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194/1998. (XI. 26.) határozat 
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatában hozzájárult a Mozgássérültek Veszprém Megyei 

Egyesülete tulajdonában lévő pápai 6596/55 hrsz-ú ingatlanra 

feljegyzett visszavásárlási jog, valamint annak biztosítására 

bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez azzal, 

hogy az egyesület a 235/1995. (X. 3.) számú képviselőtestületi 

határozatban foglaltak alapján kötött megállapodásban vállalt 

foglalkoztatási kötelezettségének - amelynek mértéke 80 % - a 

jövőben is eleget tesz és annak teljesítéséről a 

képviselőtestületet évente tájékoztatja.  

A Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban 

jelenti, hogy a MOVE Nonprofit Közhasznú Zrt. Pápa, Komáromi u. 87. vezérigazgatója 

tájékoztatási kötelezettségének eleget tett, amely alapján megállapítható, hogy a Zrt. által 

foglalkoztatott megváltozott munkaképességűek aránya megfelel a képviselőtestületi 

határozatban foglaltaknak. Pápa városban a foglalkoztatottak száma 272 fő, amelyből 236 fő 

(86,76 %) a megváltozott munkaképességű . A tájékoztató az előterjesztés 1. mellékletét 

képezi. 

 

21/2003. (II.20.) határozat 1. és 2. pontja 

 105/2005. (VII.7.) határozat 

A Képviselőtestület fenti számú határozatának 1. pontjával 

döntött a Pápa, Korvin u. 3. szám alatti 41 m
2
 alapterületű, nem 

lakás céljára szolgáló helyiség 2003. december 31-ig a Pápai 

Német Kisebbségi Önkormányzat részére történő bérbeadásáról, 

valamint felhatalmazta a Polgármestert a bérleti szerződés 

időtartamának lejártával a szerződés meghosszabbítására. 

A Képviselőtestület fenti számú határozatának 2. pontjával 

döntött a Pápa, Korona u. 36. szám alatti 36,5 m
2
 alapterületű, 

nem lakás céljára szolgáló helyiség 2003. december 31-ig a 

Pápai Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére történő 

bérbeadásáról, valamint felhatalmazta a Polgármestert a bérleti 

szerződés időtartamának lejártával a szerződés 

meghosszabbítására. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 105/2005. 

(VII.7.) határozatával hozzájárult a Pápa Városi Cigány 

Kisebbségi Önkormányzat által bérelt Pápa, Korona u. 36. szám 

alatti ingatlannak az Országos Cigány Önkormányzat Kulturális, 

Területfejlesztési, Foglalkoztatási és Módszertani Irodahálózat 

Veszprém Megyei Irodájával bérlőtársként történő közös 

használatba vételéhez 2005. július 15-től. 

 

 

A Polgármesteri Hivatal Titkársága a határozatok végrehajtásával kapcsolatban jelenti, 

hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nek tv.) 80. § 

(1) bekezdésben foglaltak szerint a helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat 

részére - annak székhelyén - biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi 

feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról.  
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Pápa Város Önkormányzata a három nemzetiségi önkormányzat számára a Pápa, Fő u. 5. 

szám alatt található épületében, közös irodahelységben biztosítja az ingyenes 

helyiséghasználatot, a Nek tv. 159. § (3) bekezdése szerint 2013. január 1-jétől. Ezzel 

egyidejűleg a Titkárság javasolja a Pápa Város Önkormányzata 21/2003. (II.20.) és a 

105/2005. (VII.7.) határozatainak hatályon kívül helyezését, és a Polgármester 

felhatalmazását a helyiséghasználattal kapcsolatos megállapodások megkötésére. 

 

 

153/2012. (XII.13.) határozat I. pontja 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatának I. pontjában egyetértett azzal, hogy a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról szóló és 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról 

szóló 2012. évi CLII törvény 30. § (3) bekezdésében foglaltak 

alapján a jelenlegi Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóságnak 

Pápa város területén lévő tagintézménye a feladatellátáshoz 

rendelkezésre álló személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek 

egyidejű térítésmentes átvételével 2013. január 1-jétől Gróf 

Esterházy Károly Múzeum néven – önállóan működő 

költségvetési szervként - Pápa Város Önkormányzatának 

fenntartásába kerüljön, valamint felhatalmazta a Polgármestert a 

megállapodás aláírására. 

 

 

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

határozatban foglaltaknak megfelelően a megállapodást aláírták a Veszprém Megyei 

Intézményfenntartó Központtal. 

 

 

157/2012. (XII.13.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával döntött az Arany János Tehetséggondozó 

Programban való részvételről. 

 

 

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

programban részt vevő tanulók tekintetében a pályázati kiírásnak megfelelően a 

Képviselőtestület határozatának kiadása megtörtént. 

 

 

164/2012. (XII.13.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény - Nkt. -  74. § (6) bekezdésében, valamint a 229/2012. 

(VIII.28) Korm. rendelet 42.§. (2) bekezdésében foglaltak 

alapján úgy nyilatkozott, hogy az illetékességi területén lévő 

összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó 

központ által fenntartott köznevelési intézmény vonatkozásában 

a 2013. január 1-jétől 2015. augusztus 31-ig terjedő időszakra 

ingó és ingatlan vagyon működtetéséhez megállapított havi 

27 473 ezer forint összegű hozzájárulás megfizetését vállalja, 

valamint utasította a Polgármestert, hogy a fenti döntéssel 

kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
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A Polgármesteri Kabinet vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a 

2013. január 1-jétől 2015. augusztus 31-ig terjedő időszakra megállapított hozzájárulás 

megfizetéséről szóló döntés rögzítése és továbbítása a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról kiadott 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 42. § (2) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelően megtörtént. 

 

 

165/2012. (XII.13.) határozat II./1. és 2. pontja 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatának II./1 pontjával döntött a Fenyveserdő Bölcsőde, a 

II./2. pontjával pedig a Városi Óvodák alapító okiratának 

módosításáról. 

 

A Polgármesteri Kabinet vezetője a határozat II/1. pontjának végrehajtásával kapcsolatban 

jelenti, hogy a Fenyveserdő Bölcsőde alapító okiratának módosítását a Magyar 

Államkincstárhoz benyújtották.  

Az iratok átvizsgálása után a MÁK hiánypótlásra hívta fel az önkormányzatot tekintettel arra, 

hogy a módosító okirat 9. pontjában a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

feltüntetése megtörtént, ugyanakkor ezen pontnak az egységes szerkezetű alapító okiraton 

történő átvezetése nem történt meg.  

Fentiek miatt a Fenyveserdő Bölcsőde egységes szerkezetű alapító okirat 9. pontjának 

kiegészítése – a módosító okirat 9. pontjában szereplő szöveggel – indokolt. 

 

Az egységes szerkezetű alapító okirat 9. pontja helyesen a következő: 

„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.” 

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

hatályban maradnak. 

 

A Polgármesteri Kabinet vezetője a határozat II/2. pontjának végrehajtásával kapcsolatban 

jelenti, hogy a Klebersberg Intézményfenntartó Központ képviselőjével Pápa Város 

Önkormányzata fenntartásában lévő köznevelési intézmények átadására vonatkozó 

megállapodások aláírása megtörtént. 

 

 

Pápa, 2012. december 21. 

 

 Dr. Áldozó Tamás sk. 

 polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 194/1998. (XI.26.) határozat, 

153/2012. (XII.13.) határozat I. pontja, 157, 164/2012. (XII.13.) határozat, 165/2012. 

(XII.13.) határozat II./2. pontjának végrehajtására adott jelentéseket elfogadja. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 21/2003. (II.20.) határozat 1. és 

2. pontja, a 105/2005. (VII.7.) határozatok végrehajtására adott jelentéseket elfogadja, 

ezzel egyidejűleg a 21/2003. (II.20.) határozat 1. és 2. pontját, valamint a 105/2005. 

(VII.7.) határozatokat hatályon kívül helyezi.  

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodások megkötésére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

3. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 165/2012. (XII.13.) határozat 

II./1. pontjára adott jelentést elfogadja, ezzel egyidejűleg a Fenyveserdő Bölcsőde 

egységes szerkezetű alapító okiratának 9. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„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.” 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a módosított alapító okirat 

aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 







 

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 199. 

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel :  89/324-585 

Fax:  89/515-083  

E-mai l :  polgarmes ter@papa .hu   

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 2013. január 1. 

napjától hatályos 74.§ (1) bekezdése értelmében az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a 

nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, 

oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési 

alapfeladatok ellátásáról. 

Az Országgyűlés 2012. november 26-án elfogadta a köznevelési feladatot ellátó egyes 

önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi 

CLXXXVIII. törvényt, mely törvény rendelkezik az önkormányzati fenntartású intézmények 

állam részére történő átadásával kapcsolatos szabályokról. A hivatkozott jogszabályok és 

Pápa Város Önkormányzata 165/2012. (XII.13.) határozat alapján az átadásra vonatkozó 

megállapodás aláírása megtörtént. 

Fentiek alapján Pápa Város Önkormányzata Közoktatási és Közművelődési Intézmények 

Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratából az átadott intézményeket törölni szükséges.    

 

A módosítást indokolta továbbá, hogy 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, melyet szintén szükséges az alapító okiraton átvezetni. 

 

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni 

és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.  

 

Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő 

 

Pápa, 2012. december 20. 

 

 

          

         Dr. Áldozó Tamás sk. 

                         polgármester 

mailto:polgarmester@papa.hu


HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

I 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város Önkormányzata  Közoktatási 

és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítását, 

valamint annak egységes szerkezetét az előterjesztés 1. és 2. számú melléklete szerint 

jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület döntése a közzétételt követő napon lép hatályba. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az alapító okiratok aláírására. 

 

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

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

II. 

A Képviselőtestület utasítja az érintett intézmény vezetőjét, hogy a módosított alapító okirat 

alapján az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatán a szükséges módosítást végezze 

el, és az egységes szerkezetű Szabályzatot terjessze Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi 

és Összeférhetetlenségi Bizottsága elé jóváhagyásra.  

 

Határidő: benyújtásra:   2013. január 31. 

 jóváhagyásra:   2013. február 28. 

Felelős: Intézményvezető 

 Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi  

 Bizottsága elnöke 

 

 

 

 

 

 

  



1. sz. melléklet 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT* 

 

Pápa Város Önkormányzata Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó 

Szervezete Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete által 2011. február 25. napján  

13/2011. I/6. számon kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdése szerinti 

tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 

 

Az alapító okirat az alábbi preambulummal egészül ki: 

„Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdése szerinti 

tartalommal az alábbiak okiratot adja ki.” 

 

Az alapító okirat 2. pontjában a Költségvetési szerv székhelye: pontja helyébe az alábbi 

szövegrész kerül: 

„8500 Pápa, Anna tér 15.”  

             

Az alapító okirat 4. Alaptevékenysége pontja szöveges részének második bekezdése helyébe 

az alábbi szövegrész kerül: 

„Szervezett intézményi étkeztetés biztosítása, valamint az önkormányzat székhelyén működő 

köznevelési intézmények tekintetében, alap- és középfokú oktatásban, valamint kollégiumi 

ellátásban részesülő tanulók étkeztetése.”, 

valamint a következőkkel egészül ki: 

„Pápa, Anna tér 15: 

A hozzákapcsolt önállóan működő költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági feladatainak 

ellátása. 

Az intézmény szakmai és pénzügyi-gazdasági irányítási feladatainak ellátása.  

Pápa, Fáy A. ltp.: 

Szervezett intézményi étkeztetés biztosítása, valamint az óvodai ellátásban részesülő 

gyermekek étkeztetése. 

Pápa, Március 15 tér 14.: 

Szervezett intézményi étkeztetés biztosítása, valamint a városban működő alap- és középfokú 

oktatásban, valamint kollégiumi ellátásban részesülő tanulók étkeztetése.” 
 

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”.  

 

A 6. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: pontjának helyébe az alábbi 

szövegrész kerül:  

„6. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:” 

 

 

(*dőlt betűvel szedett szövegrész a javasolt módosításokat tartalmazza) 



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:” 

 

A 8. pont A költségvetési szervhez rendelt önállóan működő költségvetési szervek: alpontja 

helyébe az alábbi intézmények kerülnek: 

„Városi Óvodák (székhely: Szivárvány Óvoda) Pápa, Képző u. 3. 

Pápai Térségi Integrált Szakképző Központ      Pápa, Külső-Veszprémi út 2.                                    

Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ                          Pápa, Erzsébet liget 1. 

Jókai Mór Városi Könyvtár                                                     Pápa, Fő tér 1. 

Pápa Városi Televízió                                                            Pápa, Deák F. u. 1. 

Gróf Esterházy Károly Múzeum                                            Pápa, Fő tér 1.”  

 

 

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

hatályban maradnak. 

  



2. sz. melléklet 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdése szerinti 

tartalommal az alábbi okiratot adja ki. 

 

1. Költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzata Közoktatási és 

                   Közművelődési Intézmények Gazdasági  

  Ellátó Szervezete 

 

 

2. Költségvetési szerv székhelye: 8500 Pápa, Anna tér 15.  

     Telephelye, tagintézménye: Óvodai Konyha Pápa, Fáy A. ltp. 

 Nátus Konyha Pápa, Március 15. tér 14.                  

 

 

3.  Jogszabályban meghatározott közfeladata: ellátja az irányító szerv (önkormányzat) 

által hozzá rendelt – elkülönült pénzügyi-gazdasági szervezeti egységgel nem rendelkező -   

költségvetési szervek pénzügyi gazdasági feladatait.  

 

      

4. Alaptevékenysége: 

Gazdasági ellátó szervezet működtetése és fenntartása. Ellátja a hozzákapcsolt önállóan 

működő költségvetési szervek alapító okiratában meghatározott alaptevékenységek 

szakmai feladatainak megvalósításával kapcsolatos – külön megállapodásban rögzített - 

pénzügyi-gazdasági feladatokat. 

Szervezett intézményi étkeztetés biztosítása, valamint az önkormányzat székhelyén 

működő köznevelési intézmények tekintetében, alap- és középfokú oktatásban, valamint 

kollégiumi ellátásban részesülő tanulók étkeztetése. 

Pálkövei Ifjúsági Tábor üzemeltetése.  

Döbröntei Turistaház, sífelvonó működtetése. 

Pápa, Anna tér 15: 

A hozzákapcsolt önállóan működő költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági feladatainak 

ellátása. 

Az intézmény szakmai és pénzügyi-gazdasági irányítási feladatainak ellátása.  

Pápa, Fáy A. ltp.: 

Szervezett intézményi étkeztetés biztosítása, valamint az óvodai ellátásban részesülő 

gyermekek étkeztetése. 

Pápa, Március 15 tér 14.: 

Szervezett intézményi étkeztetés biztosítása, valamint a városban működő alap- és 

középfokú oktatásban, valamint kollégiumi ellátásban részesülő tanulók étkeztetése. 

 

Szakágazat száma, megnevezése: 841116 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi 

          társulási  intézményeket ellátó, kisegítő szolgálatai 

 

 

 



Alkalmazott szakfeladatok: 

692000-1  Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 

562912-1  Óvodai intézményi étkeztetés 

562913-1  Iskolai intézményi étkeztetés 

562914-1  Tanulók kollégiumi étkeztetése 

562917-1  Munkahelyi étkeztetés 

932913-1  Sípálya üzemeltetése 

562916-1  Üdülői, tábori étkeztetés 

552001-1  Üdülői szálláshely-szolgáltatás 

       562920-1  Egyéb vendéglátás 

889943-1  Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások  

890441-1  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás   

890442-1  Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú  

   közfoglalkoztatása 

 

 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, 

aki önálló munkáltatói jogkörrel rendelkezik a költségvetési szerv dolgozói 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. 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 és gazdálkodó 

 költségvetési szerv        

 Gazdálkodással összefüggő jogosítványok: 
A hozzárendelt önállóan működő intézmények által ellátott feladatokkal kapcsolatban 

végzi a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét rögzítő megállapodásban foglaltak 

szerinti pénzügyi-gazdasági szolgáltató feladatokat. 

 



A költségvetési szervhez rendelt önállóan működő költségvetési szervek: 

 

Városi Óvodák (székhely: Szivárvány Óvoda) Pápa, Képző u. 3. 

Pápai Térségi Integrált Szakképző Központ  Pápa, Külső-Veszprémi út 2.                                    

Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ                   Pápa, Erzsébet liget 1. 

Jókai Mór Városi Könyvtár                               Pápa, Fő tér 1. 

Pápa Városi Televízió                                                Pápa, Deák F. u. 1. 

Gróf Esterházy Károly Múzeum Pápa, Fő tér 1.  

 

Az intézményvezető kötelezettségvállalási és utalványozási jogot, az önállóan működő 

intézmények tekintetében ellenjegyzési jogot gyakorol. 

Tevékenységéről és gazdálkodásáról a költségvetési szervekre vonatkozó szabályok 

szerint számol be. 

 

 

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: Pápa város közigazgatási területe 

 

11. A költségvetési szerv jogelődje:    Alsófokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó  

                           Szervezete  

Pápa, Fő u. 7.  

 

 

Pápa, 2012. december …. 

 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás 

  polgármester 



 PÁPA  VÁROS  POLGÁRMESTERE 200. 
 8500 Pápa, Fő utca 12. 
 Tel.: 89/515-000 
 Fax.: 89/313-989 
 E-mail: polgarmester@papa.hu 

  

 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Pápai Platán 

Kft.) megalapításáról a Képviselőtestület 9/2011. (II.25.) és 37/2011. (III.17.) határozataiban 

döntött. A társaság egyedüli tagja Pápa Város Önkormányzata, ügyvezetői feladatait 2011. 06. 

01-től Mészárosné Varga Veronika látja el, akinek a megbízatása határozatlan időre szól.  

 

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 24. § (2) 

bekezdése értelmében a vezető tisztségviselők újraválaszthatók és a társaság legfőbb szerve 

által bármikor indokolási kötelezettség nélkül visszahívhatók. 

 

A Gt. 141. § (2) bekezdés j) pontja úgy rendelkezik, hogy a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe 

tartozik az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása. 

 

A Pápai Platán Kft. egyszemélyes gazdasági társaság, ennek megfelelően a Gt. 168. § (1) 

bekezdése értelmében a taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az egyedüli tag – Pápa 

Város Önkormányzatának Képviselőtestülete - dönt.  

 

A Gt. 22. § alkalmazásával az ügyvezetőt e minőségében megillető jogokra és az őt terhelő 

kötelezettségekre a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályait (társasági jogi jogviszony) vagy a 

munkaviszonyra irányadó szabályokat kell alkalmazni. 

 

Javasolom a Képviselőtestületnek, hogy Mészárosné Varga Veronika ügyvezetőt hívja vissza 

tisztségéből, ezzel egyidejűleg a Kft. új ügyvezetőjének – az alapító okirat rendelkezését 

figyelembe véve - határozatlan időre Boros Katalint válassza meg.  

 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Összeállította: Horváthné Farkas Andrea köztisztviselő 

 

Pápa, 2012. december 19.      Dr. Áldozó Tamás sk. 

 polgármester 
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Határozati javaslat 

 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a gazdasági társaságokról szóló 2006. 

évi IV. törvény 141. § (2) bekezdés j) pontjában foglalt hatáskörében Mészárosné Varga 

Veronikát, a Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. (8500 Pápa, Fő u. 

5.) jelenlegi ügyvezetőjét ügyvezetői tisztségéből 2012. december 31-i hatállyal 

visszahívja, ezzel egyidejűleg köszönetet mond ügyvezetőként végzett munkájáért. 

 

 Határidő:  azonnal 

 Felelős:  dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a gazdasági társaságokról szóló 2006. 

évi IV. törvény 141. § (2) bekezdés j) pontjában foglalt hatáskörében a Pápai Platán 

Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. (8500 Pápa, Fő u. 5.) ügyvezetőjének Boros 

Katalint 2013. január 1-jei hatállyal határozatlan időre megválasztja. 

 

A Képviselőtestület az ügyvezető személyi alapbérét 330 000,- Ft-ban állapítja meg, és 

utasítja a polgármestert, hogy az ügyvezetővel munkaszerződést kössön. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

3. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy s 

a határozatban foglaltak figyelembe vételével Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai 

Nonprofit Kft. (8500 Pápa, Fő u. 5.) alapító okiratának módosításával kapcsolatban 

szükséges intézkedéseket megtegye. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  dr. Áldozó Tamás polgármester 

 



 PÁPA  VÁROS  POLGÁRMESTERE  201. 
 8500 Pápa, Fő utca 12. 
 Tel.: 89/515-000 
 Fax.: 89/313-989 
 E-mail: polgarmester@papa.hu 

  

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

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

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

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

SZMSZ módosítása. 

 

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.  

 

A költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatának kötelező tartalmi elemeit az 

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

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

 

A Hivatal SZMSZ-ének módosítására - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011.évi CLXXXIX. tv. 67. § d) pontjában foglaltak szerint, a Jegyző javaslata alapján - az 

előterjesztés mellékletében foglaltak szerint teszek javaslatot.  

 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző  

Dr. Benkő Krisztina köztisztviselő 

 

Pápa, 2012. december 21. 

 Dr. Áldozó Tamás sk. 

 polgármester 

 

Határozati javaslat 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város Polgármesteri Hivatala 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztés mellékletében foglaltak 

szerint jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület döntése 2013. január 1-jén lép hatályba. 

 

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

módosításáról a Hivatal köztisztviselőit tájékoztassa, valamint a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Szabályzatot készítse el. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős:  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 
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Melléklet 

Pápa Város Polgármesteri Hivatala  

Szervezeti és Működési Szabályzatának  

módosítása* 
 

 

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

továbbiakban: SZMSZ) 1.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

„1.1. A Hivatal elnevezése: Pápa Város Polgármesteri Hivatala 

A Hivatal székhelye: 8500 Pápa, Fő u. 5. 

A Hivatal telephelye: 8500 Pápa, Fő u. 12.” 

 

2. Az SZMSZ 1.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„1.2. A Hivatal levelezési címe: 8500 Pápa, Fő u. 5. 

A Hivatal székhelyének telefonszáma:  89/515-000 

A Hivatal székhelyének telefax száma: 89/313-989 

A Hivatal telephelyének telefon száma: 89/515-300 

A Hivatal telephelyének telefax száma: 89/515-396 

A Hivatal e-mail címe: hivatal@papa.hu” 

 

3.  Az SZMSZ 1.6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

 „1.6.  A Hivatal alaptevékenységeit meghatározó jogszabályok különösen: 
 

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

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

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

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

e) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

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

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

h) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény  

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

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény  

j) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  

k) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 

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

szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 

m) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 

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

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

p) a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 

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

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

évi CXL. törvény  

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

t) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

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

szöveg a javasolt módosításokat, kiegészítéseket tartalmazza.) 
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u) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 

v) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló  

1995. évi LXVI. törvény 

v) az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 

w) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

x) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben 

bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény. 

 
 

3. Az SZMSZ 4.6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

 „4.6. A jegyző 13-16.30 óráig ügyfélfogadást tart az állampolgárok részére.”  

 

4. Az SZMSZ 5.3.2 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

 „5.3.2. VÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLY 

a) környezetvédelmi feladatok, 

b) telepengedélyezés, 

c) vízügyek, közlekedési és egyéb kommunális ügyek, 

d) önkormányzati beruházások szervezése, 

e) fejlesztési tervek előkészítése és végrehajtása, 

f) pályázatok figyelése, előkészítése és benyújtása,  

g) műszaki ellenőrzés, 

h) energia ügyek. 
 

5.3.2.1. Építésügyi csoport: 

a) építésügyi hatósági engedélyezés, 

b) építésügyi hatósági ellenőrzések, 

c) településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat előkészítése és 

véleményezése.” 

 

 

5. Az SZMSZ 5.3.3 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

 „5.3.3. GAZDASÁGI OSZTÁLY: 

a) intézmények pénzügyi-gazdasági ellenőrzése, 

b) önkormányzat gazdasági programjának összeállítása, a végrehajtás 

szervezése, 

c) vállalkozás-fejlesztés. 
 

5.3.3.1.  Adócsoport: 

a) adóigazgatási tevékenység ellátása. 
 

5.3.3.2. Költségvetési csoport:  

a) az Önkormányzat és a Hivatal pénzgazdálkodásával kapcsolatos 

feladatok, 

b) számviteli feladatok, 

c) költségvetési-, pénzellátási feladatok. 

 5.3.3.3. Vagyongazdálkodási csoport:  
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a) önkormányzati vagyonkezelés és vagyon-hasznosítás,  

ingatlanfejlesztés, 

b) vagyongazdálkodás, 

c) önkormányzati ingatlanvagyon nyilvántartása, 

d) ingatlan-értékelés, adó- és értékbizonyítvány kiállítása, 

e) piac üzemeltetése és fenntartása.” 

f) kereskedelmi igazgatás 

 

6. Hatályát veszti az SZMSZ 5.3.5. pontja. 

 

7. Az SZMSZ 5.3.6 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„ 5.3.6. EMBERI ERŐFORRÁS OSZTÁLY 

a) egészségügyi feladatok ellátása, 

b) Polgári Törvénykönyvből eredő igazgatási feladatok, 

c) szabálysértési ügyek, 

d) lakásügyi tevékenység, 

e) anyakönyvvezetéssel kapcsolatos feladatok, 

f) honvédelmi-, polgári védelmi-és katasztrófavédelmi igazgatási feladatok, 

g) állampolgársági ügyek, 

h) központi iktatás, 

i) ügyfélszolgálati iroda, 

j) talált tárgyakkal kapcsolatos feladatok, 

k) marhalevél kezelésével kapcsolatos feladatok, 

l) állategészségügyi- és mezőgazdasági igazgatási feladatok, 

 
 

5.3.6.1.Szociálpolitikai csoport: 

a) szociálpolitikai igazgatási feladatok 

b) gyermekvédelmi rendszer keretén belül biztosítható természetbeli és 

pénzbeli ellátások biztosítása.” 

 

8. Az SZMSZ 6.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

„6.1.  Az osztályok irányítását osztályvezetők látják el.  A Titkárságot irányító aljegyzőre e  

tevékenysége tekintetében az osztályvezetőkre vonatkozó rendelkezések 

értelemszerűen irányadók.” 

 

9.  Az SZMSZ 6.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„6.4.  Az osztályvezetők minden szerdán 8.00-12.00 óráig és 13.00-16.30 óráig 

ügyfélfogadást tartanak az állampolgárok részére.” 

 

 

10.  Az SZMSZ 6.6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„6.6.  A csoportok irányítását csoportvezetők látják el.” 
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11. Az SZMSZ 10.7. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

„10.7. Az Emberi Erőforrás Osztály köztisztviselője kiadmányozza a jogszabály alapján 

hatáskörébe tartozó szabálysértési ügyekben keletkezett iratokat. 

 

12. Hatályát veszti az SZMSZ 10.9. és 10.10. pontja. 

13. Hatályát veszti az SZMSZ 18.1. g) pontja. 
 

14. Az SZMSZ 1. és 2. melléklete helyébe az előterjesztés 1. és 2. sz. melléklete lép. . 

 

 

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

maradnak.   

 

 

Pápa, 2012. december 21. 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás Kanozsainé dr. Pék Mária 

 polgármester jegyző 
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2. melléklet 

Vagyonnyilatkozat tételére kötelezett köztisztviselők 

 

1. jegyző, aljegyző 

 

2. osztályvezető, csoportvezető 

 

3. közigazgatási hatósági ügyben javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult 

köztisztviselők: 

 

szociálpolitikai ügyintéző 

oktatási ügyintéző 

építésügyi ügyintéző 

környezetvédelmi ügyintéző 

anyakönyvvezető 

igazgatási ügyintéző 

közterület-felügyelő 

 

4. szabálysértési ügyben javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult köztisztviselő 

 

 

5. közbeszerzési eljárás során javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult köztisztviselő 

 

 

6. köztisztviselők, akik a feladataik ellátása során javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre 

jogosultak költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az önkormányzati 

vagyonnal való gazdálkodás, önkormányzati pénzügyi támogatási pénzkeretek tekintetében: 

 

költségvetési ügyintéző 

intézményirányító ügyintéző 

adóügyi ügyintéző 

vagyonhasznosítási ügyintéző 

titkársági ügyintéző 

belső ellenőr 

informatikus 

 



1. melléklet 

 

 

 

Jegyző 

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 

Aljegyző 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE  202. 

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel: 89/515-000 

Fax: 89/515-083 

E-mail: polgarmester@papa.hu  

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

I. 

A Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért „Tanulási partnerségek kezdeményezése” címmel, 

9 tagszervezetével és a Norvég Oktatási Minisztérium Felnőtt-tanulási Intézetével közösen az 

EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok támogatásával 2010-ben létrehozta a 9 helyi 

Nyitott Tanulási Központból álló hálózatát. 

A program célja a foglalkoztatottság, az oktatás, az esélyegyenlőség és a szociális biztonság 

területeit illetően ingyenesen biztosítani a rászorulók, a hátrányos helyzetű felnőtt korúak és a 

munkahelyük elvesztésében fenyegetett személyek részére az alapkompetencia fejlesztés 

területén a nem-formális és az informális tanulási lehetőségeket. 

Gesztorként azon szervezetek jelentkezését várják, akiknek céljai illeszkednek a program 

céljaihoz, az együttműködés kereteit elfogadják, és a gesztor szervezeti szereppel azonosulni 

tudnak, valamint a szervezet meglévő tevékenységei és szolgáltatásai közé integrálható a 

Nyitott Tanulási Központ működtetése.  

A fentiek megvalósításában elsődlegesen olyan gesztor szervezetek (önkormányzat, 

önkormányzati vagy állami intézmény, civil illetve egyéb non-profit szervezet, gazdasági 

kamara, felsőoktatási intézmény, egyházi szervezet és egyéb humán szolgáltató szervezet) 

közreműködnek, amelyek igazoltan közhasznú vagy közérdekű tevékenységet folytatnak, 

ilyen szolgáltatásokat biztosítanak. 

 

Pápa városa szerepel azon meghatározott települések közt, amelyek megfelelnek a fenti 

feltételeknek.  

A projekt megvalósítási időszaka: 2013. február 1 – 2015. január 31. 

A projekt fenntartási időszaka: 2015. február 1 – 2016. január 31. 

A gesztor szervezetnek vállalnia kell, hogy a program megvalósítását követően                  

2015. február 1-től 2016. január 31-ig fenntartja a Nyitott Tanulási Központ eredményeit és a 

programot egy évig tovább működteti. Ennek keretében vállalja, hogy a Nyitott Tanulási 

Központot legalább napi négy órában történő nyitva tartja, valamint egy félállású 

tanulásszervezőt egy éven át  tovább foglalkoztat.  

A program megvalósításának és a fenntartási időszaknak valamennyi további költségét a 

pályázat keretein belül a Szövetség biztosítja. A pályázat része informatikai és technikai 

eszközök beszerzése is, amelyek a fenntartási időszakot követően a gesztor tulajdonába 

kerülnek. 

 

Javasoljuk, hogy Pápa Város Önkormányzata támogassa a Nyitott Tanulási Központ 

megvalósítását, fenntartását, illetve, hogy gesztorként a Jókai Mór Városi Könyvtár 

csatlakozzon a programhoz. 

 

 

 

 

 



 

II. 

Fentiek megvalósítása érdekében a Jókai Mór Városi Könyvtár alapító okiratának telephelyeit 

a program megvalósításához szükséges telephellyel módosítani szükséges. 

 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Összeállította: Rádi Róbert kabinetvezető 

  Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő 

  

Pápa, 2012. december 21. 

 

        Dr. Áldozó Tamás sk. 

              polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

I.  

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja a Nyitott Tanulási Központ 

megvalósítását és fenntartását, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a Jókai Mór Városi Könyvtár 

a „NYITOK hálózat a társadalmi befogadásért” című TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 

azonosító számú pályázathoz gesztorként csatlakozzon. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a fenntartói támogató nyilatkozat 

aláírására.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Rádi Róbert kabinetvezető 

  Dr. Hermann István intézményvezető 

 

II. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jókai Mór Városi Könyvtár alapító 

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

melléklete szerint jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület döntése a közzétételt követő napon lép hatályba. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására. 

 

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

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 



 

III. 

A Képviselőtestület utasítja az érintett intézmény vezetőjét, hogy a módosított alapító okirat 

alapján az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatán a szükséges módosítást végezze 

el, és az egységes szerkezetű Szabályzatot terjessze Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi 

és Összeférhetetlenségi Bizottsága elé jóváhagyásra.  

 

Határidő: benyújtásra:   2013. január 31. 

 jóváhagyásra:   2013. február 28. 

Felelős: Intézményvezető 

 Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi  

 Bizottsága elnöke 

 

 

 

 

 

 



 

1. sz. melléklet 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT* 

 

Jókai Mór Városi Könyvtár Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete által          

2012. november 27. napján kiadott 144/2012. I/4. számú alapító okiratát Pápa Város 

Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény   

8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az 

alábbiak szerint módosítja: 

 

Az alapító okirat az alábbi preambulummal egészül ki: 

„Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdése szerinti 

tartalommal az alábbiak okiratot adja ki.” 

 

Az alapító okirat 2. pontjában a Telephelye: pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül: 

„Pápa, Balla Róbert tér 14.” 

 

Az alapító okirat 4. Alaptevékenysége pontja szöveges része az alábbiakkal egészül ki: 

„Pápa, Balla Róbert tér 14.: 

Nyitott Tanulási Központ Pápa városában működő telephelye.” 

 

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) 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdése szerinti 

tartalommal az alábbiak okiratot adja ki. 

 

1. Költségvetési szerv neve:  Jókai Mór Városi Könyvtár 

      

2. Költségvetési szerv székhelye: 8500 Pápa, Fő tér 1.  

Telephelye:   Pápa, Anna tér 11. 

     Pápa, Balla Róbert tér 14. 

 

 

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. 

Pápa, Balla Róbert tér 14.: 

Nyitott Tanulási Központ Pápa városában működő telephelye. 

 

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 

Bakonyjákó 
 

Bakonykoppány 

Bakonyszentiván 

Bakonyszűcs 

Bakonytamási 

Béb
 

Békás
 

Csót
 

Dáka 

Döbrönte
 

Egyházaskesző 

Farkasgyepű
 

Ganna
 

Gecse 

Gic 

Homokbödöge
 

Kemeneshőgyész
 

Kemenesszentpéter 

Kup
 

Külsővat
 

Lovászpatona
 

Magyargencs
 

Marcalgergelyi 

Marcaltő 

Mihályháza 

Nagyacsád 

Nagydém 

Nagygyimót 

Nagytevel
 

Nemesgörzsöny 

Nemesszalók 

Németbánya 

Nyárád 

Pápadereske 

Pápakovácsi 

Pápasalamon
 

Pápateszér 

Takácsi
 

Ugod
 

Vaszar
 

Várkesző
 

Vinár 

 

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: 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 jogelődje: Jókai Mór Városi Könyvtár 

      Székhelye:    Pápa, Fő tér 1. 

 

 

 

 

 

Pápa, 2012. december …. 

 

 

 

Dr. Áldozó Tamás                      

     polgármester 

 

 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 203. 

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel: 89/515-000 

Fax: 89/515-083  

E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 159/2012. (XII.13.) számú határozatában 

döntött a víziközművek önkormányzati tulajdonba vételéről a víziközmű-szolgáltatásról szóló 

2011. évi CCIX. törvény (Vkszt.) alapján. 

 

A Vkszt. meghatározza a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatban a tulajdonosok, az ellátásért 

felelősök és a szolgáltatók jogait és kötelezettségeit. 

 

A Vkszt. 6. §. (1) bekezdése alapján a víziközmű kizárólag az állam és települési 

önkormányzat tulajdonába tartozhat.  

 

A Vkszt. 9. § (1) bekezdés szerint a közigazgatási területén lévő felhasználási helyekre és 

az azokat közvetlenül ellátó víziközmű rendszerre nézve […] a települési 

önkormányzatot illetik az ellátásért felelős jogai és terhelik annak kötelezettségei.  

 

Pápa Város közigazgatási területén Pápa közműves ivóvízellátás víziközmű rendszerének és 

Pápa közműves szennyvízelvezetés és tisztítás víziközmű rendszerének a Pápai Vízmű Zrt. 

tulajdonában álló elemeiről Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 159/2012. 

(XII.13.) számú határozatában döntött.  

 

A Pápai Vízmű Zrt. adatközlése alapján Pápa Város közigazgatási területén Pápa közműves 

ivóvízellátás víziközmű rendszerének és Pápa közműves szennyvízelvezetés és tisztítás 

víziközmű rendszerének egyes hálózati elemei a Pápai Termálvízhasznosító Zrt., a Pápai Ipari 

Park Kft. tulajdonában vannak, melyek elhelyezkedését a Városfejlesztési Osztályon 

megtekinthető helyszínrajzok mutatják.  

 

Fentiek alapján szükséges az átszálló vagyonnal kapcsolatos megállapodások megkötése. 

 

 

Összeállította: Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

Pápa, 2012. december 19. 

  

        Dr. Áldozó Tamás sk. 

            polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. 

évi CCIX. törvény (Vkszt.) alapján: 

 

1. felhatalmazza a polgármestert a Pápai Termálvízhasznosító Zrt., illetve a Pápai Ipari 

Park Kft. tulajdonából a Vkszt. 79. § (1) bekezdés alapján Pápa Város 

Önkormányzatának tulajdonába 2013. január 1-jén átszálló vagyonnal kapcsolatos 

megállapodások megkötésére, 

2. az 1. pont szerinti víziközmű-vagyon rendszerfüggetlen elemeit az üzemeltető Pápai 

Vízmű Zrt. tulajdonában adja, 

3. a Pápa Város Önkormányzatának tulajdonába átszálló vagyont az eddigi üzemeltető, a 

Pápai Vízmű Zrt. vagyonkezelésébe adja, és felhatalmazza a polgármestert a hatályos 

szerződések 2. pont szerinti vagyon vagyonkezelői jogával kapcsolatos kiegészítésére 

és a szerződés-módosítások aláírására, 

4. megállapítja, hogy az 1. pontban foglalt víziközmű vagyon fejlesztését a Pápai Vízmű 

Zrt. a bevétellel fedezett amortizáció összegéig elvégzi, finanszírozza, 

5. kijelenti, hogy a 4. pontban foglalt fejlesztéseken felüli indokolt víziközmű 

fejlesztéseket finanszírozza. 

 

 

 

Határidő: 2013. január 01. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

   Molnár István városfejlesztési osztályvezető 


