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229/2011. (XII.30.) határozat 1. pontja
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú
határozatának 1. pontjával döntött arról, hogy a Veszprém
Megyei Önkormányzatnak a Petőfi Sándor Gimnáziummal, a
Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő és Szakiskola és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyel, a
Bartók Béla Zeneiskola - Alapfokú Művészetoktatási
Intézménnyel, az Acsády Ignác Szakképző Iskolával, valamint a
Türr István Gimnáziummal kötött közoktatási megállapodások
7. pontját – amely az átadó részéről a feladatok ellátása
érdekében az önkormányzati támogatáshoz nyújtott évi 35 %-os
támogatásról szól – 2011. december 31. napjával hatályon kívül
helyezi.
A Polgármesteri Kabinet vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a
kezdeményezést a Veszprém Megyei Önkormányzat is elfogadta, azonban a módosítás a
megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a
Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi
CLIV. törvény (továbbiakban: konszolidációs törvény) 10.§ (1) bekezdésében foglaltak
alapján nem lépett hatályba.
A konszolidációs törvény 2. § (1) bekezdése alapján a megyei önkormányzatok
fenntartásában lévő intézmények, azok vagyona és vagyoni értékű joga 2012. január 1-jével
állami tulajdonba került, továbbá a vagyonnal és az intézményekkel kapcsolatos alapítói,
fenntartói joguk és kötelezettségeik a törvény erejénél fogva a konszolidációs törvényben
meghatározott szervekre szállt.
Fentiek alapján az intézmények 2012. január 1-jétől a Veszprém Megyei Intézményfenntartó
Központ – VEMIK - fenntartásában központi költségvetési szervként működnek.
Az intézményekkel kötött megállapodásokba a Veszprém Megyei Önkormányzat helyébe
jogutódként a VEMIK lépett.
Az ügyben több megkeresés történt, továbbá több tárgyalás is folyt az eltelt időszakban,
melynek eredményeként a Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja 01/155/2012. sz. 2012. október 3-án kelt levelében foglaltak szerint a hivatkozott 7. pont hatályon
kívül helyezéséhez hozzájárult.
84/2012. (VI.21.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú
határozatával hozzájárult ahhoz, hogy a Pápai Sarokkő Baptista
Gyülekezet a TIOP 3.4.2-11/1 Önkormányzati, állami, egyházi,
nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése
felhívásra Komfortos otthon – a Pápai Családok Átmeneti
Otthonának korszerűsítése az élhetőbb lakhelyért címmel
pályázatot nyújtson be, valamint felhatalmazta a polgármestert a
pályázathoz szükséges nyilatkozat aláírására.
A Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban
jelenti, hogy a hozzájáruló nyilatkozatot Pápa város polgármestere aláírta, a pályázat azonban
nem nyert befogadást.
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108/2012. (IX.27.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetértett
azzal, hogy Pápa város lakosságának a 2b típusú hemodinamikai
kardiológiai ellátását a balatonfüredi Állami Szívkórház lással el
a 3 progresszivitási szintű kardiológiai osztályán és ennek
megfelelően kezdeményezte a területi ellátási kötelezettség
módosítását.
A Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban
jelenti, hogy a területi ellátási kötelezettség módosítását kezdeményező képviselőtestületi
döntést megküldték a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési
Intézet főigazgatójának, a Nyugat-Dunántúli Térségi Egészségszervezési Központ
igazgatójának és a balatonfüredi Állami Szívkórház főigazgatójának.
111/2011. (IX.27.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú
határozatának 1. pontjában egyetértett a KDOP-2.2.1/A-12 című
pályázat benyújtásával, valamint döntött arról, hogy Pápa Város
Önkormányzata a létrehozandó helyi TDM szervezethez teljes
jogú tagként csatlakozzon.
A határozat 2. pontjában hozzájárult ahhoz, hogy a Pápai Platán
Nonprofit Kft. a létrehozandó TDM szervezethez tagként
csatlakozzon.
A Polgármesteri Kabinet vezetője a határozat 1. pontjának végrehajtásával kapcsolatban
jelenti, hogy az Önkormányzat csatlakozása a Pápai Barokk Hagyományőrző Egyesülethez –
mint helyi TDM szervezethez megtörtént.
A Képviselőtestület felhatalmazta a Polgármestert, hogy az Önkormányzat és a szervezet
közötti együttműködési megállapodást aláírja. A TDM szervezet NGM regisztrációjához
benyújtott megállapodás alapján a helyi információs iroda (Tourinform) működtetését 2013.
január 1-jétől a szervezet biztosítja. A megállapodásban az Önkormányzatnak kötelezettséget
kellett vállalnia arra, hogy amennyiben a TDM Szervezet megszűnik, vagy működése
ellehetetlenül, vállalja a turisztikai információszolgáltatás biztosítását és működtetését.
A Polgármesteri Kabinet vezetője a határozat 2. pontjának végrehajtásával kapcsolatban
jelenti, hogy a Pápai Platán Nonprofit Kft. csatlakozott a Pápai Barokk Hagyományőrző
Egyesülethez – mint helyi TDM szervezethez.
116/2012. (IX.27.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú
határozatában egyetértett a TÁMOP-5.3.6-11/1 Komplex telepprogram felhívásra a Komplex humán szolgáltatások fejlesztése
Pápa város szegregátumi településrészen című pályázat
benyújtásával és támogatta a pályázati program megvalósítását.
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A Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban
jelenti, hogy Pápa város polgármestere a konzorciumi együttműködési megállapodást és a
Közösségi Beavatkozási Tervet aláírta, a pályázatot határidőben benyújtották.
Pápa, 2012. október 18.
Dr. Áldozó Tamás sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 229/2011. (XII.30.) határozat 1.
pontjának, a 84/2012. (VI.21.), a 108, 111, 116/2012. (IX.27.) határozatok végrehajtására
adott jelentéseket elfogadja.
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Tisztelt Képviselőtestület!
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 231. §
(1) bekezdése szerint a köztisztviselőre vonatkozó hivatásetikai alapelvek részletes tartalmát,
valamint az etikai eljárás szabályait a képviselőtestület állapítja meg.
A Kttv. 83. §-a szerint hivatásetikai alapelvek különösen
- a hűség és elkötelezettség,
- a nemzeti érdekek előnyben részesítése,
- az igazságos és méltányos jogszolgáltatás,
- a méltóság és tisztesség,
- az előítéletektől való mentesség,
- a pártatlanság,
- a felelősségtudat és szakszerűség,
- az együttműködés,
- az intézkedések megtételére irányuló arányosság és a védelem.
A felsorolt hivatásetikai alapelveken túlmenően a vezetőkkel szemben további etikai
alapelvek különösen
- a példamutatás,
- a szakmai szempontok érvényesítése és
- a számonkérési kötelezettség.
Pápa Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselőire vonatkozóan az előterjesztés
mellékletében foglaltak szerint dolgoztuk ki azokat az általános etikai elveket, szabályokat,
melyek köztisztviselői életpályájuk során, hivatásuk teljesítésével összefüggésben irányadók.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.
Összeállította: dr. Nagy Krisztina aljegyző
Pápa, 2012. október 15.
Dr. Áldozó Tamás sk.
polgármester
Határozati javaslat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város Polgármesteri Hivatalának
köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai alapelveket és etikai eljárási szabályokat
(Etikai Kódex) az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja.
A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy az Etikai Kódexet a Hivatal köztisztviselőivel
ismertesse meg.
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző
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Melléklet
Pápa Város Polgármesteri Hivatalának
köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai alapelvek
és etikai eljárási szabályok
Pápa Város Polgármesteri Hivatalának köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai
alapelvek és etikai eljárási szabályok (a továbbiakban: Etikai Kódex) hatálya Pápa Város
Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőkre és közszolgálati ügykezelőkre (a
továbbiakban együtt: köztisztviselők) terjed ki, vonatkozik a köztisztviselők munkahelyi és a
munkahelyen kívüli magatartására egyaránt.
I. A köztisztviselővel szemben támasztott etikai elvárások
1.

A köztisztviselő hivatali feladatait mindenkor a magyar nemzet és az önkormányzat
iránti elkötelezettséggel lássa el, döntéseiben legyen pártatlan, eljárásai és intézkedései
során képviselje a közérdeket, de tartsa tiszteletben a közérdek és a magánérdek közötti
egyensúlyt.

2.

A köztisztviselő törekedjen az ügyfelek szakszerű kiszolgálására, és a szolgáltató
jellegű közigazgatás minél teljesebb megvalósítására.

3.

A köztisztviselőnek következetesen kifejezésre kell juttatnia a közigazgatás politikai
semlegességét, ezért nem folytathat nyilvános politikai tevékenységet, nem vehet részt
párt kampányában, politikai tevékenységével nem veszélyeztetheti a Polgármesteri
Hivatal eljárásainak pártatlanságába vetett bizalmat.

4.

A köztisztviselő a szakmai kérdések megvitatása során fejtse ki véleményét, biztosítsa a
törvényesen hozzáférhető információkat a vezetője számára. A döntések meghozatalát
követően köteles a vezető utasítását betartani, a vezető döntését nyilvánosan nem
bírálhatja.

5.

A köztisztviselő munkája során köteles:
 a jogszabályoknak és a szakmai előírásoknak megfelelően eljárni, az anyagi és
eljárási szabályokat érvényre juttatni, a határidőket pontosan megtartani;
 pártatlan és független eljárásra, bármely személyes, családi, politikai vagy
anyagi befolyástól menetesen;
 az egyenlő elbánás elvét érvényesíteni, egyenlő bánásmódban részesíteni az
azonos helyzetben lévőket, továbbá nemzetiségen, nemen, etnikai vagy
társadalmi hovatartozáson, valláson, politikai vagy egyéb meggyőződésen,
vagyoni helyzeten, fogyatékosságon stb. alapuló indokolatlan diszkriminációt
kerülni;
 tartózkodni a hatalommal való visszaéléstől, ennek során hatáskörét a
jogszabályok, belső szabályzatok, munkaköri leírás által meghatározott körben
gyakorolhatja, továbbá nem élhet vissza azokkal az információkkal, amelyek
hivatali munkája során jutottak a tudomására, és nem használhatja fel azokat
saját vagy mások egyéni érdekeinek előmozdítására – hivatali beosztásából való
távozása után sem.
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6.

A köztisztviselő köteles szigorúan betartani a jogszabályokban előírt
összeférhetetlenségi szabályokat, nem végezhet olyan tevékenységet, ami hivatalával,
beosztásával vagy közfeladatai ellátásával összeegyeztethetetlen.

7.

A köztisztviselő nem folytathat olyan tevékenységet és nem tanúsíthat olyan
magatartást, ami Pápa Város Polgármesteri Hivatalához méltatlan.

8.

A köztisztviselő felhatalmazás nélkül nem hozhat nyilvánosságra olyan adatot, tényt és
információt, amely munkájával kapcsolatosan bizalmasan jutott a tudomására.
Tartózkodnia kell olyan információk, adatok, tények illetéktelenekkel való közlésétől,
amelyek nyilvánosságra hozatala az Önkormányzat vagy a Polgármesteri Hivatal
érdekeit, tekintélyét veszélyeztetik.

9.

A köztisztviselő köteles a munkahelyén kulturált, az általános elvárásoknak megfelelő,
szélsőségektől mentes ruházatban megjelenni.
II. A vezetővel szemben támasztott további elvárások

1.

A vezető tanúsítson példaértékű és iránymutató magatartást hozzájárulva, hogy a
Hivatalban és a vezető által irányított szervezeti egységben együttműködő, támogató és
jó munkahelyi légkör alakuljon ki, maradjon fenn.

2.

Törekednie kell arra, hogy a Hivatal és az általa vezetett szervezeti egység tekintélye,
elismertsége, előnyös megítélése fennmaradjon, és lehetőség szerint tovább erősödjön,
továbbá személyes megnyilvánulásaival erősítse saját és beosztottai szakmai tekintélyét.

3.

A vezető feladata különösen:
 az általa vezetett szervezeti egységben dolgozó munkatársak motiválása, az
eredményes működés feltételeinek lehetőség szerinti legjobb biztosítása;
 a részére biztosított utasítási jog körültekintő gyakorlása és a döntéseihez
kapcsolódó felelősség vállalása;
 juttassa érvényre az elvárt szakmai értékrendet, törekedjen a szervezet tagjainál
az egyenlő terhelés kialakítására, a feladatok kiadásánál az egyértelműségre, az
elvárás világos megfogalmazására, a tárgyilagosságra és a megfelelő hangnem
használatára;
 a munkahelyi problémák, konfliktusok feloldásában empátiával és kellő
körültekintéssel, de határozottan és megfelelő időben járjon el.

4.

A vezető kötelessége, hogy a döntések meghozatalához szükséges információkat
megismerje, valamint, hogy a rendelkezésére álló és a munkavégzéshez szükséges
információkat kellő időben továbbítsa a többi vezetőnek és az irányítása alá tartozó
munkatársaknak.
III. A hivatásetikai eljárás szabályai

1.

Az a köztisztviselő, aki megsérti a hivatásetikai szabályokat, etikai vagy fegyelmi
felelősséggel tartozik.
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2.

Jelen Etikai Kódexben foglaltak megsértésének gyanúja esetén a köztisztviselővel
szemben a munkáltatói jog gyakorlója az eset tudomására jutásától számított egy
hónapon belül intézkedhet.

3.

A munkáltatói jogkör gyakorlója eljárása során az eset összes körülményét kellő
körültekintéssel megvizsgálja, az érintettet és a körülményeket ismerő személy(eke)t
meghallgatja, és a meghallgatásról jegyzőkönyvet vesz fel.

4.

Az etikai vétséget elkövető köztisztviselővel szemben kiszabható büntetés – az
elkövetett cselekmény súlyosságához igazodva - a figyelmeztetés vagy a megrovás.

5.

Amennyiben a köztisztviselő által elkövetett etikai vétség, vagy annak eredménye
megalapozza a köztisztviselő fegyelmi felelősségét, a munkáltatói jogkör gyakorlója a
közszolgálati tisztségviselőkről szóló törvény szabályai szerint fegyelmi eljárást folytat
le.
IV. Záró rendelkezés

1.

Jelen Etikai Kódex Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének elfogadásával, az
elfogadást követő napon lép hatályba.

2.

Az Etikai Kódexben foglaltakat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel ismertetni
kell.

Pápa, 2012. október …...

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Záradék:
Jelen Etikai Kódexet Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete …/2012. (…)
határozatával fogadta el.

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE
8500 PÁPA, Fő u. 12.
Tel : 89/ 324 -585
Fax : 89/ 515 -083
E-m ai l : pol garm est e r@papa.hu
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Tisztelt Képviselőtestület!
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 97.§ (24) bekezdés b) pontja alapján a 115/2012. (IX.27.)
határozata 1. pontjával szándékát nyilvánította az állami intézményfenntartó központnak arról,
hogy a rendelkezésre álló saját és átengedett bevételek terhére a következő naptári évben
kezdődő tanévtől a településen működő köznevelési intézmények működtetését nem képes
vállalni.
A szándéknyilatkozat benyújtásának feltételeit a Nkt. végrehajtására kiadott 229/2012.
(VIII.28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) - 2013. január 1-jétől hatályos 39.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint szabályozza:
A települési önkormányzat a köznevelési intézmény feladatait szolgáló ingatlan Nkt. 74.§ (4)
bekezdése szerinti működtetési kötelezettsége alóli mentesülésre irányuló kérelmét, az erre a
célra létrehozott honlapon történő kitöltésével és a lezárt rögzítés alapján nyomtatott adatlap
egy eredeti és egy hitelesített másolati példányában a kincstár települési önkormányzat
székhelye szerint illetékes területi szerve (továbbiakban: Igazgatóság) részére postai úton
történő megküldésével nyújthatja be.
A kérelemhez a települési önkormányzatnak csatolni kell a Kormányrendelet 1-3. számú
mellékletét, valamint a 4. számú mellékletében foglalt nyilatkozatát.
Az Igazgatóság a kérelmet a rendelkezésre álló adatokkal és információkkal összevetve
felülvizsgálja. Ezt követően megküldi a miniszternek. A Kormányrendelet 41. § (1) bekezdése
szerint a kérelem alapján a miniszter, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az
államháztartásért felelős miniszter – a miniszter által létrehozott és működtetett tárcaközi
bizottság javaslata alapján – a miniszterhez történő megküldésétől számított 10 napon belül
együttesen dönt arról:
hogy a működtetési képesség hiányában a települési önkormányzatot nem terheli az
Nkt. 74.§ (4) bekezdése szerinti kötelezettség, vagy
meghatározza a települési önkormányzat hozzájárulási kötelezettségének mértékét,
ha a működtetési képesség hiánya nem vagy csak részben állapítható meg.
A döntésről postai úton értesíti az önkormányzatot.
Ezt követően a Kormányrendelet 42. § (2) bekezdése lehetővé teszi az Önkormányzatoknak,
hogy a miniszteri döntés ismeretében a köznevelési intézmények a működtetés állami
intézményfenntartó központnak történő átadására benyújtott kérelmét fenntartva átadja a
működtetést, vagy kérelmét visszavonva az Önkormányzat a 2013/2014-es tanévtől vállalja a
város köznevelési intézményeinek működtetését.

A mentesülés iránti kérelem, valamint a vonatkozó adatlapok elektronikus kitöltésére a mai
napig – technikai okok: a kitöltési útmutató pontatlansága - miatt nem kerülhetett sor. A
kitöltésre a jelenlegi információink szerint 2012. november 15-ig lesz lehetőség.
A Képviselőtestület a hivatkozott határozatában utasította a Polgármestert, hogy kísérje
figyelemmel és vizsgálja meg a köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos
finanszírozási feltételek változását és a végleges döntéshez szükséges javaslatot terjessze a
Képviselőtestület elé.
A Polgármesteri Hivatal a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló
törvényjavaslat (továbbiakban: törvénytervezet), valamint a hozzá benyújtott módosító
indítványok alapján előzetes számításokat készített az Önkormányzat 2013-ra várható
bevételeire vonatkozóan. Azonban még ma sem egyértelmű, hogy a jövő évben az
Önkormányzat milyen és mennyi bevételre számíthat, ezáltal jelen pillanatban egyértelműen
nem lehet meghatározni, hogy a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó
kiadásokat az Önkormányzat a Nkt. által előírt feltételek mellett a 2013/2014-es tanévtől saját
bevétele terhére tudja-e biztosítani.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.
Összeállította: Horváthné Farkas Andrea köztisztviselő
Pápa, 2012. október 18.
Dr. Áldozó Tamás sk.
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 97. § (24) b. pontjában foglaltak, valamint a jelenlegi információk alapján - a
rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a következő naptári évben kezdődő
tanévtől az illetékességi területén működő köznevelési intézmények vonatkozásában a
működtetést nem képes vállalni.
A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a Pápa város illetékességi területén működő
köznevelési intézmények Nkt. - 2013. január 1-jétől hatályos - 74. § (4) bekezdése szerinti
működtetési kötelezettsége alóli mentesülés érdekében a 229/2012. (VIII.28) Korm. rendelet
39.§. (1) bekezdése alapján kérelmet nyújtson be a kincstár illetékes területi szerve részére.
Határidő:
Felelős:

azonnal, illetve november 15.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Rádi Róbert kabinetvezető
Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna költségvetési csoportvezető
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144.

Tisztelt Képviselőtestület!
2012. szeptember 1-jén lépett hatályba a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
(továbbiakban: Nkt.), amely új fogalmi meghatározásokat használ többek között a sajátos
nevelési igényű gyermekek tekintetében. Ez a köznevelési intézmények alapító okiratainak
tartalmi elemeit is érinti. Az átmeneti rendelkezésének 97. § (4) bekezdése pedig kimondja,
hogy a törvény hatályba lépését követően négy hónapon belül a fenntartó felülvizsgálja a
közoktatási intézmények alapító okiratát.
Fentieken túl, a költségvetési szervek intézményvezetői is kérték néhány szakfeladat
módosítását.
A Képviselőtestület döntésének megfelelően indokolt a 2013. januártól állami fenntartásba
kerülő Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium esetében az oktatási szempontból
nem hasznosuló vagyonelemek alapító okiratból történő törlése is.
2012. július 1-jén hatályba lépett a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény is,
amelyet szintén szükséges az alapító okiratokon átvezetni.
A módosítást indokolta még az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a
végrehajtásról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, mely 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.
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, de legkésőbb 2012. december 31-ig
kell az irányító szervnek végrehajtania.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni
és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.
Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő
Pápa, 2012. október 19.

Dr. Áldozó Tamás sk.
polgármester
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HATÁROZATI JAVASLAT
I.
1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város Önkormányzatának
Egyesített Szociális Intézménye 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 Weöres Sándor Általános Iskola
alapító okiratának módosítását, valamint annak egységes szerkezetét az előterjesztés
7. és 8. számú melléklete szerint jóváhagyja.
5. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános
Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítását, valamint
annak egységes szerkezetét az előterjesztés 9. és 10. számú melléklete szerint jóváhagyja.
6. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és
Kollégium 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 alapító okiratok aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
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
okiratok alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatok szükséges módosítását végezzék el,
és az egységes szerkezetű Szabályzatokat terjesszék Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi
és Összeférhetetlenségi Bizottsága elé jóváhagyásra.
Határidő:
Felelős:

benyújtásra:
2012. november 30.
jóváhagyásra:
2012. december 31.
Intézményvezető
Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi
Bizottsága elnöke
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1. sz. melléklet
MÓDOSÍTÓ OKIRAT*
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 98/2012. (VI.26.) határozatának I/1.
pontjával jóváhagyott Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye alapító
okiratát az alábbiak szerint módosítja:
A 7. pont helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony, melyre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, és a szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtására kiadott 257/2000.
(XII.23.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya
munkaviszony, melyre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII, törvényben,
valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben foglaltak az irányadók.
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV.
törvény (pl. megbízási jogviszony) szabályai az irányadók.”

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.

A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának
Egyesített Szociális Intézménye

2.

A költségvetési szerv székhelye:
A költségvetési szerv telephelyei:

3.

Jogszabályban meghatározott közfeladata: a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében foglaltak alapján: szociális ellátás, valamint a
gyermek és ifjúságvédelmi feladatokról való gondoskodás.

4.

Alaptevékenysége:
Az intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény alapján szociális alapszolgáltatásokat, szakosított ellátásokat és
gyermekjóléti szolgáltatásokat működtet integrált szervezeti formában.
Ellátja továbbá a hozzákapcsolt önállóan működő költségvetési szervek szakmai
feladatainak megvalósításával kapcsolatos - külön megállapodásban rögzített pénzügyi-gazdasági feladatokat.
Pápa, Barát u. 9.:
Az intézmény szakmai és pénzügyi-gazdasági irányítási feladatainak ellátása.
Pápa, Barát u. 3.
Tartós bentlakásos ellátás biztosítása az egészségi állapota, valamint szociális helyzete
miatt önmaga ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, napi 4 órát
meghaladó, vagy jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló
gondozási szükségletű, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő,
öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személynek, illetve a férőhely 15 %-áig a
gondozási szükséglettel nem rendelkező személy számára, abban az esetben, ha az
ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a
szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését.
Továbbá biztosítja a demens betegek, illetve a 18. életévét betöltött, betegsége vagy
fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes személyek ellátását is.
Intézményi ellátottak részére étkeztetés biztosítása, továbbá a dolgozók munkahelyi
étkeztetése.
Pápa, Barát u. 4-6.
Demens betegek tartós bentlakásos ellátása. Illetve a férőhely 15 %-áig tartós
bentlakásos ellátás biztosítása a gondozási szükséglettel nem rendelkező személy
számára, abban az esetben, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más
személy írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési
díj megfizetését.

Pápa, Barát u. 9.
Pápa, Barát u. 3.
Pápa, Barát u. 4-6.
Pápa, Barát u. 7.
Pápa, Teveli út 3.
Pápa, Vörösmarty u. 12.
Pápa, Arany J. u. 4.
Pápa, Kisfaludy u. 16.
Pápa, Barát u. 11.
Pápa, Komáromi u. 14.

5

Továbbá átmeneti elhelyezés biztosítása az önmagukról betegségük vagy más ok miatt
gondoskodni nem tudó időskorúak, továbbá a 18. életévüket betöltött beteg személyek
számára.
Nappali ellátás keretében idősek klubja működtetése, mely ellátja a saját otthonában
élő, önmagáról való gondoskodásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de
felügyeletre szoruló demens beteg intézményi napközbeni ellátását.
Pápa, Barát u. 7.
A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatások körében az
étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a támogató
szolgáltatás szakmai hátterének biztosítása.
Pápa, Teveli u. 3.
Tartós bentlakásos ellátás biztosítása az egészségi állapota, valamint szociális helyzete
miatt önmaga ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, napi 4 órát
meghaladó, vagy jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló
gondozási szükségletű, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő,
öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személynek, illetve a férőhely 15 %-áig a
gondozási szükséglettel nem rendelkező személy számára, abban az esetben, ha az
ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a
szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését.
Továbbá biztosítja a demens betegek, illetve a 18. életévét betöltött, betegsége vagy
fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes személyek ellátását is.
Pápa, Vörösmarty u. 12.
Tartós bentlakásos ellátás biztosítása az egészségi állapota, valamint szociális helyzete
miatt önmaga ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, napi 4 órát
meghaladó, vagy jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló
gondozási szükségletű, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő,
öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személynek, illetve a férőhely 15 %-áig a
gondozási szükséglettel nem rendelkező személy számára, abban az esetben, ha az
ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a
szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését.
Továbbá biztosítja a demens betegek, illetve a 18. életévét betöltött, betegsége vagy
fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes személyek ellátását is.
Pápa, Vörösmarty u. 12.
Pápa, Arany J. u. 4.
Átmeneti elhelyezés biztosítása az önellátásra képes hajléktalan személyek számára.
Pápa, Kisfaludy u. 16.
Átmeneti elhelyezés biztosítása az önellátásra képes hajléktalan személyek számára.
Pápa, Barát u. 11.
A szociális alapszolgáltatás és a gyermekjóléti alapellátás keretében a szociális vagy
mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló
személyek és családok számára családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása.
Pápa, Komáromi u. 14.
Nappali ellátás és a munka- rehabilitáció keretében szociális foglalkoztatás biztosítása
a saját otthonában élő, önmagáról való gondoskodásra részben képes vagy önellátásra
nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek számára.
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Szakágazat száma, megnevezése: 873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
Alkalmazott szakfeladatok:
873011-1
Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
(férőhely: 122 fő)
Pápa, Barát u. 3.
Pápa, Teveli út. 3.
Pápa, Vörösmarty u. 12.
873013-1
Demens betegek bentlakásos ellátása
(férőhely: 15 fő)
Pápa, Barát u. 3.
Pápa, Barát u. 4-6.
Pápa, Teveli út. 3.
Pápa, Vörösmarty u. 12.
873012-1
Időskorúak átmeneti ellátása
Pápa, Barát u. 4-6.(férőhely: 20 fő)
879033-1
Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson
Pápa, Arany J. u. 4. (férőhely: 20 fő)
- időszakos férőhely
Pápa, Kisfaludy u. 16. (férőhely: 6 fő)
889921-1
Szociális étkeztetés
889922-1
Házi segítségnyújtás
889923-1
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
889925-1
Támogató szolgáltatás
889201-1
Gyermekjóléti szolgáltatás
889924-1
Családsegítés
881011-1
Idősek nappali ellátása
Pápa, Barát u. 4-6. (férőhely: 32 fő)
881012-1
Demens betegek nappali ellátása
Pápa, Barát u. 4-6.(férőhely: 8 fő)
881013-1
Fogyatékossággal élők nappali ellátása
Pápa, Komáromi u. 14. (férőhely: 20 fő)
562917-1
Munkahelyi étkeztetés
562920-1
Egyéb vendéglátás
856012-1
Korai fejlesztés, gondozás
862101-1
Háziorvosi alapellátás
862102-1
Háziorvosi ügyeleti ellátás
869041-1
Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás
869042-1
Ifjúság-egészségügyi gondozás
862301-1
Fogorvosi alapellátás
862302-1
Fogorvosi ügyeleti ellátás
882111-1
Aktív korúak ellátása
882112-1
Időskorúak járadéka
882115-1
Ápolási díj alanyi jogon
882116-1
Ápolási díj méltányossági alapon
882122-1
Átmeneti segély
882123-1
Temetési segély
882202-1
Közgyógyellátás
882203-1
Köztemetés
889101-1
Bölcsődei ellátás
889943-1
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
889969-1
Egyéb speciális ellátások
890431-1
Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében
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890441-1
890442-1
680002-1
889955-1
890443-1
889109-1
889967-1

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatása
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Politikai rehabilitációs ellátások
Egyéb közfoglalkoztatás
Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások
Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és –átalakítási támogatása

Vállalkozási tevékenység köre és mértéke:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
5.

A költségvetési szerv jogállása:
Az intézmény jogi személy, melynek egyszemélyi felelős vezetője az
intézményvezető.
Az intézményvezető önálló munkáltatói jogkörrel rendelkezik, az intézményi
dolgozók tekintetében.

6.

Az intézményvezetői állás betöltésének rendje:
Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás
előkészítését és lefolytatását a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvényben, és a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban
történő végrehajtására kiadott 257/2000. (XII.23.) számú Korm. rendeletben foglaltak
figyelembe vételével kell elvégezni.
Az intézményvezetői állás betöltésére vonatkozó pályázat elbírálása Pápa Város
Önkormányzatának Képviselőtestülete hatáskörébe tartozik.

7.

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony, melyre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, és a szociális,
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtására kiadott
257/2000. (XII.23.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. Egyes
foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkaviszony, melyre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII, törvényben, valamint a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben foglaltak az irányadók. Egyéb
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV.
törvény (pl. megbízási jogviszony) szabályai az irányadók.

8.

A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv.
Gazdálkodással összefüggő jogosítványok:
A kötelezettségvállalási és utalványozási jogot a költségvetési szerv vezetője
gyakorolja. Tevékenységéről és gazdálkodásáról a költségvetési szervekre vonatkozó
szabályok szerint számol be.
Ellátja a hozzá rendelt önállóan működő költségvetési szervek alaptevékenységi
körébe tartozó feladatokkal kapcsolatos gazdasági, ügyviteli feladatokat a
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjének szabályait rögzítő megállapodásban
foglaltak szerint.
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Az intézményhez rendelt önállóan működő költségvetési szervek:
- Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézete,
Pápa, Barát u.9.
- Bóbita Bölcsőde, Tókert u. 11.
- Fenyveserdő Bölcsőde, Vajda P. lakótelep
- Napsugár Bölcsőde, Képző u. 1.
9.

Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
Székhelye:
Pápa, Fő u. 12.
A költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyását átruházott
hatáskörben Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi
Bizottsága látja el.

10.

Működési köre: a mindenkor hatályos működési engedélyekben meghatározott
települések

11.

A költségvetési szerv jogelődje: Egyesített Szociális Intézmény
Pápa, Szelestei u. 3.
Pápa Város Önkormányzatának Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálata Pápa, Fő u. 7.

Pápa, 2012. október ………..
Dr. Áldozó Tamás
polgármester
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3. sz. melléklet
MÓDOSÍTÓ OKIRAT*
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 199/2011. (XI.24.) határozatának I/2.
pontjával jóváhagyott Munkácsy Mihály Általános Iskola alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
Az alapító okirat 2. pontjában a Telephelye, tagintézménye: helyébe az alábbi szövegrész
kerül:
„Telephelye:”
A „Tagozat megnevezése: hagyományos nyelvoktató német nemzetiségi tagozat” szöveg
törlésre kerül.
Az alapító okiratban a 4. Alaptevékenysége: alábbiak szerint módosul:
„4. Alapfeladata:
A Munkácsy Mihály Általános Iskola nyolc évfolyammal működő köznevelési intézmény,
amely általános iskolai nevelés-oktatást folytat, továbbá hagyományos nyelvoktató német
nemzetiségi nevelés-oktatást biztosít, évfolyamonként egy osztályban.
Biztosítja a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók – figyelembe véve a gyermek fogyatékosságát is - integrált oktatásátnevelését is.
Tevékenységét a fenntartó által jóváhagyott pedagógiai programban – és az annak részét
képező helyi tantervben – foglaltaknak megfelelően köteles megszervezni és ellátni.
Aradi u. 10-12.:
Általános iskolai, valamint a nemzetiségi nevelés-oktatás 1.,2. és 4-8. évfolyamokon.
Többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók integrált oktatása-nevelése 1., 2.,és 4-8 évfolyamokon.
A székhelyre felvehető legmagasabb tanulólétszám: 594 fő
Fiumei u. 3.:
Általános iskolai, valamint nemzetiségi nevelés-oktatás 3. évfolyamon.
Többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók integrált oktatása-nevelése 3. évfolyamon.
A telephelyre felvehető legmagasabb tanulólétszám: 78 fő”
Az alapfeladata pontjába tartozó Alkalmazott szakfeladatok alpontban a 890442-1 Bérpótló
juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása szakfeladat megnevezése a
következőre módosul:
„890442-1
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása”,
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 tartalmi meghatározása helyébe az
alábbi szövegrész kerül:
„az a tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi,
értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd”
(*dőlt betűvel szedett szövegrész a javasolt módosításokat tartalmazza)

10

A 8. pont helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony, melyre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 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 1992. évi XXII. törvényben, valamint a munka törvénykönyvéről szóló
2012. évi I. törvényben foglaltak az irányadók. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra
a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) szabályai
az irányadók.”
A 9. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre pontjának helyébe az alábbi szövegrész
kerül:
„9. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:”
A 12. pont második mondata helyébe az alábbi szövegrész kerül.
„Kötelező felvételt biztosít a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 90. §-ában foglaltak
alapján meghatározott és közzétett működési (felvételi) körzetben lakók részére.”
Jelen módosítás az alapító okirat egyéb rendelkezéseit nem érinti, azok változatlanul
hatályban maradnak.
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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:
Telephelye:

8500 Pápa, Aradi u. 10-12.
8500 Pápa, Fiumei u. 3.

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. Alapfeladata:
A Munkácsy Mihály Általános Iskola nyolc évfolyammal működő köznevelési intézmény,
amely általános iskolai nevelés-oktatást folytat, továbbá hagyományos nyelvoktató német
nemzetiségi nevelés-oktatást biztosít, évfolyamonként egy osztályban.
Biztosítja a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók – figyelembe véve a gyermek fogyatékosságát is - integrált oktatásátnevelését is.
Tevékenységét a fenntartó által jóváhagyott pedagógiai programban – és az annak részét
képező helyi tantervben – foglaltaknak megfelelően köteles megszervezni és ellátni.
Aradi u. 10-12.:
Általános iskolai, valamint a nemzetiségi nevelés-oktatás 1.,2. és 4-8. évfolyamokon.
Többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók integrált oktatása-nevelése 1., 2.,és 4-8 évfolyamokon.
A székhelyre felvehető legmagasabb tanulólétszám: 594 fő
Fiumei u. 3.:
Általános iskolai, valamint nemzetiségi nevelés-oktatás 3. évfolyamon.
Többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók integrált oktatása-nevelése 3. évfolyamon.
A telephelyre felvehető legmagasabb tanulólétszám: 78 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
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Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása
890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás
852012-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (1-4. évfolyam)
az a tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási,
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd
852022-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (5-8. évfolyam)
az a tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási,
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd
855912-1 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
az a tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási,
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd
855915-1 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
az a tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási,
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd
931204-1 Iskolai diáksport tevékenység támogatása
889943-1
890441-1
890442-1

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 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 1992. évi XXII. törvényben, valamint a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 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 besorolása: 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:
Székhelye:
11. A költségvetési szerv fenntartója:

Pápa Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
Pápa, Fő u.12.
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 1993. évi LXXIX. tv. 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, 2012. október ……..
Dr. Áldozó Tamás
polgármester
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5. sz. melléklet
MÓDOSÍTÓ OKIRAT*
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 199/2011. (XI.24.) határozatának I/3.
pontjával jóváhagyott Tarczy Lajos Általános Iskola alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
Az alapító okirat 2. pontjában a Telephelye, tagintézménye: helyébe az alábbi szövegrész
kerül:
„Telephelye:”
A „Tagozat megnevezése: magyar-angol két tanítási nyelvű tagozat” szöveg törlésre kerül.
Az alapító okiratban a 4. Alaptevékenysége: alábbiak szerint módosul:
„4. Alapfeladata:
A Tarczy Lajos Általános Iskola nyolc évfolyammal működő köznevelési intézmény, amely
általános iskolai nevelés-oktatást folytat.
Az intézmény évfolyamonként 1 tanulócsoportban magyar-angol két tanítási nyelvű iskolai
oktatást folytat, melynek keretében biztosítja a SAC / C-17 program végrehajtása során a
városba érkező nem magyar állampolgárságú gyermekek általános iskolai oktatását.
Biztosítja a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók – figyelembe véve a gyermek fogyatékosságát is - integrált oktatásátnevelését is.
Tevékenységét a fenntartó által jóváhagyott pedagógiai programban – és az annak részét
képező helyi tantervben, mely a két tanítási nyelvű oktatásra vonatkozóan az oktatási
miniszter által kiadott egyedi tantervet is tartalmazza – foglaltaknak megfelelően köteles
megszervezni és ellátni.
Jókai u. 18.:
Általános iskolai nevelés-oktatás 1-8 évfolyamokon, valamint magyar-angol két tanítási
nyelvű oktatás 1-8 évfolyamokon, évfolyamonként 1 tanulócsoportban.
Többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók integrált oktatása-nevelése 1-8 évfolyamokon.
A székhelyre felvehető legmagasabb tanulólétszám: 582 fő
Jókai u. 37.:
Az intézmény székhelyén 1-8 évfolyamos általános iskolai nevelés-oktatásban, valamint a
magyar-angol két tanítási nyelvű oktatásban működő tanulócsoportok részére a vonatkozó
megállapodásban meghatározottak szerint a rajz, a technika, valamint a testnevelés
tantárgyak oktatásához szükséges oktatási helyiségek biztosítása.
A telephelyre felvehető legmagasabb tanulólétszám: 90 fő”
Az alapfeladata pontjába tartozó Alkalmazott szakfeladatok alpontban a 890442-1 Bérpótló
juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása szakfeladat megnevezése a
következőre módosul:
„890442-1
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása”,
(*dőlt betűvel szedett szövegrész a javasolt módosításokat tartalmazza)
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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 tartalmi meghatározása helyébe az
alábbi szövegrész kerül:
„az a tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi,
értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd”
valamint az alábbi szakfeladattal egészül ki:
„931204-1
Iskolai diáksport tevékenység támogatása”
A 8. pont helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony, melyre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 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 1992. évi XXII. törvényben, valamint a munka törvénykönyvéről szóló
2012. évi I. törvényben foglaltak az irányadók. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra
a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) szabályai
az irányadók.”
A 9. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre pontjának helyébe az alábbi szövegrész
kerül:
„9. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:”
A 12. pont második mondata helyébe az alábbi szövegrész kerül.
„Kötelező felvételt biztosít a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 90. §-ában foglaltak
alapján meghatározott és közzétett működési (felvételi) körzetben lakók részére.”
Jelen módosítás az alapító okirat egyéb rendelkezéseit nem érinti, azok változatlanul
hatályban maradnak.
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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:
Telephelye:

8500 Pápa, Jókai u. 18.
8500 Pápa, Jókai u. 37.

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. Alapfeladata:
A Tarczy Lajos Általános Iskola nyolc évfolyammal működő köznevelési intézmény,
amely általános iskolai nevelés-oktatást folytat.
Az intézmény évfolyamonként 1 tanulócsoportban magyar-angol két tanítási nyelvű
iskolai oktatást folytat, melynek keretében biztosítja a SAC / C-17 program végrehajtása
során a városba érkező nem magyar állampolgárságú gyermekek általános iskolai
oktatását.
Biztosítja a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési
igényű gyermekek, tanulók – figyelembe véve a gyermek fogyatékosságát is - integrált
oktatását-nevelését is.
Tevékenységét a fenntartó által jóváhagyott pedagógiai programban – és az annak részét
képező helyi tantervben, mely a két tanítási nyelvű oktatásra vonatkozóan az oktatási
miniszter által kiadott egyedi tantervet is tartalmazza – foglaltaknak megfelelően köteles
megszervezni és ellátni.
Jókai u. 18.:
Általános iskolai nevelés-oktatás 1-8 évfolyamokon, valamint magyar-angol két tanítási
nyelvű oktatás 1-8 évfolyamokon, évfolyamonként 1 tanulócsoportban. Többi
gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek,
tanulók integrált oktatása-nevelése 1-8 évfolyamokon.
A székhelyre felvehető legmagasabb tanulólétszám: 582 fő
Jókai u. 37.:
Az intézmény székhelyén 1-8 évfolyamos általános iskolai nevelés-oktatásban, valamint
a magyar-angol két tanítási nyelvű oktatásban működő tanulócsoportok részére a
vonatkozó megállapodásban meghatározottak szerint a rajz, a technika, valamint a
testnevelés tantárgyak oktatásához szükséges oktatási helyiségek biztosítása.
A telephelyre felvehető legmagasabb tanulólétszám: 90 fő
Szakágazat száma, megnevezése: 852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás
kivételével)
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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)
az a tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum
zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelemvagy magatartásszabályozási zavarral) küzd
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)
az a tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum
zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelemvagy magatartásszabályozási zavarral) küzd
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
az a tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum
zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelemvagy magatartásszabályozási zavarral) küzd
855914-1 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915-1 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
az a tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum
zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelemvagy magatartásszabályozási zavarral) küzd
856011-1 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
Logopédiai ellátás
889943-1 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
890441-1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442-1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása
890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás
931204-1 Iskolai diáksport tevékenység támogatása
Vállalkozási tevékenység köre és mértéke:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
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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 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 1992. évi XXII. törvényben, valamint a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 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 besorolása: 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:
Székhelye:

Pápa Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
Pápa, Fő u.12.

A költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyását átruházott
hatáskörben Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága
látja el.

19

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 1993. évi LXXIX. tv. 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, 2012. október…..

Dr. Áldozó Tamás
polgármester
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7. sz. melléklet
MÓDOSÍTÓ OKIRAT*
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 199/2011. (XI.24.) határozatának I/5.
pontjával jóváhagyott Weöres Sándor Általános Iskola alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
Az alapító okiratban a 4. Alaptevékenysége: alábbiak szerint módosul:
„4. Alapfeladata:
A Weöres Sándor Általános Iskola nyolc évfolyammal működő köznevelési intézmény,
amely általános iskolai nevelés-oktatást folytat.
Biztosítja a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók – figyelembe véve a gyermek fogyatékosságát is - integrált oktatásátnevelését is.
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: 480 fő”
Az alapfeladata pontjába tartozó Alkalmazott szakfeladatok alpontban a 890442-1 Bérpótló
juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása szakfeladat megnevezése a
következőre módosul:
„890442-1
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása”,
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 tartalmi meghatározása helyébe az
alábbi szövegrész kerül:
„az a tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi,
értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd”
valamint az alábbi szakfeladattal egészül ki:
„931204-1
Iskolai diáksport tevékenység támogatása
856099-1
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység”
A 8. pont helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony, melyre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 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 1992. évi XXII. törvényben, valamint a munka törvénykönyvéről szóló
2012. évi I. törvényben foglaltak az irányadók. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra
a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) szabályai
az irányadók.”
(*dőlt betűvel szedett szövegrész a javasolt módosításokat tartalmazza)
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A 9. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre pontjának helyébe az alábbi szövegrész
kerül:
„9. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:”
A 12. pont második mondata helyébe az alábbi szövegrész kerül.
„Kötelező felvételt biztosít a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 90. §-ában foglaltak
alapján meghatározott és közzétett működési (felvételi) körzetben lakók részére.”
Jelen módosítás az alapító okirat egyéb rendelkezéseit nem érinti, azok változatlanul
hatályban maradnak.
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8. 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:
3.

8500 Pápa, Teleki u. 2.

Jogszabályban meghatározott közfeladata: a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (4) bekezdésében foglaltak alapján: általános iskolai
oktatás és nevelés

4. Alapfeladata:
A Weöres Sándor Általános Iskola nyolc évfolyammal működő köznevelési intézmény,
amely általános iskolai nevelés-oktatást folytat.
Biztosítja a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók – figyelembe véve a gyermek fogyatékosságát is - integrált oktatásátnevelését is.
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: 480 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 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása
890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás
852012-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (1-4. évfolyam)
az a tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási,
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd
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852022-1

855912-1

855915-1

931204-1
856099-1

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (5-8. évfolyam)
az a tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási,
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
az a tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási,
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság
szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási
zavarral) küzd
Iskolai diáksport tevékenység támogatása
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

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.
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8. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony, melyre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 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 1992. évi XXII. törvényben, valamint a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 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 besorolása: 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:
Székhelye:

Pápa Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
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 1993. évi LXXIX. tv. 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, 2012. október …….

Dr. Áldozó Tamás
polgármester
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9. sz. melléklet
MÓDOSÍTÓ OKIRAT*
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 98/2012. (VI.26.) határozatának I/2.
pontjával jóváhagyott Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okiratban a 4. Alaptevékenysége: alábbiak szerint módosul:
„4. Alapfeladata:
Az Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat nyolc
évfolyammal működő köznevelési intézmény, amely általános iskolai nevelés-oktatást
folytat.
Megfelelő számú rászoruló esetén az intézményben tanulók részére gyógytestnevelési
foglalkozást szervez.
A pedagógia szakszolgálat keretében logopédiai ellátást – 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, valamint ellátja az e körben
felmerülő iskolapszichológusi feladatokat.
Biztosítja a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók – figyelembe véve a gyermek fogyatékosságát is - integrált oktatásátnevelését is.
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”
Az alapfeladata pontjába tartozó Alkalmazott szakfeladatok alpontban 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 tartalmi meghatározása helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„az a tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi,
értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd”
valamint az alábbi szakfeladattal egészül ki:
„931204-1
Iskolai diáksport tevékenység támogatása”
A 8. pont helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony, melyre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 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 1992. évi XXII. törvényben, valamint a munka törvénykönyvéről szóló
2012. évi I. törvényben foglaltak az irányadók.
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV.
törvény (pl. megbízási jogviszony) szabályai az irányadók.”
(*dőlt betűvel szedett szövegrész a javasolt módosításokat tartalmazza)
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A 12. pont második mondata helyébe az alábbi szövegrész kerül.
„Kötelező felvételt biztosít a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 90. §-ában foglaltak
alapján meghatározott és közzétett működési (felvételi) körzetben lakók részére.”

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

27

10. 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. Alapfeladata:
Az Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat nyolc
évfolyammal működő köznevelési intézmény, amely általános iskolai nevelés-oktatást
folytat.
Megfelelő számú rászoruló esetén az intézményben tanulók részére gyógytestnevelési
foglalkozást szervez.
A pedagógia szakszolgálat keretében logopédiai ellátást – 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, valamint ellátja az e
körben felmerülő iskolapszichológusi feladatokat.
Biztosítja a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók – figyelembe véve a gyermek fogyatékosságát is - integrált oktatásátnevelését is.
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)
az a tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum
zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelemvagy magatartásszabályozási zavarral) küzd
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)
az a tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum
zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelemvagy magatartásszabályozási zavarral) küzd
855911-1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912-1 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
az a tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum
zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelemvagy magatartásszabályozási zavarral) küzd
855914-1 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915-1 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
az a tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum
zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelemvagy magatartásszabályozási zavarral) küzd
856011-1 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
logopédiai ellátás, gyógytestnevelés
889943-1 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
890441-1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442-1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása
890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás
931204-1 Iskolai diáksport tevékenység támogatása
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.
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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 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 1992. évi XXII. törvényben, valamint a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 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 besorolása: 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:
Székhelye:

Pápa Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
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 1993. évi LXXIX. tv. 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, 2012. október …….

Dr. Áldozó Tamás
polgármester
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11. sz. melléklet
MÓDOSÍTÓ OKIRAT*
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 72/2012. (V.17.) határozatának I/2.
pontjával jóváhagyott Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okirat 2. pontjában a Telephelye megnevezésében a „Somlóvásárhelyi 1273/1 és
1273/3 hrsz. alatti ingatlanok” szövegrész törlésre kerül.
Az alapító okiratban a 4. Alaptevékenysége: alábbiak szerint módosul:
„4. Alapfeladata:
Az intézményben a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a szakképzésről
szóló 2011. évi CLXXXVII törvény szerinti szakközépiskolai és szakiskolai oktatás, valamint
közép- és emelt szintű szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzés folyik.
Biztosítja a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók – figyelembe véve a gyermek fogyatékosságát is - integrált oktatásátnevelését is, továbbá igény szerint kollégiumi ellátást nyújt.”,
a Pápa, Veszprémi u. 45.: pontja szöveges részének ötödik bekezdése az alábbiakra módosul:
„Közép- és emelt szintű szakközépiskolai szakmai oktatás”,
a hatodik bekezdés az alábbiakra módosul:
„Iskolarendszeren kívüli képzés (felnőttképzés).”,
továbbá a következőkkel egészül ki:
„A székhelyre felvehető legmagasabb tanulólétszám:
630 fő
Szakközépiskolai évfolyamok száma:
5
Érettségire épülő szakképzés évfolyamainak száma:
2”
Pápa, Külső-Veszprémi u. 2.: pontja szöveges részének első és második bekezdése az
alábbiak szerint módosul:
„Négy évfolyamos szakközépiskolai, illetve szakiskolai képzés, szakképzést megelőző 9-10.
évfolyamon szakmai orientációval, szakiskolai szakképzés 11-13. évfolyamon, előre hozott
szakképzés 9-11. évfolyamon, érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyamon.
Szakmai gyakorlati oktatás, amely egyrészt tanműhelyekben, valamint az intézmény által
működtet csoportos gyakorlati képzési helyen, másrészt gazdálkodó szervezeteknél, továbbá
egyedi munkahelyeken történik.”
továbbá a következőkkel egészül ki:
„A tagintézményben felvehető legmagasabb tanulólétszám:
1050 fő
Szakközépiskolai évfolyamok száma:
4
Érettségre épülő szakképzés évfolyamainak száma:
2
Szakiskolai szakmai orientációs képzés évfolyamainak száma:
2
Szakiskolai szakképzés évfolyamainak száma:
2
Szakiskolai előrehozott szakképzés évfolyamainak száma:
3”
a „Somlóvásárhelyi 1273/1 és 1273/3. hrsz. alatti ingatlanok:
Szakközépiskolai és szakiskolai szakmai gyakorlati oktatás.” rész törlésre kerül.

(*dőlt betűvel szedett szövegrész a javasolt módosításokat tartalmazza)
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Az alapfeladata pontjába tartozó Alkalmazott szakfeladatok alpontban a 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 szakfeladatok tartalmi
meghatározása helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„az a tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi,
értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd”
A 4. pont a következőkkel egészül ki:
„Szakmacsoportok megjelölése:
- Közgazdaság
- Ügyvitel
- Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
- Vendéglátás, idegenforgalom
- Mezőgazdaság”
A 4. pontban az Oktatható OKJ-s szakmák: A, Szakközépiskola pontja az alábbiakkal
egészül ki:
„52 811 02 1000 00 00
Vendéglős”
A 4. pontban az Oktatható OKJ-s szakmák: B, Szakiskola pontjában a Kereskedő boltvezető
a szakképesítés azonosító száma a következőre módosul:
„333410100000000”
A 8. pont helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony, melyre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 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 1992. évi XXII. törvényben, valamint a munka törvénykönyvéről szóló
2012. évi I. törvényben foglaltak az irányadók.
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV.
törvény (pl. megbízási jogviszony) szabályai az irányadók.”
Jelen módosítás az alapító okirat egyéb rendelkezéseit nem érinti, azok változatlanul
hatályban maradnak.
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12. 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:
Tagintézménye:
Telephelye:

8500 Pápa, Veszprémi út 45.
8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 2.
8500 Pápa, Tangazdaság és külső területei

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Szakközépiskolai, szakiskolai oktatás és
kollégiumi ellátás.
4.

Alapfeladata:
Az intézményben a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a
szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII törvény szerinti szakközépiskolai és szakiskolai
oktatás, valamint közép- és emelt szintű szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai
képzés folyik.
Biztosítja a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók – figyelembe véve a gyermek fogyatékosságát is - integrált oktatásátnevelését is, továbbá igény szerint kollégiumi ellátást nyújt.
Pápa, Veszprémi u. 45.:
Hat évfolyamos szakképzés, ahol az oktatás a kilencedik évfolyamtól a tizennegyedik
évfolyamig tart.
Szakmai gyakorlati oktatás, mely egyrészt gyakorlati szaktantermekben, másrészt
gazdálkodó szervezeteknél történik.
Nyelvi előkészítő évfolyam működtetése.
Megfelelő számú rászoruló esetén gyógytestnevelési foglalkozás szervezése.
Közép- és emelt szintű szakközépiskolai szakmai oktatás.
Iskolarendszeren kívüli képzés (felnőttképzés).
Kollégiumi ellátás biztosítása.
ECDL és EBCL képzés és vizsgahely működtetése.
A székhelyre felvehető legmagasabb tanulólétszám:
630 fő
Szakközépiskolai évfolyamok száma:
5
Érettségire épülő szakképzés évfolyamainak száma:
2
Pápa, Külső-Veszprémi u. 2.:
Négy évfolyamos szakközépiskolai, illetve szakiskolai képzés, szakképzést megelőző 910. évfolyamon szakmai orientációval, szakiskolai szakképzés 11-13. évfolyamon, előre
hozott szakképzés 9-11. évfolyamon, érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyamon.
Szakmai gyakorlati oktatás, amely egyrészt tanműhelyekben, valamint az intézmény által
működtet csoportos gyakorlati képzési helyen, másrészt gazdálkodó szervezeteknél,
továbbá egyedi munkahelyeken történik.
Megfelelő számú rászoruló esetén gyógytestnevelési foglalkozás szervezése.
Kollégiumi ellátás biztosítása.
ECDL képzés működtetése.
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A tagintézményben felvehető legmagasabb tanulólétszám:
1050 fő
Szakközépiskolai évfolyamok száma:
4
Érettségre épülő szakképzés évfolyamainak száma:
2
Szakiskolai szakmai orientációs képzés évfolyamainak száma:
2
Szakiskolai szakképzés évfolyamainak száma:
2
Szakiskolai előrehozott szakképzés évfolyamainak száma:
3
Pápa, Tangazdaság és külső területei:
Szakközépiskolai és szakiskolai szakmai gyakorlati oktatás.
Az intézmény a tevékenységét a fenntartó által jóváhagyott pedagógiai programban – és az
annak részét képező helyi tantervben – foglaltaknak megfelelően köteles megszervezni és
ellátni.
Kollégiumba felvehető legmagasabb tanulólétszám: 288 fő.
Ebből a Veszprémi út 45. szám alatti intézményegységben: 120 fő.
a Külső-Veszprémi út 2. sz. alatti intézményegységben: 168 fő
Szakágazat száma, megnevezése: 853200 Szakmai középfokú oktatás
Alkalmazott szakfeladatok:
853131-1 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam)
853121-1 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
853211-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti
oktatás a szakképzési évfolyamokon
853221-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati
oktatás a szakképzési évfolyamokon
853214-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás
853224-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás
856099-1 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
854211-1 Felsőfokú szakképzés
855931-1 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932-1 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
559011-1 Kollégiumi szálláshelynyújtás 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 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása
890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás
853122-1 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása
(9-12/13. évfolyam)
az a tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum
zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelemvagy magatartásszabályozási zavarral) küzd
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853132-1 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10.
évfolyam)
az a tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi,
érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzd
853212-1 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali
rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
az a tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum
zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelemvagy magatartásszabályozási zavarral) küzd
853222-1 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali
rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
az a tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum
zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelemvagy magatartásszabályozási zavarral) küzd
853231-1 Emelt szintű nappali rendszerű szakközép-iskolai szakmai oktatás a szakképzés
szakképzési évfolyamokon
Szakmacsoportok megjelölése:
-

Közgazdaság
Ügyvitel
Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
Vendéglátás, idegenforgalom
Mezőgazdaság

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
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546210400105401
546210400105402
546230100000000
546250100000000
546250100003101
523440100000000
523440200000000
524620110000000
523430500000000
523430500105201
523430500105202
528110200000000
52 3410510000000
5262101100000000
526210101003101
526210101003102
526210101003103
526210101003104
544810400105401
543470100105404
543460100105403
523420100000000
548120110000000
54 345 02 0001 54 01
52 811 02 1000 00 00

Kertész és növényvédelmi technikus
Növénytermesztő és növényvédelmi technikus
Erdésztechnikus
Vadgazdálkodási technikus
Vadász, vadtenyésztő
Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Vállalkozási ügyintéző
Statisztikai és gazdasági ügyintéző
Vám- és jövedéki ügyintéző
Jövedéki ügyintéző
Vámügyintéző
Vendéglős
Kereskedő
Agrár környezetgazda
Bioállattartó- és tenyésztő
Biomasszaelőállító
Bionövény-termesztő
Ökogazda
Gazdasági informatikus
Üzleti kommunikációs szakügyintéző
Ügyintéző titkár
Marketing és reklámügyintéző
Idegenvezető
Nemzetközi szállítmányozási ügyintéző
Vendéglős

B, Szakiskola
313410100000000
313410100103101
313410100103102
313410100103103
313410100103104
313410100103105
313410100103106
315410110000000
315410101002101
315410101002102
315410101003101
315410101002103
315410101002104
315410101003102
315410101002105
316210400000000
316210401003101
316210400013101
316210300103101
316210300103102
316210300103103
316210300103104
335410400000000
335410510000000
335410501002101

Bolti eladó
Bútor- és lakástextil-eladó
Élelmiszer- és vegyi áru eladó
Műszaki cikk eladó
Porcelán- és edényáru eladó
Ruházati eladó
Zöldség-gyümölcs eladó
Húsipari termékgyártó
Baromfifeldolgozó
Bélfeldolgozó
Bolti hentes
Csontozó munkás
Halfeldolgozó
Szárazáru készítő
Vágóhídi munkás
Lótartó és lótenyésztő
Lóápoló és gondozó
Belovagló
Állattenyésztő (baromfi, kisállat)
Állattenyésztő (juh, kecske)
Állattenyésztő (sertés)
Állattenyésztő (szarvasmarha)
Pék
Pék-cukrász
Gyorspékségi sütő és eladó
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335410501002102
335410501002103
335410501002104
336210100000000
336210101002101
33 8110210000000
338110200013301
33 81103 10000000
338110300013301
338110300013302
333460110000000
336210210000000
336210201003101
336210201002101
336210201002102
333410100000000
31 521 08 0100 3101
33 215 01 0000 0000

Mézeskalács-készítő
Sütőipari munkás
Száraztészta-gyártó
Borász
Pincemunkás
Pincér
Mixer-Bartender
Szakács
Diétás szakács
Konyhafőnök
Irodai asszisztens
Gazda
Aranykalászos
Ezüstkalászos
Mezőgazdasági munkás
Kereskedő boltvezető
Finomgyártósori gépkezelő, gépszerelő
Virágkötő-, berendező, virágkereskedő

Vállalkozási tevékenység köre és mértéke:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
5. Feladatellátást szolgáló vagyon, vagyon feletti rendelkezés joga:
Feladatellátását szolgáló vagyon az önkormányzat által leltár szerint használatba adott
vagyoni kör, mely felett Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének többször
módosított 22/1992. (X.13.) rendeletében foglaltak szerint rendelkezhet.
Az ingatlanok fenntartásával, karbantartásával, üzemeltetésével kapcsolatban felmerült
költségeket a költségvetési szerv viseli.
6. Az intézmény jogállása:
Az intézmény jogi személy, melynek egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. Az
igazgató önálló munkáltatói jogkörrel rendelkezik az intézményi dolgozók tekintetében.
7. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás
előkészítését és lefolytatását a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX.
törvényben, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi
XXXIII. törvényben és a közoktatási intézményekben történő végrehajtására kiadott
módosított 138/1992. (X.8.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembe vételével kell
végezni.
Az intézményvezetői megbízás Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
hatáskörébe tartozik.
8. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony, melyre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 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 1992. évi XXII. törvényben, valamint a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 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 besorolása: 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, 2012. október ……

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE
8500 PÁPA, Fő u. 12.
Tel: 89/515-000
Fax: 89/515-083
E-mail: polgarmester@papa.hu

145.

Tisztelt Képviselőtestület!
Pápa Város Településszerkezeti Tervében és Helyi Építési Szabályzatában a Pápa, Szabó
Dezső utcai hulladékkezelő telep részét képező 0993/12 és 01000/2 hrsz-ú külterületi
ingatlanok (1. melléklet) belterületbe vonásra jelöltek.
A 12/2012. (IV.19.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott e területre vonatkozó szabályozási
terv is belterületként kezeli a két önkormányzati tulajdonú belterülettel szomszédos ingatlant.
A hulladékkezelő telep egységes telkének kialakítása miatt is szükséges a belterületbe vonás.
E művelet megfelel a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 15. § (3) bek.
előírásának miszerint, „Belterületi, illetőleg beépítésre szánt területi felhasználásra kerülő
területek folyamatosan a településfejlesztés megvalósításától függően vonhatók belterületbe.”
A hulladékkezelő telep fejlesztése folyamatban van, így megvalósul az az előírás is miszerint
4 éven belül ténylegesen fel kell használni a területet a településszerkezeti tervben
meghatározott célra.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Összeállította: Hortobágyi Sándor építésügyi csoportvezető
Pápa, 2012. október 16.
Dr. Áldozó Tamás sk.
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT
Pápa Város Képviselőtestülete a Pápa 0993/12 hrsz-ú és 01000/2 hrsz-ú ingatlanok
belterületbe vonásával egyetért.
A településfejlesztés folyamatosságának és a 4 éven belül tervezett felhasználás
figyelembevételével a Képviselőtestület belterületbe vonásra ezen ingatlanokat kijelöli.
Utasítja a polgármestert a határozat Földhivatalba történő megküldésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Molnár István városfejlesztési osztályvezető

