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118/2012. (X.11.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával döntött arról, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi 

fordulójához. 

 

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

Képviselőtestületi határozatban foglaltaknak megfelelően Pápa Város Önkormányzata 

csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához. 

 

 

119/2012. (X.11.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatában döntött a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2012. évi 

katasztrófavédelmi feladatainak ellátásához a 2012. évi 

költségvetése terhére 250.000,- Ft-ot biztosításáról. 

 

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

pénzeszköz átadásra vonatkozó megállapodást aláírták a Veszprém Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatósággal. 

 

 

124/2012. (X.25.) határozat 1. pontja 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatának 1. pontjában jóváhagyta a Megállapodás a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalok kialakításához c. okiratot, valamint 

felhatalmazta a Polgármestert a megállapodás és a Teljességi 

nyilatkozat aláírására. 

 

 

Az Aljegyző a határozat végrehajtására jelenti, hogy a Pápai Járási Hivatal kialakításáról 

szóló megállapodás és a Teljességi nyilatkozat aláírása megtörtént, a megállapodásban foglalt 

kötelezettségekkel kapcsolatos tárgyalások és feladatok végrehajtása folyamatban van. 

 

 

126/2012. (X.25.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatában döntött a hivatásetikai alapelveket és etikai 

eljárási szabályokat tartalmazó Etikai Kódex jóváhagyásáról. 

 

 

Az Aljegyző a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy Pápa Város Polgármesteri 

Hivatalában dolgozó köztisztviselők tájékoztatása az Etikai Kódexben foglaltakról 

megtörtént. 

 

Pápa, 2012. november 8. 

 

 Dr. Áldozó Tamás sk. 

 polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 118, 119/2012. (X.11.), a 124/2012. 

(X.25.) határozat 1. pontjának, valamint a 126/2012. (X.25.) határozatok végrehajtására adott 

jelentéseket elfogadja. 
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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 hivatkozott jogszabályi rendelkezés alapján az önkormányzatnak 2012. október 31-ig 

döntést kellett hoznia a köznevelési intézmények működtetésére vonatkozóan, ami a 

Képviselőtestület 2012. október 25-i ülésén megtörtént.  

 

2012. október 27-én hatályba lépett az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében 

szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb törvények módosításáról 2012. évi CLIV. 

törvény 27. §-a, amely a nemzeti  köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. módosítását 

tartalmazza.  

 

A módosítás fő elemei az alábbiak:  

 

27. § (1) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. 

§ (4) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba: 

„(4) A 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik - a 

szakképző iskola kivételével - az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az 

állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak 

ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről. A működtetés keretében a 

települési önkormányzat - a 76. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével - saját forrásai 

terhére biztosítja a köznevelési feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket, továbbá az 

ingó és ingatlan vagyon működtetésével összefüggő személyi feltételeket. A települési 

önkormányzat e kötelezettségének teljesítése alól - az ahhoz szükséges gazdasági és 

jövedelemtermelő képesség hiánya esetén, az érintett köznevelési intézmény működtetésével 

kapcsolatos kiadásaira és a köznevelési intézmény működtetéséhez rendelkezésére álló 

bevételeire vonatkozó, jogszabályban meghatározott adatszolgáltatás mellett - felmentést 

kérhet, továbbá egyes területszervezéssel és a lakosságszám változásával összefüggő 

rendkívüli esetben mentesül.” 

 (3) Az Nkt. 74. § (6) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba: 

„(6) A (4) bekezdés szerinti kötelezettség alól történő mentesülés iránti kérelemmel 

egyidejűleg a települési önkormányzat igazolja a gazdasági és jövedelemtermelő 

képességének hiányát, ennek érdekében adatot szolgáltat az érintett köznevelési intézmények 

működtetési adatairól, amelyek működtetését nem tudja vállalni, továbbá a működtetéshez 
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rendelkezésre álló bevételeiről. Ha az adatszolgáltatás nem vagy csak részben támasztja alá 

a működtetési képesség hiányát, az állam a települési önkormányzatot hozzájárulás 

megfizetésére kötelezi. A hozzájárulás megállapítása a helyi önkormányzati képviselők 

soron következő választása évét követő augusztus 31-ével bezárólag terjedő időszakra 

havonként azonos összegben történik, a felülvizsgálatra a helyi önkormányzati képviselők 

soron következő választását követő évben kerül sor. Hozzájárulási kötelezettség 

megállapítása esetén, annak közlését követő nyolc napos jogvesztő határidőn belül a 

települési önkormányzat a hozzájárulás feltételei vállalásáról határozatot hoz. A 

hozzájárulás vállalásának hiányában a települési önkormányzat működtetési kötelezettség 

alóli mentesülés iránti kérelmét visszavontnak kell tekinteni.” 

(4) Az Nkt. 74. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki: 

„(6a) A (4) és (5) bekezdésben meghatározott működtetés egyedi feltételeit az állami 

intézményfenntartó központtal kötött, a köznevelési intézmény által ellátott feladatokhoz 

igazodó szerződésben kell megállapítani.” 

(5) Az Nkt. 76. § (4) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba: 

„(4) A települési önkormányzat a helyi önkormányzati képviselők választását követő év 

március 31. napjáig nyújthat be kérelmet, ha a következő tanévtől a működtetést az államtól 

képes átvállalni vagy a működtetést nem képes vállalni.” 

 (9) Az Nkt. 97. § (24) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(24) A 74. § (4)-(6) bekezdését 2013. január 1-jétől kell alkalmazni azzal, hogy 

a) a települési önkormányzat - a 76. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően - első 

alkalommal 2012. november 15-ig nyújthatja be 

aa) a 74. § (5) bekezdése szerinti kérelmet, amennyiben 2013. január 1-jétől a 

működtetést az államtól képes átvállalni, vagy 

ab) a 74. (4) bekezdése szerinti kérelmet, amennyiben 2013. január 1-jétől a működtetést 

nem képes vállalni, 

 

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésére vonatkozóan jelenleg sem rendelkezünk olyan 

információkkal, amelyek a működtetésre vonatkozó döntést érdemben befolyásolnák, azonban 

a fenti módosítások szükségessé teszik az Önkormányzat döntésének hatályon kívül 

helyezését, és a módosított jogszabályban rögzítettek szerinti elfogadását.  

 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Összeállította: Horváthné Farkas Andrea köztisztviselő 

 

Pápa, 2012. november 6. 

 

Dr. Áldozó Tamás sk. 

 polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 97. § (24) ab. pontjában foglaltak, valamint a jelenlegi információk alapján - a 

rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére az illetékességi területén lévő összes, 

saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési 

intézmény vonatkozásában 2013. január 1-jétől a működtetést nem képes vállalni. 

 

A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a Pápa város illetékességi területén működő 

köznevelési intézmények Nkt. 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. 

 

Egyidejűleg a Képviselőtestület a 127/2012. (X.25.) határozatát hatályon kívül helyezi.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Rádi Róbert kabinetvezető 

 Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna költségvetési csoportvezető 
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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Magyar Közlöny 140. számában kihirdették a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. módosításáról szóló 2012. 

évi CLII. tv-t. 

 

A tv. 30. § (3) bekezdése szerint  

„ Azok a - nem megyeszékhely megyei jogú város területén lévő - muzeális intézmények, 

amelyek 2012. december 31-én a megyei múzeumi szervezetek tagintézményeként működtek, 

2013. január 1-jétől a feladat ellátásához rendelkezésre álló személyi, tárgyi és pénzügyi 

feltételek egyidejű átadásával a működési engedélyükben meghatározott székhely szerint 

illetékes települési önkormányzatok fenntartásába kerülnek. 

(4) A megyei intézményfenntartó központok helyébe az átvett vagyonnal, illetőleg 

intézményekkel kapcsolatos jogviszonyok tekintetében 2013. január 1-jét követően általános 

és egyetemleges jogutódként az új fenntartók lépnek. 

(5) A megyei intézményfenntartó központok fenntartásában levő intézmények települési 

önkormányzatok fenntartásába történő átadását rögzítő megállapodást 2012. december 15-ig 

kell megkötni. 

(6) A tulajdonjog és fenntartói jog átszállása az intézmények által foglalkoztatottak 

közalkalmazotti jogviszonyából vagy munkaviszonyából származó jogokat és 

kötelezettségeket nem érinti.” 

 

Fenti jogszabályhely alkalmazásában érintett a pápai Gróf Esterházy Károly Múzeum. 

 

Az átadás-átvételre vonatkozóan a 45114/2012/KOZGYUJT. számú levelében megkereste az 

Önkormányzatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúrpolitikáért Felelős Helyettes 

Államtitkára.   

 

A múzeum átvételével és jövőbeni működtetésével kapcsolatban indokolt tárgyalásokat 

folytatni a jelenlegi fenntartóval, valamint szükség esetén az érintett minisztériumi 

szervezetekkel is.  

 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Összeállította: Horváthné Farkas Andrea köztisztviselő 

 

Pápa, 2012. november 6.      Dr. Áldozó Tamás sk. 

 polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a  

muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 

évi CXL. tv. módosításáról szóló 2012. évi CLII. tv. 30. § (3) bekezdésében foglaltak alapján 

folytasson tárgyalásokat a pápai Gróf Esterházy Károly Múzeum átvételére vonatkozóan. 

 

Határidő: azonnal  

 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Rádi Róbert kabinetvezető 
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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Németországi partnervárosunkban Schwetzingenben 2012. november 27. és december 3. 

között tartják a hagyományos karácsonyi vásárt, amelyre meghívást kapott Pápa város 

delegációja is. 

 

A vásáron az elmúlt évekhez hasonlóan Schwetzingen valamennyi partnervárosa – a 

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

 

Miután az elmúlt két évben a Pápai Hús 1913 Kft. jellegzetes ízvilágú termékei nagy sikert 

arattak a látogatók körében, ezért a mostani vásáron a pápai Tourinform Iroda amellett, hogy 

bemutatja a város és környék idegenforgalmi szolgáltatásait, a gasztronómiai kínálatot 

erősítené helyi és környékbeli termelők házias, magyar termékeinek – sajt, méz, lekvár, 

pálinka – bemutatásával, valamint első alkalommal helyben sütött kürtős kaláccsal. 

 

Színpadi fellépőként a vendéglátók a Tücsök gyermek népi zenekart hívták meg. 

 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

 

Összeállította: Rádi Róbert kabinetvezető 

 

 

P á p a, 2012. november 9. 

 

Dr. Áldozó Tamás sk. 

         polgármester 

 

 

 
 
 

 
Határozati javaslat 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

schwetzingeni karácsonyi vásárra Pápa város képviseletében utazó delegációban résztvevőket 

felkérje és kijelölje. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 


