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JELENTÉS
A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK
VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

259/1997. (XII.16.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú
határozatával utasította a jegyzőt, hogy az ellenőrzési program
összeállítása
során
fordítson
kiemelt
figyelmet
a
vendéglátóegységek törvényességi vizsgálatára, a kereskedés és
vendéglátás rendjéről szóló önkormányzati rendeletben
foglaltakra, s növelje a társhatóságokkal együtt lefolytatásra
kerülő komplex ellenőrzések gyakoriságát.
A határozat végrehajtásával kapcsolatban az Okmányiroda csoportvezetője az alábbiakat
jelenti:
A 2012. évi ellenőrzési program célja a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.r.), a szolgáltatási
tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI.
törvény, valamint a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben (a továbbiakban:
Kertv.) foglaltak alapján:
a vendéglátó- és kereskedelmi tevékenységet végző üzletek működésének általános
törvényességi vizsgálata,
az üzletek működését, a kereskedelmi tevékenységet érintő egyéb jogszabályokban
foglaltak betartásának vizsgálata,
az üzletek jogszerű üzemeltetésének, a működés személyi és tárgyi feltételei
meglétének vizsgálata.
A kereskedelmi hatóság (a továbbiakban: a jegyző) ellenőrzéseit a következő szempontok
alapján végzi:
1. a kereskedő eleget tett-e a kereskedelmi/szolgáltatási tevékenység bejelentési
kötelezettségének (igazolás, működési engedély megléte) ( Korm. r. 24. § ( 1 ) bek.),
2. a kereskedő a működési engedélyben/igazolásban szereplő termékköröket árusítja-e
(Korm. r. § 24. § (1) bek.),
3. tevékenység végzésére előírt szakképesítés megléte ( Kertv. 5. § (3) bek.),
4. vásárlók könyvének hitelesítése a kereskedelmi hatóság részéről megtörtént-e
5. (Kertv. 5. § (5) bek.),
6. vásárlók könyve az üzletben jól látható és hozzáférhető helyen került-e elhelyezésre
(Kertv. 5. § (4) bek.),
7. vásárlók könyvébe tett bejegyzés kivizsgálása megtörtént-e (Korm.r. 25. § (5) bek.),
8. vendéglátó üzlet üzemeltetője a műsoros előadás, zene, tánc rendezése, továbbá
szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató játék folytatását, szórakoztató
játékautomata működtetését nyújtását bejelentette-e (Korm.r. 22. § (1) bek.),
9. üzlet nyitvatartási rendjében történő változásról a bejelentés megtörtént-e
(Kertv. 6.§ (1) - (2) bek. ).
Az előző évekhez hasonlóan ezévben is több alkalommal - február 17., július 7., október 20. tartottak közös ellenőrzést a társhatóságokkal (Rendőrkapitányság Pápa, Nemzeti Adó- és
Vámhivatal Pápa, Munkaügyi Felügyelőség Veszprém, Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápa,
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség, Gyámhatóság Pápa és a pápai Gyermekjóléti Szolgálat).
Az ellenőrzések tapasztalatai alapján megállapítható, hogy az üzletek a jogszabályi
előírásoknak megfelelően működnek.

Egy esetben tapasztalták, hogy a kereskedő bejelentési kötelezettségének csak részben tett
eleget, a hiányosságot azonban három napon belül pótolta.
A jegyző által - szintén előzetes értesítés nélkül - végzett hatósági ellenőrzések is azt
mutatják, hogy a tapasztalt kisebb hiányosságok (pl. a vásárlók könyvének nem megfelelő
helyen és módon történő elhelyezése) mellett az üzemeltetők betartják a jogszabályi előírást.
Jellemző mulasztás, hogy az üzletek megszüntetését nem jelentik be a kereskedők, így
előfordulhat, hogy a kereskedő által bezárt üzlet a kereskedelmi nyilvántartásban még
szerepel.
Egy esetben került sor az üzlet ideiglenes bezáratására, mivel az üzletben nem foglalkoztattak
a termékkör értékesítéséhez szakképesítéssel rendelkező személyt.
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez hatáskör
hiányában áttettek egy vendéglátóhelyet reklámozó szórólapot annak tartalmának kivizsgálása
miatt a fiatalkorúak védelme érdekében. A Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint az
ügyben a közigazgatási eljárást megindította.
A bejelentés- és működési engedélyköteles tevékenységekről vezetett nyilvántartás nyilvános,
mely a város honlapján - www.papa.hu – elérhető.
68/2005. (V.12.) határozat és 122/2005. (VIII.12.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú
határozataival döntött a védőnői, illetve iskolavédőnői, valamint
az iskolaorvosi körzetek megállapításáról.
A Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban
jelenti, hogy Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. október 25-i ülésén
fogadta el Pápa város egészségügyi alapellátási körzeteiről szóló 22/2012. (X.25.)
önkormányzati rendeletét, amely 2012. november 1-jén lépett hatályba. Az önkormányzati
rendelet mellékletei tartalmazzák az iskolaorvosi, iskola védőnői és a területi védőnői
körzeteket, erre tekintettel javasolja a 68/205. (V.12.) határozat, valamint a 122/2005.
(VIII.12.) határozat hatályon kívül helyezését.
111/2012. (IX.27.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú
határozatával döntött a KDOP-2.2.1/A-12 című pályázat
benyújtásával.
A Polgármesteri Kabinet vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a
határozatban foglaltaknak megfelelően a pályázatot határidőben benyújtották.
Pápa, 2012. november 21.
Dr. Áldozó Tamás sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 259/1997. (XII.16.) határozat,
valamint a 111/2012. (IX.27.) határozatok végrehajtására adott jelentéseket elfogadja.
2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 68/2005. (V.12.) és 122/2012.
(VIII.12.) határozatainak végrehajtására adott jelentést elfogadja, ezzel egyidejűleg a
68/2005. (V.12.) és a 122/2012. (VIII.12.) határozatait hatályon kívül helyezi.
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Tisztelt Képviselőtestület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése alapján a
kormányhivatal meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, a körzetek
megállapításához pedig be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét.
A fenti véleményt a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VII.31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése alapján a
kormányhivatalnak minden év november utolsó napjáig kell beszereznie. A véleménynek
tartalmaznia kell a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel,
ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű, általános
iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban. A kijelölt
körzetekről a kormányhivatal minden év február utolsó napjáig tájékoztatja a települési
önkormányzatot.
A véleményezéshez a Veszprém Megyei Kormányhivatal megküldte a körzethatárok
meghatározásának tervezetét, mely tervezet figyelembe vette a 2012/2013 tanévig érvényben
lévő iskolai beiratási körzeteket.
Az előterjesztéssel kapcsolatos iratanyag a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinetjében
megtekinthető.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.
Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő
Pápa, 2012. november 19.

Dr. Áldozó Tamás sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében foglaltak alapján - a kötelező felvételt biztosító
általános iskolák - a felvételi körzetek meghatározása című – a tervezetben foglaltakkal
egyetért.
Pápa Város Jegyzőjének nyilvántartásában szereplő halmozottan hátrányos helyzetű általános
iskolába járó gyermekek létszámát intézményi bontásban az előterjesztés melléklete
tartalmazza.
Utasítja a polgármestert, hogy a Képviselőtestület véleményét a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VII.31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint és a jogszabályban
megjelölt határidőig a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára küldje meg.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Rádi Róbert kabinetvezető

Melléklet

Intézmény neve, címe/ Tagintézmény neve és címe
Balla Róbert Téri Általános Iskola Előkészítő Szakiskola
és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Pápa, Jókai u. 37.
Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat
Pápa, Korona u. 29.
Munkácsy Mihály Általános Iskola
Pápa, Aradi u. 10-12.

Ebből halmozottan
hátrányos
helyzetűek
létszáma

Létszáma

155

47

446

19

513

46

Tarczy Lajos Általános Iskola
Pápa, Jókai u. 18.

597

77

Weöres Sándor Általános Iskola
Pápa, Teleki u. 2.

370

27

Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola
Pápa, Árok u. 12.

178

1

Szent István Római Katolikus Általános Iskola
Pápa, Fő tér 6.

383

30
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Tisztelt Képviselőtestület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásról szóló 368/2011.
(XII.31.) Kormányrendelet jelentős változásokat hozott a költségvetési tervezés, gazdálkodás
és az államháztartási információs rendszer tekintetében. Megjelent továbbá az elemi
költségvetésről szóló 5/2012. (III.1.) NGM rendelet, mely módosította a szakfeladatrendről és
az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet 1. és 2. számú
mellékletét, továbbá a törzskönyvi nyilvántartásról szóló 25/2009 (XI.18.) PM rendelet
helyébe a 6/2012. (III.1.) NGM számon új rendelet lépett.
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.
Fentieken túl 2012. július 1-jén hatályba lépett a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény is, amelyet szintén szükséges az alapító okiratokon átvezetni.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni
és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.
Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő
Pápa, 2012. november 21.

Dr. Áldozó Tamás sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
I.
1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Bóbita Bölcsőde alapító okiratának
módosítását, valamint annak egységes szerkezetét az előterjesztés 1. és 2. számú melléklete
szerint jóváhagyja.
2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Napsugár Bölcsőde alapító okiratának
módosítását, valamint annak egységes szerkezetét az előterjesztés 3. és 4. számú melléklete
szerint jóváhagyja.
3. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa Városi Televízió alapító
okiratának módosítását, valamint annak egységes szerkezetét az előterjesztés 5. és 6.
számú melléklete szerint jóváhagyja.
4. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jókai Mór Városi Könyvtár
alapító okiratának módosítását, valamint annak egységes szerkezetét az előterjesztés
7. és 8. számú melléklete szerint jóváhagyja.
5. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő
Központ alapító okiratának módosítását, valamint annak egységes szerkezetét az
előterjesztés 9. és 10. számú melléklete szerint jóváhagyja.
6. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város Önkormányzatának
Városgondnoksága 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

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. december 15.
jóváhagyásra:
2012. december 31.
Intézményvezető
Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi
Bizottsága elnöke

1. sz. melléklet
MÓDOSÍTÓ OKIRAT*
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 218/2011. (XII.22.) határozatának I/3.
pontjával jóváhagyott Bóbita Bölcsőde alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az alaptevékenység körébe tartozó az Alkalmazott szakfeladatok pontjában a 890442-1
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása szakfeladat
megnevezése a következőre módosul:
„890442-1
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása”.
A 6. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre pontjának helyébe az alábbi szövegrész
kerül:
„6. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:”
A 8. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: pontjának helyébe az alábbi
szövegrész kerül:
„8. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:”
A 9. 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)

2. sz. melléklet
ALAPÍTÓ OKIRAT
(módosításokkal egységes szerkezetben)
1.

Költségvetési szerv neve:

Bóbita Bölcsőde

2.

Költségvetési szerv székhelye:

8500 Pápa, Tókert u.11.

3.

Jogszabályban meghatározott közfeladata: a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. tv. 94. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján: bölcsődei ellátás biztosítása.
Alaptevékenysége:
A 3 éven aluli gyermekek napközbeni elhelyezése, szakszerű gondozása, nevelése.
Szakágazat száma, megnevezése: 889110 Bölcsődei ellátás
Alkalmazott szakfeladatok:
889101-1 Bölcsődei ellátás
889109-1 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások
562917-1 Munkahelyi étkeztetés
890441-1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442-1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása
890443 -1 Egyéb közfoglalkoztatás
Vállalkozási tevékenység köre és mértéke:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

4. Működési köre: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször
módosított 1997. évi XXXI. tv. 94. § (5) bekezdésében foglaltak alapján: Pápa város
közigazgatási területe.
5. 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.
6. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv.
Gazdálkodással összefüggő jogosítványok: Az intézmény önálló bankszámlával
rendelkezik. Meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait Pápa Város Önkormányzatának
Egyesített Szociális Intézménye látja el. A költségvetési szervek közötti munkamegosztást
és a felelősségvállalás rendjét külön megállapodás tartalmazza.
A bölcsődevezető gyakorolja a kötelezettségvállalási és utalványozási jogot.

7. Az intézmény jogállása:
Az intézmény jogi személy, melynek egyszemélyi felelős vezetője a bölcsődevezető. A
bölcsődevezető önálló munkáltatói jogkörrel rendelkezik az intézményi dolgozók
tekintetében.
8. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás
előkészítését és lefolytatását a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított
1992. évi XXXIII. törvényben, és a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtására kiadott módosított 257/2000.(XII.26.)
Korm. rendeletben foglaltak figyelembe vételével kell végezni.
Az intézményvezetői megbízás Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
hatáskörébe tartozik.
9. 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.
10. A költségvetési szerv jogelődje: I. sz. Bölcsőde
Székhelye:
Pápa, Tókert u. 11.

Pápa, 2012. november …….

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

3. sz. melléklet
MÓDOSÍTÓ OKIRAT*
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 218/2011. (XII.22.) határozatának I/5.
pontjával jóváhagyott Napsugár Bölcsőde alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az alaptevékenység körébe tartozó az Alkalmazott szakfeladatok pontjában a 890442-1
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása szakfeladat
megnevezése a következőre módosul:
„890442-1
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása”.
A 6. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre pontjának helyébe az alábbi szövegrész
kerül:
„6. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:”
A 8. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: pontjának helyébe az alábbi
szövegrész kerül:
„8. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:”
A 9. 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)

4. sz. melléklet
ALAPÍTÓ OKIRAT
(módosításokkal egységes szerkezetben)
1. Költségvetési szerv neve:

Napsugár Bölcsőde

2. Költségvetési szerv székhelye:

8500 Pápa, Képző u. 1.

3.

Jogszabályban meghatározott közfeladata: a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. tv. 94. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján: bölcsődei ellátás biztosítása.
Alaptevékenysége:
A 3 éven aluli gyermekek napközbeni elhelyezése, szakszerű gondozása, nevelése.
Szakágazat száma, megnevezése: 889110 Bölcsődei ellátás
Alkalmazott szakfeladatok:
889101-1 Bölcsődei ellátás
562917-1 Munkahelyi étkeztetés
890441-1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442-1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása
890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás
Vállalkozási tevékenység köre és mértéke:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

4. Működési köre: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször
módosított 1997. évi XXXI. tv. 94. § (5) bekezdésében foglaltak alapján: Pápa város
közigazgatási területe
5.

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.
6. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv.
Gazdálkodással összefüggő jogosítványok: Az intézmény önálló bankszámlával
rendelkezik. Meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait Pápa Város Önkormányzatának
Egyesített Szociális Intézménye látja el. A költségvetési szervek közötti munkamegosztást
és a felelősségvállalás rendjét külön megállapodás tartalmazza.
A bölcsődevezető gyakorolja a kötelezettségvállalási és utalványozási jogot.

7. Az intézmény jogállása:
Az intézmény jogi személy, melynek egyszemélyi felelős vezetője a bölcsődevezető. A
bölcsődevezető önálló munkáltatói jogkörrel rendelkezik az intézményi dolgozók
tekintetében.
8.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás
előkészítését és lefolytatását a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított
1992. évi XXXIII. törvény és a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ágazatban történő végrehajtására kiadott módosított 257/2000.(XII.26.) Korm. rendeletben
foglaltak figyelembe vételével kell végezni.
Az intézményvezetői megbízás Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
hatáskörébe tartozik.

9. 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.
10. A költségvetési szerv jogelődje: V. sz. Bölcsőde
Székhelye:
Pápa, Kilián ltp.

Pápa, 2012. ………………..
Dr. Áldozó Tamás
polgármester

5. sz. melléklet
MÓDOSÍTÓ OKIRAT*
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 13/2011. (II.25.) határozatának I/7.
pontjával jóváhagyott Pápa Városi Televízió alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okirat 3. pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„Jogszabályban
meghatározott
közfeladata:
a
médiaszolgáltatásokról
és
a
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. tv-ben foglaltak alapján: a független,
kiegyensúlyozott és tárgyilagos tájékoztatás, az egyetemes és nemzeti kultúra támogatása,
sokszínűségének bemutatása.”
Az alaptevékenység körébe tartozó az Alkalmazott szakfeladatok pontjában a 890441-1
Közcélú foglalkoztatás, a 890442-1 Közhasznú foglalkoztatás szakfeladatok megnevezése a
következőre módosul:
- „890441-1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
- 890442-1
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatása”,
valamint a:
- „890443 -1
Egyéb közfoglalkoztatás”
szakfeladattal egészül ki, továbbá a:
- „591113-1
Egyéb televízióműsor- készítés
szakfeladat törlésre kerül.
A 6. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: pontjának helyébe az alábbi
szövegrész kerül:
„6. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:”
A 7. pont helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony, melyre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, valamint a helyi
önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési
intézményeknél történő végrehajtásáról szóló 77/1993. (V.12.) 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 8. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre pontjának helyébe az alábbi szövegrész
kerül:
„8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:”
Jelen módosítás az alapító okirat egyéb rendelkezéseit nem érinti, azok változatlanul
hatályban maradnak.
(*dőlt betűvel szedett szövegrész a javasolt módosításokat tartalmazza)

6. sz. melléklet
ALAPÍTÓ OKIRAT
(módosításokkal egységes szerkezetben)
1. Költségvetési szerv neve:

Pápa Városi Televízió

2. Költségvetési szerv székhelye:

8500 Pápa, Deák F. u. 1.

3.

Jogszabályban meghatározott közfeladata: a médiaszolgáltatásokról és a
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. tv-ben foglaltak alapján: a független,
kiegyensúlyozott és tárgyilagos tájékoztatás, az egyetemes és nemzeti kultúra támogatása,
sokszínűségének bemutatása.

4. Alaptevékenysége:
Tv műsorok, filmek készítése, továbbadása.
Átvett műsorok sugárzása.
Egyéb városi információs szolgáltatás.
Szakágazat száma, megnevezése: 602000 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
Alkalmazott szakfeladatok:
602000-1 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása
890441-1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442-1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása
890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás
Vállalkozási tevékenység köre és mértéke:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
5. Az intézmény jogállása:
Az intézmény jogi személy, melynek egyszemélyi felelős vezetője az intézményvezető –
főszerkesztő, aki önálló munkáltatói jogkörrel rendelkezik az intézményi dolgozók
tekintetében.
6. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázat eljárás
lefolytatásának rendjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló, módosított 1992. évi
XXXIII. tv, valamint a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó
egyes költségvetési intézményeknél történő végrehajtásáról szóló, módosított 77/1993.
(V.12.) Korm. rendeletben foglaltak határozzák meg.
Az intézményvezetői megbízás Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
hatáskörébe tartozik.

7. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony, melyre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, valamint a helyi
önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési
intézményeknél történő végrehajtásáról szóló 77/1993. (V.12.) 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 költségvetési szerv.
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 intézményvezető gyakorolja a kötelezettségvállalási és utalványozási jogot.
9. 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.
10. Működési köre: a rádióengedélyben, valamint a műsorszolgáltatási szerződésben
meghatározottak szerint.
11. A költségvetési szerv jogelődje: --

Pápa, 2012. november …..
Dr. Áldozó Tamás
polgármester

7. sz. melléklet
MÓDOSÍTÓ OKIRAT*
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 13/2011. (II.25.) határozatának I/8.
pontjával jóváhagyott Jókai Mór Városi Könyvtár alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
Az alapító okirat 4. Alaptevékenysége pontja szöveges része az alábbiak szerint módosul:
„Pápa, Fő tér 1.:
A könyvtári dokumentumok helyben használata, kölcsönzése. Könyvtárközi kölcsönzés,
területi együttműködés szervezése. Közművelődési célú rendezvények, kiállítások szervezése és
ezekhez helyszín biztosítása. Könyvtári tevékenységgel összefüggő egyéb szolgáltatások.
Pápa, Anna tér 11.:
Kiadói tevékenységen belül nyomda működtetése.”
Az alaptevékenység körébe tartozó az Alkalmazott szakfeladatok pontjában a 890441-1
Közcélú foglalkoztatás, a 890442-1 Közhasznú foglalkoztatás szakfeladatok megnevezése a
következőkre módosul:
- „890441-1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
- 890442-1
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatása”,
valamint a:
- „890443 -1
Egyéb közfoglalkoztatás
- 180000-1
Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység”,
szakfeladatokkal egészül ki, továbbá a:
- „181200-1
Nyomás (kivéve: napilap)
- 181300-1
Nyomdai előkészítő tevékenység
- 181400-1
Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás”
szakfeladatok törlésre kerülnek.
Az alapító okirat 6. pontja 2. alpontjának felsorolása „Pápasalamon” településsel egészül ki.
A 7. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre pontjának helyébe az alábbi szövegrész
kerül:
„7. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:”
A 8. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: pontjának helyébe az alábbi
szövegrész kerül:
„8. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:”

(*dőlt betűvel szedett szövegrész a javasolt módosításokat tartalmazza)

A 9. pont helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony, melyre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, valamint a végrehajtására
kiadott, a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992.
(XI.20.) 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)
Jelen módosítás az alapító okirat egyéb rendelkezéseit nem érinti, azok változatlanul
hatályban maradnak.

8. sz. melléklet
ALAPÍTÓ OKIRAT
(módosításokkal egységes szerkezetben)
1. Költségvetési szerv neve:

Jókai Mór Városi Könyvtár

2. Költségvetési szerv székhelye:
Telephelye:

8500 Pápa, Fő tér 1.
Pápa, Anna tér 11.

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján: a az
információk szabad áramlása, és bárki számára hozzáférhetővé tétele érdekében a
könyvtári ellátás fenntartása, és fejlesztése.
4. Alaptevékenysége:
Pápa, Fő tér 1.:
A könyvtári dokumentumok helyben használata, kölcsönzése. Könyvtárközi kölcsönzés,
területi együttműködés szervezése. Közművelődési célú rendezvények, kiállítások
szervezése és ezekhez helyszín biztosítása. Könyvtári tevékenységgel összefüggő egyéb
szolgáltatások.
Pápa, Anna tér 11.:
Kiadói tevékenységen belül nyomda működtetése.
Szakágazat száma, megnevezése: 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység
Alkalmazott szakfeladatok:
910121-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122-1 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123-1 Könyvtári szolgáltatások
890441-1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442-1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása
890443 -1 Egyéb közfoglalkoztatás
581100-1 Könyvkiadás
180000-1 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység
Vállalkozási tevékenység köre és mértéke:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
5. Az intézmény jogállása:
Az intézmény jogi személy, melynek egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. Az
igazgató önálló munkáltatói jogkörrel rendelkezik az intézményi dolgozók tekintetében.
6. Működési köre:
1. Pápa város közigazgatási területe

2. Mozgókönyvtár tekintetében a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás társulási
megállapodásának 2/g. számú melléklete alapján:
Adásztevel
Gic
Nemesgörzsöny
Bakonyjákó
Homokbödöge
Nemesszalók
Bakonykoppány
Kemeneshőgyész
Németbánya
Bakonyszentiván
Kemenesszentpéter
Nyárád
Bakonyszűcs
Kup
Pápadereske
Bakonytamási
Külsővat
Pápakovácsi
Béb
Lovászpatona
Pápasalamon
Békás
Magyargencs
Pápateszér
Csót
Marcalgergelyi
Takácsi
Dáka
Marcaltő
Ugod
Döbrönte
Mihályháza
Vaszar
Egyházaskesző
Nagyacsád
Várkesző
Farkasgyepű
Nagydém
Vinár
Ganna
Nagygyimót
Gecse
Nagytevel
7. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv
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.
8. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázat eljárási
rendjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló, módosított 1992. évi XXXIII. törvényben,
valamint a végrehajtására kiadott, a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi
területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések
rendezéséről szóló módosított 150/1992. (XI.20.) Korm. rendeletben foglaltak határozzák
meg.
Az intézményvezetői megbízás Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
hatáskörébe tartozik.
9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony, melyre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, valamint a
végrehajtására kiadott, a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről
szóló 150/1992. (XI.20.) 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.

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 jogelődje: Jókai Mór Városi Könyvtár
Székhelye:
Pápa, Fő tér 1.

Pápa, 2012. november……..

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

9. sz. melléklet
MÓDOSÍTÓ OKIRAT*
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 179/2011. (IX.29.) határozatának I/3.
pontjával jóváhagyott Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okirat 2. pontjában a Telephelye, tagintézménye: helyébe az alábbi szövegrész
kerül:
„Telephelye:”
Az alapító okirat 3. pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében foglaltak alapján: a közösségi tér biztosítása,
közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása.
A sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján az állampolgárok testneveléshez és sportoláshoz
fűződő jogának biztosítása.”
Az alapító okirat 4. Alaptevékenysége pontja szöveges része az alábbiak szerint módosul:
„Pápa, Erzsébet liget 1.:
Színházi előadások, zenei rendezvények, szórakoztató műsoros estek, bál, disco, filmvetítések
szervezése, tartása. Közhasznú tanfolyamok, szakkörök, klubok működtetése. Népfőiskolák,
ismeretterjesztő előadások, felnőtt és egyéb oktatás szervezése és ezekhez helyszín biztosítása.
Amatőr művészeti csoportok működtetése. A szabadidő hasznos eltöltését célzó programok
szervezése és ezekhez helyszín biztosítása. A városban a közművelődés szakterületén működő
egyéb intézmények, civil szervezetek programjai időpontjának koordinálása, számukra
helyszín biztosítása. Kulturális szolgáltatások működtetése. Időszaki kiállításokhoz helyszín
biztosítása.
Az intézmény szakmai és pénzügyi-gazdasági irányítási feladatainak ellátása.
Pápa, Deák F. u. 8.:
Filmvetítések tartása.
Pápa, Fő tér 23.:
Időszaki kiállításokhoz helyszín biztosítása.
Pápa, Petőfi u. 24.:
Időszaki kiállításokhoz helyszín biztosítása.
Pápa, Fő u. 2.:
Zenei rendezvények, szórakoztató műsoros estek, bál tartása. Közhasznú tanfolyamok,
szakkörök, klubok működtetése. Népfőiskolákhoz, ismeretterjesztő előadásokhoz, felnőtt és
egyéb oktatáshoz, amatőr művészeti csoportok rendezvényeihez, a szabadidő hasznos
eltöltését célzó programokhoz, a városban a közművelődés szakterületén működő egyéb
intézmények, civil szervezetek összejöveteleihez, rendezvényeihez, valamint állandó és
időszaki kiállításokhoz helyszín biztosítása.
Pápa, Várkert u. 4.:
Különböző városi, regionális, országos és nemzetközi sportrendezvények megszervezése,
illetve ilyen jellegű események számára hely és infrastrukturális feltételek biztosítása.

(*dőlt betűvel szedett szövegrész a javasolt módosításokat tartalmazza)

Pápa, Borsosgyőri u. 25.:
Zenei rendezvények, szórakoztató műsoros estek, bál tartása. Közhasznú tanfolyamok,
szakkörök, klubok működtetése. Népfőiskolákhoz, ismeretterjesztő előadásokhoz, felnőtt és
egyéb oktatáshoz, amatőr művészeti csoportok rendezvényeihez, a szabadidő hasznos
eltöltését célzó programokhoz, a településrészen a közművelődés szakterületén működő egyéb
intézmények, civil szervezetek összejöveteleihez, rendezvényeihez, valamint állandó és
időszaki kiállításokhoz helyszín biztosítása.
Pápa, Kéttornyúlaki u. 11.:
Zenei rendezvények, szórakoztató műsoros estek, bál tartása. Közhasznú tanfolyamok,
szakkörök, klubok működtetése. Népfőiskolákhoz, ismeretterjesztő előadásokhoz, felnőtt és
egyéb oktatáshoz, amatőr művészeti csoportok rendezvényeihez, a szabadidő hasznos
eltöltését célzó programokhoz, a településrészen a közművelődés szakterületén működő egyéb
intézmények, civil szervezetek összejöveteleihez, rendezvényeihez, valamint állandó és
időszaki kiállításokhoz helyszín biztosítása.
Pápa, Tapolcafői u. 49.:
Zenei rendezvények, szórakoztató műsoros estek, bál tartása. Közhasznú tanfolyamok,
szakkörök, klubok működtetése. Népfőiskolákhoz, ismeretterjesztő előadásokhoz, felnőtt és
egyéb oktatáshoz, amatőr művészeti csoportok rendezvényeihez, a szabadidő hasznos
eltöltését célzó programokhoz, a településrészen a közművelődés szakterületén működő egyéb
intézmények, civil szervezetek összejöveteleihez, rendezvényeihez, valamint állandó és
időszaki kiállításokhoz helyszín biztosítása.”
Az alaptevékenység körébe tartozó az Alkalmazott szakfeladatok pontjában a 890442-1
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása szakfeladatok
megnevezése a következőkre módosul:
- „890442-1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatása”,
valamint a:
- „591000-1
Film-, video-, televízióműsor-gyártás”,
szakfeladattal egészül ki, továbbá a:
- „591411-1
Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban,
szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken”
szakfeladat törlésre kerül.
A 6. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: pontjának helyébe az alábbi
szövegrész kerül:
„6. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:”
A 7. pont helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony, melyre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, valamint a végrehajtására
kiadott, a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992.
(XI.20.) 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 8. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre pontjának helyébe az alábbi szövegrész
kerül:
„8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:”

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

10. sz. melléklet
ALAPÍTÓ OKIRAT
(módosításokkal egységes szerkezetben)
1. Költségvetési szerv neve:

Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ

2. Költségvetési szerv székhelye:
Telephelye:

8500 Pápa, Erzsébet liget 1.
Petőfi Filmszínház Pápa, Deák F. u. 8.
Pápa Város Címer- és Fegyvertörténeti Kiállítása
8500 Pápa, Fő tér 23.
Zsinagóga, Pápa, Petőfi u. 24.
Pedagógus Művelődési Ház Pápa, Fő u. 2.
Városi Sportcsarnok, Pápa, Várkert u. 4.
Művelődési Házak:
Pápa, Borsosgyőri u. 25.
Pápa, Kéttornyúlaki u. 11.
Pápa, Tapolcafői u. 49.

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: a helyi önkormányzatokról 1990. évi LXV. tv.
8. § (1) bekezdésében foglaltak alapján: a közösségi tér biztosítása, közművelődési,
tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása.
A sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján az állampolgárok testneveléshez és
sportoláshoz fűződő jogának biztosítása.
4.

Alaptevékenysége:
Pápa, Erzsébet liget 1.:
Színházi előadások, zenei rendezvények, szórakoztató műsoros estek, bál, disco,
filmvetítések szervezése, tartása. Közhasznú tanfolyamok, szakkörök, klubok
működtetése. Népfőiskolák, ismeretterjesztő előadások, felnőtt és egyéb oktatás
szervezése és ezekhez helyszín biztosítása. Amatőr művészeti csoportok működtetése. A
szabadidő hasznos eltöltését célzó programok szervezése és ezekhez helyszín biztosítása.
A városban a közművelődés szakterületén működő egyéb intézmények, civil szervezetek
programjai időpontjának koordinálása, számukra helyszín biztosítása. Kulturális
szolgáltatások működtetése. Időszaki kiállításokhoz helyszín biztosítása.
Az intézmény szakmai és pénzügyi-gazdasági irányítási feladatainak ellátása.
Pápa, Deák F. u. 8.:
Filmvetítések tartása.
Pápa, Fő tér 23.:
Időszaki kiállításokhoz helyszín biztosítása.
Pápa, Petőfi u. 24.:
Időszaki kiállításokhoz helyszín biztosítása.

Pápa, Fő u. 2.:
Zenei rendezvények, szórakoztató műsoros estek, bál tartása. Közhasznú tanfolyamok,
szakkörök, klubok működtetése. Népfőiskolákhoz, ismeretterjesztő előadásokhoz, felnőtt
és egyéb oktatáshoz, amatőr művészeti csoportok rendezvényeihez, a szabadidő hasznos
eltöltését célzó programokhoz, a városban a közművelődés szakterületén működő egyéb
intézmények, civil szervezetek összejöveteleihez, rendezvényeihez, valamint állandó és
időszaki kiállításokhoz helyszín biztosítása.
Pápa, Várkert u. 4.:
Különböző városi, regionális, országos és nemzetközi sportrendezvények megszervezése,
illetve ilyen jellegű események számára hely és infrastrukturális feltételek biztosítása.
Pápa, Borsosgyőri u. 25.:
Zenei rendezvények, szórakoztató műsoros estek, bál tartása. Közhasznú tanfolyamok,
szakkörök, klubok működtetése. Népfőiskolákhoz, ismeretterjesztő előadásokhoz, felnőtt
és egyéb oktatáshoz, amatőr művészeti csoportok rendezvényeihez, a szabadidő hasznos
eltöltését célzó programokhoz, a településrészen a közművelődés szakterületén működő
egyéb intézmények, civil szervezetek összejöveteleihez, rendezvényeihez, valamint
állandó és időszaki kiállításokhoz helyszín biztosítása.
Pápa, Kéttornyúlaki u. 11.:
Zenei rendezvények, szórakoztató műsoros estek, bál tartása. Közhasznú tanfolyamok,
szakkörök, klubok működtetése. Népfőiskolákhoz, ismeretterjesztő előadásokhoz, felnőtt
és egyéb oktatáshoz, amatőr művészeti csoportok rendezvényeihez, a szabadidő hasznos
eltöltését célzó programokhoz, a településrészen a közművelődés szakterületén működő
egyéb intézmények, civil szervezetek összejöveteleihez, rendezvényeihez, valamint
állandó és időszaki kiállításokhoz helyszín biztosítása.
Pápa, Tapolcafői u. 49.:
Zenei rendezvények, szórakoztató műsoros estek, bál tartása. Közhasznú tanfolyamok,
szakkörök, klubok működtetése. Népfőiskolákhoz, ismeretterjesztő előadásokhoz, felnőtt
és egyéb oktatáshoz, amatőr művészeti csoportok rendezvényeihez, a szabadidő hasznos
eltöltését célzó programokhoz, a településrészen a közművelődés szakterületén működő
egyéb intézmények, civil szervezetek összejöveteleihez, rendezvényeihez, valamint
állandó és időszaki kiállításokhoz helyszín biztosítása.
Szakágazat száma, megnevezése: 932900 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős
tevékenység
Alkalmazott szakfeladatok:
855937-1 M.n.s. egyéb felnőttoktatás
900400-1 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
900111-1 Befogadó színházak tevékenysége
900124-1 Egyéb előadó-művészeti tevékenység
910203-1 Múzeumi kiállítási tevékenység
910501-1 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
890441-1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442-1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása
890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás
931102-1 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
591000-1 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
Vállalkozási tevékenység köre és mértéke:
Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

5. Az intézmény jogállása:
Az intézmény jogi személy, melynek egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. Az
igazgató önálló munkáltatói jogkörrel rendelkezik az intézményi munkavállalók
tekintetében.
6. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázat eljárási
rendjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló, módosított 1992. évi XXXIII. törvényben,
valamint a végrehajtására kiadott, a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi
területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések
rendezéséről szóló módosított 150/1992. (XI.20.) Korm. rendeletben foglaltak határozzák
meg.
Az intézményvezetői megbízás Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
hatáskörébe tartozik.
7.

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony, melyre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, valamint a
végrehajtására kiadott, a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről
szóló 150/1992. (XI.20.) 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. Költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv
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.
9. 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.
10. Működési köre: Pápa város közigazgatási területe

11. A költségvetési szerv jogelődje: Jókai Mór Művelődési Központ
Pápa, Köztársaság liget 1.
Kiállítóhelyek és Rendezvények Koordinációs
Központja
Pápa, Fő tér 21.
Városi Sportcsarnok
Pápa, Várkert u. 4.

Pápa, 2012. november ……

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

11. sz. melléklet
MÓDOSÍTÓ OKIRAT*
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 117/2011. (V.30.) határozatának I/2.
pontjával jóváhagyott Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okirat 3. pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében foglaltak alapján: lakásgazdálkodás, a helyi közutak
és közterületek fenntartása, a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló
közforgalom elöl el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb
közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosítása, a köztisztaság és
településtisztaság biztosítása; közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás
megoldásában”.
Az alapító okirat 4. Alaptevékenysége pontja szöveges része az alábbiak szerint módosul:
„Parkosítás, zöldterületek gondozása, közterületeken füvesítés, faápolás, parkok és a belváros
virágokkal való díszítése.
Az önkormányzati közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása, hó- és síkosság-mentesítése,
felújítása.
A helyi és távolsági autóbuszok megállóinak üzemeltetése.
A fizető parkolók létesítése, működtetése és felújítása.
Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérbeadása, kezelése, üzemeltetése,
karbantartása, felújítása.
A települési szilárd hulladékok összegyűjtése, elszállítása, közterületek tisztítása. Nyilvános
illemhelyek üzemeltetése.
Jégpálya és sportpálya üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása. Városi sportpálya
kizárólag verseny- és élsport céljára történő üzemeltetése.
Városi rendezvények lebonyolításában való közreműködés.
Egyéb városi- és községgazdálkodási szolgáltatással kapcsolatos tevékenységek, piaci és
vásári tevékenységgel kapcsolatos feladatok, közfoglalkoztatás szervezése.
Pápa, Anna tér 11.:
Az intézmény szakmai és pénzügyi-gazdasági irányítási feladatainak ellátása.
Pápa, Téglagyári u. 21.:
A feladatellátáshoz szükséges gépek, járművek, felszerelések, anyagok tárolása, raktározása,
illetve a közfoglalkoztatottak feladatainak szervezése.”
Az alaptevékenység körébe tartozó az Alkalmazott szakfeladatok pontjában a 890441-1
Közcélú foglalkoztatás, a 890442-1 Közhasznú foglalkoztatás szakfeladatok megnevezése a
következőkre módosul:
- „890441-1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
- 890442-1
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatása”,
(*dőlt betűvel szedett szövegrész a javasolt módosításokat tartalmazza)

valamint a:
- „890443 -1
Egyéb közfoglalkoztatás
- 430000-1
Speciális szaképítés
- 522001-1
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
- 522003-1
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
- 680001-1
Lakóingatlan bárbeadása, üzemeltetése
- 680002-1
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 812000-1
Takarítás
- 960900-1
M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás”
szakfeladatokkal egészül ki, továbbá a:
- „522110-1
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
- 522130-1
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
- 682001-1
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 682002-1
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 812100-1
Általános épülettakarítás
- 960400-1
Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
- 431100-1
Bontás
- 812900-1
Egyéb takarítás”
szakfeladatok törlésre kerülnek.
Az alaptevékenység körébe tartozó az Alkalmazott szakfeladatok pontjának Vállalkozási
tevékenység köre és mértéke alpontjában a 682002-4 Nem lakóingatlan bérbeadása,
üzemeltetése szakfeladat száma a következőre módosul:
„ 680002-3 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése”,
A 6. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: pontjának helyébe az alábbi
szövegrész kerül:
„6. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:”
A 7. pont helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony, melyre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, valamint a helyi
önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési
intézményeknél történő végrehajtásáról szóló 77/1993. (V.12.) 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:”

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

12. sz. melléklet
ALAPÍTÓ OKIRAT
(módosításokkal egységes szerkezetben)

1.

A költségvetési szerv megnevezése: Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága

2.

A költségvetési szerv székhelye: 8500 Pápa, Anna tér 11.
Telephelye:
8500 Pápa, Téglagyári u. 21.

3.

Jogszabályban meghatározott közfeladata: a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében foglaltak alapján: lakásgazdálkodás, a helyi
közutak és közterületek fenntartása, a helyi közutakon, a helyi önkormányzat
tulajdonában álló közforgalom elöl el nem zárt magánutakon, valamint tereken,
parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás)
biztosítása, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása; közreműködés a helyi
energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában.

4.

Alaptevékenysége:
Parkosítás, zöldterületek gondozása, közterületeken füvesítés, faápolás, parkok és a
belváros virágokkal való díszítése.
Az önkormányzati közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása, hó- és síkosságmentesítése, felújítása.
A helyi és távolsági autóbuszok megállóinak üzemeltetése.
A fizető parkolók létesítése, működtetése és felújítása.
Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérbeadása, kezelése, üzemeltetése,
karbantartása, felújítása.
A települési szilárd hulladékok összegyűjtése, elszállítása, közterületek tisztítása.
Nyilvános illemhelyek üzemeltetése.
Jégpálya és sportpálya üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása. Városi sportpálya
kizárólag verseny- és élsport céljára történő üzemeltetése.
Városi rendezvények lebonyolításában való közreműködés.
Egyéb városi- és községgazdálkodási szolgáltatással kapcsolatos tevékenységek, piaci és
vásári tevékenységgel kapcsolatos feladatok, közfoglalkoztatás szervezése.
Pápa, Anna tér 11.:
Az intézmény szakmai és pénzügyi-gazdasági irányítási feladatainak ellátása.
Pápa, Téglagyári u. 21.:
A feladatellátáshoz szükséges gépek, járművek, felszerelések, anyagok tárolása,
raktározása, illetve a közfoglalkoztatottak feladatainak szervezése.
Szakágazat száma, megnevezése: 841218 Lakás-, kommunális szolgáltatások igazgatása
Alkalmazott szakfeladatok:
360000-1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
381103-1 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése szállítása, átrakása
421100-1 Út, autópálya építése
750000-1 Állat-egészségügyi ellátás
813000-1 Zöldterület - kezelés
841192-1 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

841402-1 Közvilágítás
841403-1 Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások
889943-1 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
890441-1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442-1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása
910301-1 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
931102-1 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
931201-1 Versenysport- tevékenység és támogatása
412000-1 Lakó- és nem lakó épület építése
422100-1 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
429100-1 Vízi létesítmény építése
429900-1 Egyéb m.n.s. építés
890443 -1 Egyéb közfoglalkoztatás
430000-1 Speciális szaképítés
522001-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
522003-1 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
680001-1 Lakóingatlan bárbeadása, üzemeltetése
680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
812000-1 Takarítás
960900-1 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
Vállalkozási tevékenység köre és mértéke:
680002-3 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése
Vállalkozási tevékenység mértéke: összkiadás arányában 20 %
5. A költségvetési szerv jogállása:
A költségvetési szerv jogi személy, melynek egyszemélyi felelős vezetője az
intézményvezető, aki önálló munkáltatói jogkörrel rendelkezik a költségvetési szerv
dolgozói tekintetében.
6. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A magasabb vezetői állás betöltésére vonatkozó pályázat eljárási rendjét a
közalkalmazottak jogállásáról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXIII. Tv-ben,
valamint a. helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes
költségvetési intézményeknél történő végrehajtásáról szóló módosított 77/1993. (V.12.)
Korm. sz. rendeletben foglaltak rögzítik.
Az intézményvezetői megbízás Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
hatáskörébe tartozik.
7. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony, melyre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, valamint a helyi
önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési
intézményeknél történő végrehajtásáról szóló 77/1993. (V.12.) 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. Működési köre:
Pápa város közigazgatási területe.
9.

A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv.
Gazdálkodással összefüggő jogosítványok:
Az intézmény önálló bankszámlával rendelkezik.
Az intézményvezető 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 jogelődje:
Székhelye:

Városgondnokság
Pápa, Anna tér 3.

Pápa, 2012. november ……..

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

167.

Tisztelt Képviselőtestület!
A Honvédelmi Minisztérium - továbbiakban: HM – 2011-ben megkereste Pápa Város
Önkormányzatát a Magyar Állam tulajdonában lévő és a HM vagyonkezelésébe tartozó
3906/23/A/13. hrsz-ú „helyőrségi klub” megnevezésű ingatlan – közismert néven: HEMO –
jövőbeni hasznosításával kapcsolatban.
A HM a vagyonkezelésében lévő helyőrségi klubok gazdaságos hasznosítását tűzte ki célul,
ennek keretében vizsgálják azoknak a helyi önkormányzat részére ingyenesen vagy térítés
ellenében történő átadását is.
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 220/2011. (XII.22.) határozatával
felhatalmazta a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat az ingatlan jövőbeni tulajdoni
helyzetével és működtetésével kapcsolatban.
A tárgyalások során azt a szándékunkat fejeztük ki, hogy az Önkormányzat az ingatlant,
annak átvételét követően a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ telephelyeként
működteti tovább. Az eddigiekben a HEMO-ban működő civil szervezetek részére a
szolgáltatások igénybe vételét a JMSZK egyéb telephelyein a városban működő egyéb civil
szervezetek részéről történő szolgáltatás igénybe vétellel azonos feltételekkel kívánja
biztosítani.
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestülete 97/2012. (VI. 26.) határozatával fentiekkel
egyetértett és felhatalmazta a Polgármestert, hogy a térítésmentes átadás-átvétellel
kapcsolatos intézkedéseket és jognyilatkozatokat megtegye.
Az erre irányuló tárgyalások sajnos nem vezettek eredményre, mert a tárgyaló partner nem
fogadta el a HEMO-ban működő civil szervezetek számára a városban működő egyéb civil
szervezetekkel azonos feltételek biztosítására vonatkozó kikötést.
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény alapján 2013. január 1től a Veszprém Megyei Múzeum pápai tagintézménye a Gróf Esterházy Károly Kastély- és
Tájmúzeum várhatóan Pápa Város Önkormányzata fenntartásába kerül, mellyel kapcsolatban
az önkormányzatnak többletkiadásai keletkeznek.
Az Esterházy-kastély felújításának folytatása szükségessé teszi, hogy a Jókai Mór Városi
Könyvtárat más épületben helyezzük el. A költözéssel kapcsolatban, ill. az új épületben a
megfelelő feltételek kialakításával szintén kiadások merülnek fel.
Fentiek figyelembe vételével javasoljuk, hogy Pápa Város Önkormányzata ne vegye
tulajdonba és ne vállalja a Magyar Állam tulajdonában lévő és a Honvédelmi Minisztérium
vagyonkezelésébe tartozó 3906/23/A/13. hrsz-ú „helyőrségi klub” megnevezésű ingatlan
működtetését.

A jövő évre várható új feladatok mellett az ingatlan átvétele olyan anyagi
kötelezettségvállalást is jelentene, mint az épület karbantartása, vagy a működtetéssel
kapcsolatos dologi és személyi kiadások.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.
Összeállította: Rádi Róbert kabinetvezető
Pápa, 2012. november 21.
Dr. Áldozó Tamás sk.
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy Pápa Város
Önkormányzata tekintettel az eredménytelen tárgyalásokra, valamint a 2013. évet érintő, az
ágazatra vonatkozó többletfeladatokra a Magyar Állam tulajdonában lévő és a Honvédelmi
Minisztérium vagyonkezelésébe tartozó 3906/23/A/13. hrsz-ú „helyőrségi klub” megnevezésű
ingatlan önkormányzati tulajdonba történő átvételét és jövőbeni működtetését nem vállalja.
Egyidejűleg a Képviselőtestület a 220/2011. (XII.22.), valamint a 97/2012 (VI.26.)
határozatát hatályon kívül helyezi.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket és jognyilatkozatokat tegye
meg.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Rádi Róbert kabinetvezető

