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Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

…/2012. (…) önkormányzati rendelet-tervezete 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének  

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

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

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 18. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) 

pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

l. § 

 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

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

következő rendelkezés lép:  

 

„(2) Az önkormányzat által önként vállalt önkormányzati feladatok:  

a) helyi munkahelyek védelme,  

b) helyi televízió működtetése 

c) idősek otthona működtetése 

d) közművelődési tevékenység támogatása az önkormányzat vonatkozó rendeletében 

foglaltaknak megfelelően 

e) közterület-felügyelet működtetése 

f) sport szervezés.” 

 

2. § 

 

A Rendelet 7. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„(2) A képviselőtestület üléseinek helye általában a Régi Városháza épületének tanácskozó 

terme (8500 Pápa, Fő u. 5.)” 

 

 

3. § 

 

A Rendelet 26/A. § az alábbi o) ponttal egészül ki: 

 

„o) elbírálja a civil szervezetek támogatására kiírt pályázatokat.” 

 

4.§ 

 

(1) A Rendelet 38. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(2) A Humánerőforrás Bizottság a köznevelés és a közművelődés területén 

a) előzetes véleményt nyilvánít a feladatköréhez kapcsolódó önkormányzati intézmények 

vezetői posztjára kiírt pályázatok elbírálása során, 

b) figyelemmel kíséri a város oktatási és kulturális tevékenységét, 
 

(*A normál betűvel szedett szövegrész a rendelet jelenleg hatályos szövegét, a dőlt betűvel szedett 

szövegrész a javasolt módosításokat tartalmazza.) 
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c)  javaslatot tesz az önkormányzati óvodák, művelődési intézmények - múzeum, könyvtár, 

művelődési ház - szolgáltatásai igénybevételével kapcsolatos kérdésekben; dönt a 

könyvtárhasználat feltételeiről, a könyvtárhasználati szabályzat jóváhagyásáról, 

d) foglalkozik minden olyan közneveléssel és közművelődéssel kapcsolatos kérdéssel, amely 

megvizsgálását, véleményezését az önkormányzati testület, vagy a bizottság fontosnak tart, 

e)  segíti a helytörténeti kutatómunkát, 

f) elbírálja az önkormányzat tanulmányi támogatási rendszerébe, a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-rendszerbe tartozó pályázatokat, 

g) engedélyezi a maximális csoport létszámtól való eltérést az önkormányzat által fenntartott 

köznevelési intézményekben, 

h) meghatározza és közzéteszi az önkormányzat által fenntartott óvodák, működési (felvételi) 

körzetét, továbbá nyitva tartásának rendjét, valamint heti és éves nyitva tartási idejét, 

i) jóváhagyja az önkormányzat által fenntartott intézményekben foglalkoztatott szakemberek 

továbbképzésére vonatkozó tervet, programot, 

j) dönt a köznevelési intézmények szervezeti és működési szabályzatának,  házirendjének, és 

nevelési programjának érvénybelépéséhez szükséges egyetértési jog gyakorlásáról, 

k) közreműködik az önkormányzat kulturális és oktatási célkitűzései kidolgozásában és 

megvalósításában, 

l)  vizsgálja az önkormányzat kulturális és köznevelési intézményeinek személyi és tárgyi 

feltételeit.” 

 

(2) A Rendelet 38. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„(4) A Humánerőforrás Bizottság véleményezi a képviselőtestület elé kerülő alábbi  

 előterjesztéseket: 

a) a köznevelési és közművelődési intézmények létesítésével, átszervezésével, 

megszűntetésével, feladatának megváltoztatásával, elnevezésével, névváltoztatásával, 

b)  közterület elnevezésekkel kapcsolatos javaslatokat, 

c)  a bizottság hatáskörébe tartozó oktatási és kulturális intézmények költségvetési 

előirányzatait és azok módosításait.” 

 

 

5. § 

 

A Rendelet 46. § (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbi (1)-(2) bekezdés lép: 

 

„ (1) A Hivatal munkarendje: 

 hétfő:   8.00-16.30 óráig 

 kedd:   8.00-16.30 óráig 

 szerda:  8.00-16.30 óráig 

 csütörtök: 8.00-16.30 óráig 

 péntek:  8.00-14.00 óráig 

 

 

(2)  A Hivatal  - a (4)-(6) bekezdésben foglaltak kivételével - a következő rend szerint tart 

ügyfélfogadást:  

hétfő:   nincs ügyfélfogadás 

kedd:   8.00-12.00 óráig 

szerda:  8.00-12.00 óráig és 13.00-16.30 óráig 

csütörtök: nincs ügyfélfogadás 

péntek:  8.00-14.00 óráig” 
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6. §  

 

(1) A Rendelet 47. § (2) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„b) Városfejlesztési Osztály 

 ba) Építésügyi csoport” 

(2) A Rendelet 47. § (2) bekezdés c) pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:  

„cc) Vagyongazdálkodási csoport” 

(3) A Rendelet 47. § (2) bekezdés e),  f), g) pontjai helyébe az alábbi e, f) pont lép:  

„ e) Emberi Erőforrás Osztály  

  ea) Szociálpolitikai csoport 

   f) Közterület-felügyelet (csoport)” 

 

 

7. § 

 

(1) A Rendelet 1. § (2) bekezdésben, valamint a 48. § (1) bekezdésben a „Fő u. 12.” szövegrész 

helyébe a „Fő u. 5.” szövegrész lép. 

 

(2) A Rendelet 45. § (4) bekezdésében a „13-17 óráig” szövegrész helyébe a „13-16,30” 

szövegrész lép.  

 

8. § 

 

A Rendelet 3. sz. melléklete helyébe a rendelet melléklete lép. 

 

 

 

9. § 

 

(1) Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti a Rendelet 46. § (3) bekezdése. 

 

 

Pápa, 2012. december 20. 

 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás Kanozsainé dr. Pék Mária 

 polgármester jegyző 
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INDOKOLÁS 

 

 

1. §-hoz 

Az általános és középiskolák állami fenntartásba történő átadásával egyidejűleg szükséges 

módosítani az önkormányzat által önként vállalt feladatok körét.  

 

2. §-hoz 

A Járási Hivatal létrejöttével, valamint a Régi Városháza felújított épületének használatba vételével 

egyidejűleg szükséges módosítani az Önkormányzat székhelyét, a Képviselőtestület üléseinek 

helyszínét.  

 

3. §-hoz 

A civil szervezetekkel kapcsolatos pályázat elbírálásra vonatkozó hatáskör gyakorlással kapcsolatos 

javaslatot tartalmazza.  

 

4. §-hoz 

Az általános és középiskolák állami fenntartásba történő átadásával egyidejűleg szükséges 

pontosítani a Humánerőforrás Bizottság hatáskörébe tartozó feladatokat. 

 

5. §-hoz 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal és Pápa Város Önkormányzata között 2012. október 25-én, a 

járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakítása érdekében aláírt megállapodás értelmében 2013. 

január 1-jétől a Pápa, Fő utca 5., továbbá Pápa Fő utca 12. szám alatti ingatlanokat a Járási Hivatal 

Pápa Város Önkormányzatával közösen jogosult használni. Tekintettel a két épület közös 

használatára, célszerű a hivatalok azonos munkarendjének kialakítása, továbbá az új munkarendhez 

igazodó ügyfélfogadási rend meghatározása. 

 

6. §-hoz 

A 2013. január 1-jétől létrejövő fővárosi és megyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) 

hivatalaihoz átkerülő államigazgatási feladatokra tekintettel szükséges a Hivatal belső szervezeti 

egységeinek módosítása.  

 

7. §-hoz 

(1) Az önkormányzat székhelyének módosítását tartalmazza. 

 

(2) A jegyző ügyfélfogadási idejének módosítását tartalmazza. 

 

8. §-hoz 

A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésének rendelet-tervezet szerinti módosítását tartalmazza 

 

9. §-hoz 

(1) A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. 

 

(2) A rendelet hatályba lépésével összefüggő hatályon kívül helyezéseket tartalmazza. 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 

 

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

előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek 

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

rendelet-tervezet estében az alábbiak:  

 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:  

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

foglaltaknak, valamint a képviselőtestület döntéseinek megfelelő módosítást tartalmazza, melynek 

társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása nincsen. 

 

Környezeti és egészségügyi következményei:  

A szabályozásnak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek. 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A szabályozásnak adminisztrációs terheket befolyásoló hatása nincs. 

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: 

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

foglaltaknak, valamint a képviselőtestület döntéseinek megfelelő módosítást, azokkal való összhang 

megteremtését szolgálja.  

 

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

Fentiekben meghatározott feltételek rendelkezésre állnak. 

 

 

 

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 Horváthné Farkas Andrea köztisztviselő 

 

 

Pápa, 2012. december 20. 

 

 

 

  Dr. Áldozó Tamás sk. 

  polgármester 

 



melléklet „a…../2012(….) önkormányzati rendelethez”  

3. melléklet a 9/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelethez  

 

  

Polgármester 

Polgármesteri 
Kabinet   (osztály) 

Városfejlesztési 

Osztály 

Építésügyi    Csoport 

Gazdasági 

Osztály 

Költségvetési 
Csoport 

Adócsoport 

Vagyongazdálkodási 
Csoport 

Titkárság (osztály) 

Gondnokság 
(csoport) 

Emberi Erőforrás 
Osztály 

Szociálpolitikai 
Csoport 

Közterület-felügyelet  
(csoport) 

Belső ellenőr 

Jegyző Aljegyző 

Alpolgármester 

Városi     főépítész 


