapján javasoljuk, hogy a Képviselőtestület hatalmazza fel a Polgármestert a 

szükséges megállapodás – az előterjesztésben foglaltak szerint történő - megkötésére. 

 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő  

 

P á p a, 2012. március 21. 

 

 

         Dr. Áldozó Tamás sk. 

               polgármester 

 

 

 
 
 

 

mailto:polgarmester@papa.hu


 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvény 88. § (4) bekezdésében foglaltak alapján biztosítja Takácsi Község Önkormányzata 

közoktatási feladatainak ellátását.  

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy - az előterjesztésben foglaltak 

figyelembe vételével – az érintett településsel kössön megállapodást a közoktatási feladat 

átvállalására. 

 

Határidő:  azonnal, illetve folyamatos  

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

      Rádi Róbert kabinetvezető 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE  53.  

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel: 89/515-000 

Fax: 89/515-083 

E-mail: polgarmester@papa.hu  

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Erdélyi partnertelepülésünkön,  Kovásznán a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület  

mellszobor állítását kezdeményezte a város központi parkjában Gazdáné Olosz Ella születésének 

75. évfordulója alkalmából.  

Olosz Ella erdélyi magyar textilművész, néprajzkutató 1937-ben született Keresztváron. 

Középiskoláit Kovásznán és Sepsiszentgyörgyön végezte, majd ezt követően a kolozsvári Ion 

Andreescu Képzőművészeti Főiskolán szerzett diplomát textilművészet szakon. 

1961-64 között Nagyenyeden, majd 1990-ig Kovásznán rajz- és kézimunkatanár volt. 1975-től 

1985-ös betiltásáig a Kovásznai Nyári Tárlat nevű kiállítás sorozat szervezőjeként tevékenykedett. 

A kortárs erdélyi textilművészet kimagasló értékeket teremtő alkotója volt. Szövött és csomózott 

falikárpitjaiban a népművészeti értékek bemutatásával teremtett korszerű formanyelvet. Írásaiban a 

népművészet értékeiről, a hagyományos és kortárs textilművészetről értekezett. 1969-től 

kezdődően rendszeresen mutatta be tárlatokon ars poetica-ja szerint „az egyszerűség döbbenetét 

kiváltó” alkotásait. 1993-ban bekövetkezett halála után számos emlékkiállításon ismerhették meg 

életművét az érdeklődök.  

Az Egyesület tájékoztatása alapján a mellszobrot 2012. szeptemberében szeretnék felavatni, 

melynek elkészítéséhez a kovásznai polgárok adományai mellett a partnertelepülések anyagi 

támogatását is kérik.   

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

javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Összeállította: Boros Katalin köztisztviselő 

 

P á p a, 2012. március 19. 

 

 

      Dr. Áldozó Tamás sk. 

        polgármester 

 

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Gazdáné Olosz Ella mellszobor állításához a 

kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület részére a 2012. évi költségvetés terhére 

100.000,- Ft támogatást biztosít. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kőrösi 

Csoma Sándor Közművelődési Egyesülettel támogatási szerződést kössön. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Rádi Róbert kabinetvezető 

  Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C5%B1v%C3%A9szeti_%C3%A9s_Design_Egyetem_(Kolozsv%C3%A1r)
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C5%B1v%C3%A9szeti_%C3%A9s_Design_Egyetem_(Kolozsv%C3%A1r)


PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE  54.  

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel: 89/515-000 

Fax: 89/515-083 

E-mail: polgarmester@papa.hu  

 

 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Erdélyi partnertelepülésünkön, Kovásznán 2012. április 13-15. közt rendezik meg a Kőrösi 

Csoma Sándor Napok kulturális és művészeti rendezvényt, melyre meghívást kapott városunk 

hivatalos delegációja és az ünnepi programok közreműködőjeként a JMSZK Vadvirág 

Néptáncegyüttes. 

 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Összeállította: Boros Katalin köztisztviselő 

 

P á p a, 2012. március 22. 

 

 

      Dr. Áldozó Tamás sk. 

        polgármester 

 

 
 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Napokra Pápa város képviseletében utazó delegációban 

résztvevőket felkérje és kijelölje. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Rádi Róbert kabinetvezető 

   


