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J E L E N T É S 

 

A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK 

VÉGREHAJTÁSÁRÓL 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 
 

 



124/2012. (X.25.) határozat 2. és 3. pontja 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatának 2. pontjában felhatalmazta a Polgármestert a 

Pápai Járási Hivatal kialakításával kapcsolatos megállapodással 

érintett vagyonelemek birtokbaadásáról szóló jegyzőkönyv 

aláírására, 3. pontjában pedig a közös használatú és 

üzemeltetésű ingatlanokkal kapcsolatos kiadások megosztására 

vonatkozó megállapodás megkötésére és aláírására. 

 

Az Aljegyző a határozat 2. és 3. pontjának végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a Pápai 

Járási Hivatal részére átadásra került vagyonelemek birtokbaadásáról szóló jegyzőkönyv 

aláírására 2013. január 1-jén, a közös használatú és üzemeltetésű ingatlanokkal kapcsolatos 

kiadások megosztására vonatkozó megállapodás megkötésére és aláírására 2013. január 31-én 

került sor. 

 

 

144/2012. (XI.27.) határozat I. pontja 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatának I. pontjában alapító okiratok módosításáról 

döntött. 

 

A Polgármesteri Kabinet vezetője a határozat I. pontjának végrehajtásával kapcsolatban 

jelenti, hogy az alapító okiratok módosítása megtörtént, a Magyar Államkincstár a 

módosításokat a törzskönyvi nyilvántartásába bejegyezte.  

 

 

    153/2012. (XII.13.) határozat II. és III. pontja 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatának II. pontjával döntött a Gróf Esterházy Múzeum 

alapító okiratának jóváhagyásáról, III. pontjában pedig arról, 

hogy pályázatot ír ki a Gróf Esterházy Károly Múzeum 

intézményvezetői feladatainak ellátására. 

 

A Polgármesteri Kabinet vezetője a határozat II. pontjának végrehajtásával kapcsolatban 

jelenti, hogy a Gróf Esterházy Károly Múzeum alapító okiratát a Magyar Államkincstárhoz 

megküldték, a költségvetési szervet a Magyar Államkincstár a törzskönyvi nyilvántartásába 

bejegyezte.  

A Polgármesteri Kabinet vezetője a határozat III. pontjának végrehajtásával kapcsolatban 

jelenti, hogy a múzeum vezetésére vonatkozó pályázat kiírása megtörtént. 

 

 

154/2012. (XII.13.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával döntött a háziorvosokkal történő feladat-ellátási 

szerződés megkötéséről. 

 

Az Emberi Erőforrás Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy 

Pápa város Polgármestere és a háziorvosok a feladat-ellátási szerződéseket a határozatban 

foglaltaknak megfelelően 2012 decemberében aláírták. 

 



156/2012. (XII.13.) határozat  

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával az Egészségügyi Alapellátási Intézet alapító 

okiratának módosításáról döntött. 

 

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

alapító okirat módosítása megtörtént, a Magyar Államkincstár a módosítást a törzskönyvi 

nyilvántartásába bejegyezte.  

 

 

159/2012. (XII.13.) határozat és 173/2012. (XII.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozataival Víziközművek önkormányzati tulajdonba 

vételével kapcsolatban döntött. 

 

A Városfejlesztési Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a 

Képviselőtestületi döntésnek megfelelően a Pápai Víz-és Csatornamű Zrt.-vel a szerződéseket 

megkötötték, a Pápai Termálvízhasznosító Zrt.-vel a szerződések megkötése folyamatban van. 

 

 

167/2012. (XII.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával döntött a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Megállapodásának módosításáról. 

 

Az Aljegyző a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a Képviselőtestület 

jóváhagyó döntését megküldték a Társulás részére. A Társulás elnökének tájékoztatása szerint 

a társulási megállapodás módosításának elfogadása folyamatban van a Társulás tagjai 

részéről. 

 

168/2012. (XII.27.) határozat 3. pontja 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatának 3. pontjában döntött a Fenyveserdő Bölcsőde 

alapító okiratának módosításáról. 

 

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

alapító okirat módosítása megtörtént, a Magyar Államkincstár a módosítást a törzskönyvi 

nyilvántartásába bejegyezte.  

 

 

169/2012. (XII.27.) határozat  

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával döntött Pápa Város Önkormányzata Közoktatási és 

Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 

alapító okiratának módosításáról. 

 

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

alapító okirat módosítása megtörtént, a Magyar Államkincstár a módosítást a törzskönyvi 

nyilvántartásába bejegyezte.  

 



170/2012. (XII.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatában döntött a Pápai Platán Városmarketing és 

Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, Mészárosné Varga 

Veronika ügyvezetői megbízásának visszavonásáról, 

egyidejűleg döntött Boros Katalin 2013. január 1-jei hatállyal 

határozatlan időre ügyvezetővé történő választásáról. 

 

 

Az Aljegyző a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy az új ügyvezetővel a 

munkaszerződés megkötése megtörtént, az ügyvezető az alapító okirat módosításait az 

illetékes bírósághoz benyújtotta, a Veszprém Megyei Törvényszék a cégjegyzékben a 

változásokat átvezette. 

 

 

171/2012. (XII.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatában döntött Pápa Város Polgármesteri Hivatala 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról. 

 

Az Aljegyző a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a Képviselőtestület 

döntésének közzététele megtörtént, a módosított Szabályzat 2013. január 1-jén lépett hatályba. 

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatról a 

Hivatal köztisztviselőinek tájékoztatása megtörtént. 

 

 

 

172/2012. (XII.27.) határozat I. és II. pontja 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatának I. pontjában döntött arról, hogy támogatja a 

Nyitott Tanulási Központ megvalósítását és fenntartását, 

továbbá hozzájárult ahhoz, hogy a Jókai Mór Városi Könyvtár a 

NYITOK hálózat a társadalmi befogadásért című TÁMOP-

5.3.9-11/1-2012-0001 azonosítószámú pályázathoz gesztorként 

csatlakozzon. A testület a határozat II. pontjában döntött a Jókai 

Mór Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról. 

 

A Polgármesteri Kabinet vezetője a határozat I. pontjának végrehajtásával kapcsolatban 

jelenti, hogy a NYITOK hálózat a társadalmi befogadásért című pályázathoz Pápa város 

Polgármestere a szükséges nyilatkozatokat megtette. 

A Polgármesteri Kabinet vezetője a határozat II. pontjának végrehajtásával kapcsolatban 

jelenti, hogy az alapító okirat módosítása megtörtént, a Magyar Államkincstár a módosítást a 

törzskönyvi nyilvántartásába bejegyezte.  

 

Pápa, 2013. február 21. 

 

 Dr. Áldozó Tamás sk. 

 polgármester 

 

 



HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 124/2012. (X.25.) határozat 2. és 3. 

pontjának, a 144/2012. (XI.27.) határozat I. pontjának, a 153/2012. (XII.13.) határozat II. és 

III. pontjának, a 154, 156, 159/2012. (XII.13.) határozatok, valamint a 167/2012. (XII.27.) 

határozat, a 168/2012. (XII.27.) határozat 3. pontjának, valamint a 169, 170, 171, 172, 

173/2012. (XII.27.) határozatok végrehajtására adott jelentéseket elfogadja. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselőtestület 2013. február 28-i ülésére 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. évi munkaterve 

 

Előadó:  dr. Áldozó Tamás polgármester  
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Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

2013. évi munkaterve 
 

 

1) Pápa Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-

tervezete  

 Előadó:  dr. Áldozó Tamás polgármester  

 Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

2) Kitüntető címek  adományozására vonatkozó javaslatok elbírálása 

 Előadó: dr. Áldozó Tamás polgármester  

 

3) Pápa Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (III.01.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

 Előadó: dr. Áldozó Tamás polgármester  

 Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

4) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel 

kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 16/2010. (VII.8.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó:  dr. Áldozó Tamás polgármester  

 Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető  

 

5) A Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 14/2011. (V.30.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó:  dr. Áldozó Tamás polgármester  

 Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

6) Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonkezelés és hasznosítás szabályairól szóló 

22/1992.(X.l3.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata  

 Előadó: dr. Áldozó Tamás polgármester  

 Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

7) A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 

13/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

Előadó: dr. Áldozó Tamás polgármester  

 Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

8) Tájékoztató az önkormányzat és intézményei külkapcsolatainak 2013. évre tervezett 

programjairól  

Előadó:  dr. Áldozó Tamás polgármester  

 

9) Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról 

 Előadó:  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

  Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

 

10) Beszámoló a város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 

 Előadó:  Szappan Csaba r.alezredes, kapitányságvezető 
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11) Tájékoztató a Pápa Városi Polgárőrség tevékenységéről 

Előadó: Bitai Sándor elnök 
 

12) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtása 

 Előadó:  dr. Áldozó Tamás polgármester  

 Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

13) A 2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés 

Előadó:  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 
 

14) Pápa Város Önkormányzatának Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 

 Előadó:  dr. Áldozó Tamás polgármester  

 Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 
 

15) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója 

 Előadó:  dr. Áldozó Tamás polgármester  

 Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

16) Beszámoló a Városi Óvodák tevékenységéről 

Előadó:  Csákvári Judit intézményvezető 

 

17) Beszámoló a Jókai Mór Városi Könyvtár tevékenységéről  

 Előadó:  dr. Hermann István intézményvezető 

 

18) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a közterület használatáról és a 

reklámozás rendjéről szóló 18/1994. (V.17.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata 

 Előadó:  dr. Áldozó Tamás polgármester  

 Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

19) Pápa Város Önkormányzatának közművelődési koncepciója 

Előadó:  dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

20) A Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Járási Munkaügyi 

Kirendeltségének tájékoztatása a munkaerő-piaci helyzet és a foglalkoztatás alakulásáról 

Pápán  

Előadó:  Bocskay Gyöngyi kirendeltség-vezető 

 

21) Intézményvezetői állásra kiírt pályázatok elbírálása 

Előadó: dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

22) Pótelőirányzati kérelmek elbírálása 

 Előadó:  dr. Áldozó Tamás polgármester  

 Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

23) A belváros közlekedéséről szóló 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

24) Beszámoló a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás I. félévben végzett tevékenységéről 

Előadó:  dr. Áldozó Tamás polgármester  

 Kunszt Szabolcs elnök  
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25) Beszámoló az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról 

 Előadó:  dr. Áldozó Tamás polgármester  

 Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

  

26) Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárd Hulladék Kezelési 

Önkormányzati Társulás tevékenységéről 

 Előadó: dr. Áldozó Tamás polgármester  

 

27) Közmeghallgatás 

 

28) Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény tevékenységéről 

Előadó: Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

 

29) Beszámoló az Egészségügyi Alapellátási Intézet tevékenységéről 

Előadó: dr. Burcsi Elemér orvos-igazgató 

 

30) I. Pápa településszerkezeti terv módosítása 

II. Pápa Belváros Szabályozási Tervének jóváhagyása és Pápa Helyi Építési Szabályzatáról 

szóló 10/2002. (VII.5.) önkormányzati rendelet módosítása 

 Előadó:  dr. Áldozó Tamás polgármester  

 Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

31) Beszámoló az önkormányzat 2013. évi háromnegyedéves gazdálkodásáról 

 Előadó:  dr. Áldozó Tamás polgármester  

 Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

32) Beszámoló Pápa Város funkcióbővítő rehabilitációja c. pályázat állásáról 

Előadó:  dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

33) Beszámoló a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás II. félévben végzett tevékenységéről 

Előadó:  dr. Áldozó Tamás polgármester  

 Kunszt Szabolcs elnök 

 

34) Pápa Város Önkormányzata által alapított közalapítványok tevékenységéről szóló beszámoló 

 Előadó: Kuratóriumi elnökök 

 

35) Pápa Város Önkormányzata helyi esélyegyenlőségi programjának elfogadása 

Előadó:  dr. Áldozó Tamás polgármester  

 

36) Adórendeletek felülvizsgálata 

 Előadó: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

37) Pápa városban működő civil szervezetek támogatására egységes támogatási rendszer 

létrehozása 

Előadó:  dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

38) Az önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet-tervezet 

 Előadó:  dr. Áldozó Tamás polgármester  

 Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 
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39)  A Pápai Termálvízhasznosító Zrt. beszámolója elmúlt időszakban végzett tevékenységéről, 

gazdálkodásáról  

Előadó:      Kovács Antal vezérigazgató 

 

40) Tájékoztató a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő működéséről, 

gazdálkodásáról, különös tekintettel a fenntartóváltás hatásaira  

Előadó: dr. Vörös Ibolya főigazgató 

 

41) Tájékoztató a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi 

Kirendeltségének tevékenységéről 

Előadó: Csillag István tű. alezredes, kirendeltségvezető 

 

42) Tájékoztató a köznevelési intézmények fenntartóváltásával kapcsolatos tapasztalatokról 

 Előadó: Egyházi Andrea járási tankerület igazgató 

 

  

 

Pápa, 2013. február 21. 

 

 

   

 

  Dr. Áldozó Tamás sk. 

  polgármester  



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE                                            16. 

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel: 89/515-000 

Fax: 89/515-083  

E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Honvédelmi Minisztérium 2011-ben kereste meg 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. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 220/2011. (XII.22.) határozatával 

felhatalmazta a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat az ingatlan jövőbeni tulajdoni 

helyzetével és működtetésével kapcsolatban. 

A felhatalmazása alapján 2012. év során több alkalommal is tárgyaltunk a Honvédelmi 

Minisztériummal a HEMO jövőbeni hasznosításával kapcsolatban. 

 

A tárgyalások alapján a Képviselőtestület 2012. júniusában hozott döntésében egyetértett a 

Magyar Állam tulajdonában lévő és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésébe tartozó 

pápai 3906/23/A/13. hrsz-ú „helyőrségi klub” megnevezésű ingatlan önkormányzati 

tulajdonba történő térítésmentes átvételével,  azzal, hogy az ingatlanban jelenleg működő civil 

és katonai szervezetek részére a szolgáltatások igénybe vételét a városban működő egyéb civil 

szervezetek részéről történő szolgáltatás igénybe vétellel azonos feltételekkel biztosítja az 

Önkormányzat. Ugyanezen döntésében felhatalmazta a Polgármestert, hogy a térítésmentes 

átadás-átvétellel kapcsolatban a szükséges intézkedéseket és jognyilatkozatokat tegye meg, 

továbbá arra, hogy az átmeneti időszakra vonatkozó bérleti szerződés megkötésével 

kapcsolatban folytasson tárgyalásokat és a bérleti szerződést kösse meg.   

 

A Honvédelmi Minisztérium és az ingatlant igénybe vevő civil és katonai szervezetek 

képviselőivel folytatott további tárgyalások során megegyezés nem született, 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, ezért  Pápa 

Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 145/2012. (XI.27.) határozatával arról döntött, 

hogy nem kívánja tulajdonba venni, ill. vállalni a Magyar Állam tulajdonában lévő és a 

Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésébe tartozó 3906/23/A/13. hrsz.-ú „helyőrségi klub” 

megnevezésű ingatlan működtetését. 

A döntés meghozatalakor a Képviselőtestület figyelembe vette a nem csupán a 2012. évben 

folytatott eredménytelen tárgyalásokat, hanem a 2013. évre vonatkozó, a kulturális ágazatot 

érintő többletfeladatokat is. 

Nem zárkózott el azonban attól sem, hogy amennyiben a körülményekben változás állna be 

úgy folytatja a tárgyalásokat a minisztériummal. Természeten megerősítve korábbi 

álláspontját arra vonatkozóan, hogy a városban működő közösségeket, civil szervezeteket 

azonos elbírálás mellett segíti működésükben.  

 

 

 

 



 

Fenti döntés minisztériumba történő megküldését követően a honvédelmi tárca újra 

áttekintette a volt helyőrségi klubban működő társadalmi szervezetek ingatlanhasználatát 

biztosító az önkormányzat által módosított Együttműködési Megállapodás tervezetét és azt 

elfogadhatónak tartja. Továbbá Hende Csaba Miniszter Úr kérte a volt helyőrségi klub 

ingatlanának ügyében hozott 145/2012. (XI.27.) határozat felülvizsgálatát és az önkormányzat 

átvételre irányuló szándékának képviselőtestületi döntés formájában történő megerősítését. 

 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő 

 

Pápa, 2013. február 22. 

          

 

Dr. Áldozó Tamás sk. 

         polgármester 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete kérelmet nyújt be a Magyar Állam 

tulajdonában lévő és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésébe tartozó pápai 

3906/23/A/13. hrsz-ú „helyőrségi klub” megnevezésű ingatlan és ingóságok önkormányzati 

tulajdonba történő - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. 

törvény szerinti helyi közművelődési tevékenység támogatása céljára – térítésmentes átvétele 

érdekében.   

 

Az ingatlan felhasználási célja a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 

a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján - a települési önkormányzat 

közművelődési tevékenységének megvalósítása érdekében - közösségi színtér biztosítása.  

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert az Együttműködési Megállapodás 

aláírására, valamint az átmeneti időszakra vonatkozó bérleti szerződés megkötésére, továbbá 

az ingyenes tulajdonba adással kapcsolatban a szükséges intézkedések és jognyilatkozatokat 

megtételére.  

  

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a tulajdonba adás érdekében felmerülő 

költségek megtérítését vállalja és a költségek fedezetét Pápa Város Önkormányzata 2013. évi 

költségvetése terhére biztosítja. 

 

Egyidejűleg a Képviselőtestület a 145/2012. (XI.27.) határozatát hatályon kívül helyezi. 

  

Határidő: azonnal, illetve folyamatos  

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Rádi Róbert kabinetvezető 

 



 

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE     17. 

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel:  89/324-585 

Fax:  89/515-083  

E-mail :  polgarmester@papa.hu   

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: NKt.) 83. § (2) 

bekezdés b) pontja alapján a fenntartó dönt „a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon 

belüli óvodai felvételének időpontjáról”.  

 
Fentiek, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 20. §             

(1) bekezdésében foglaltak, illetve az óvodavezetőkkel folytatott előzetes egyeztetés alapján, 

a gyermekek 2013/2014 óvodai nevelési évre történő beíratásának időpontját az alábbiak 

szerint javasoljuk meghatározni: 

 

   2013. május 13-án 8-18 óráig és  

2013. május 14-én 8-17 óráig. 

 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő 

 

P á p a, 2013. február 18. 

                 Dr. Áldozó Tamás sk. 

           polgármester 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Nkt. 83. (2) bekezdés b) pontjában 

foglaltak, valamint a Rendelet 20. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a 2013/2014 nevelési 

évre az óvodáskorú gyermekek óvodába történő beíratásának időpontját az alábbiak szerint 

határozza meg: 

   2013. május 13-án 8-18 óráig és  

2013. május 14-én 8-17 óráig. 
 

Utasítja a Jegyzőt és az óvodavezetőket, hogy a beiratkozás idejének közzétételéről a helyben 

szokásos módon gondoskodjanak. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 Rádi Róbert kabinetvezető 

   Intézményvezető, tagóvoda vezetők 

mailto:polgarmester@papa.hu


PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 18. 

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel :  89/324-585 

Fax:  89/515-083  

E-mai l :  polgarmes ter@papa .hu   

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Magyar Labdarúgó Szövetség a Sporttelep-felújítási program keretében az amatőr 

labdarúgó-létesítmények (labdarúgópályák, öltözők) felújítását támogató, előminősítéses 

pályázatot hirdetett a látvány-csapatsportok részére. 

 

A program célja, hogy az amatőr sportszervezetek által használt sporttelepek felújításán, 

biztonságosabbá, komfortosabbá tételén keresztül az amatőr futball játékos-, szakember-, 

valamint szurkolómegtartó és -vonzó képessége javuljon. Az MLSZ ezzel egyben azt is 

szeretné elérni, hogy szélesebbé váljon a futball tömegbázisa és javuljon a közösségi 

elfogadottsága. 

 

A program 3 évre szól, amelynek első ütemére a 2013/2014-es elszámolási időszakra a 

pályázatokat 2013. február 6. és 2013. március 8. között kell az MLSZ-hez benyújtani. 
 

Az előminősítésnek megfelelt szervezetek bruttó 700 ezer és 7 millió forint közötti összeget 

nyerhetnek el, amelyet 30 %-os önrésszel is szükséges kiegészíteni. A pályázat támogatási 

aránya 70%-os, így a benyújtott program alapján a legmagasabb elszámolható költsége bruttó 

10 millió, a legkisebb elszámolható költsége pedig bruttó 1 millió forint lehet.  

 

A pályázaton olyan sportszervezetek indulhatnak, amelyek legalább 6 éve részt vesznek az 

MLSZ versenyrendszerében, és a felnőtt férfi nagypályás bajnokságban indított csapatuk 

legmagasabb bajnoki besorolása legfeljebb a megyei/budapesti I. osztály, illetve önálló 

utánpótlás-nevelő klub esetében nem biztosítanak korosztályos csapatot NB-s osztályú 

sportszervezet részére.  

A pályázat keretében előre meghatározott beruházási tevékenységek támogathatóak, mint 

például a sporttelep biztonságát (kerítés, korlát, játékoskijáró), a labdarúgásban részt vevők 

komfortérzetét (lelátó, eredménykijelző, öltöző, mosdók), valamint a sporttelep 

funkcionalitásának fejlesztését (pályafelszerelések, játéktér-felújítás, öntözőberendezés) célzó 

tevékenységek. 

 

A Borsosgyőri Ifjúsági Sportegyesület a pályázatot a borsosgyőri sportpálya területén öltöző 

és vizesblokk felújítására szeretné felhasználni.  A megpályázott összeg 7 millió forint.   
 

A pályázat benyújtásához szükséges a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata.  

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.  

 

Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő 

 

Pápa, 2013. február 22.      Dr. Áldozó Tamás sk. 

         polgármester 

 

mailto:polgarmester@papa.hu


HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint a borsosgyőri sportpálya tulajdonosa 

hozzájárul, hogy a Borsosgyőri Ifjúsági Sportegyesület a Magyar Labdarúgó Szövetség által 

meghirdetett Sporttelep-felújítási program keretében pályázatot nyújtson be, illetve a Magyar 

Labdarúgó Szövetséggel támogatási szerződést kössön. Továbbá hozzájárul a támogatási 

szerződés alapján az ingatlant érintő szükséges beruházások megvalósításához.  

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges 

nyilatkozatok megtételére és aláírására.  

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete nyertes pályázat esetén a támogatási 

összeg 30 %-ának megfelelő összegben az önrészt - Pápa Város Önkormányzata 2013. évi 

költségvetése terhére - biztosítja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Rádi Róbert kabinetvezető 

  Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 



 

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 19. 

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel :  89/324-585 

Fax:  89/515-083  

E-mai l :  polgarmes ter@papa .hu   

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestülete a 165/2012 (XII.13.) határozatának II/2. 

pontjával módosította a Városi Óvodák alapító okiratát, a módosítást követően a változás 

bejelentéséhez szükséges dokumentumot a Magyar Államkincstár részére megküldtük. A 

benyújtott dokumentumok alapján a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága a 

nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 123. § (3) bekezdésére hivatkozva hiánypótlási 

végzést adott ki.  

A végzés alapján szükséges a Városi Óvodák alapító okiratának előterjesztés szerinti 

módosítása.  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Törvény) 83. § (2) 

bekezdés b) pontja alapján a fenntartó dönt a köznevelési intézmény nevének 

megállapításáról. A törvény alapján a fenntartó a köznevelési intézmény nevének 

megállapításával kapcsolatos döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi az 

intézmény alkalmazotti közössége, az óvodaszék, a szülői szervezet, a nemzetiségi nevelés-

oktatásban részt vevő intézmény esetén - ha nem rendelkezik egyetértési joggal - a települési 

nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az érintett országos nemzetiségi önkormányzat 

véleményét. A vélemény kialakításához minden olyan információt hozzáférhetővé kell tenni a 

véleményezési joggal rendelkezők részére, amely a fenntartói döntés meghozatalához 

rendelkezésére áll. A vélemény kialakításához - az információk hozzáférhetővé tételének 

napjától számítva - legalább tizenöt napot kell biztosítani az érdekeltek részére. 

A hivatkozott jogszabály alapján a véleményezési eljárást lefolytattuk, mely alapján minden 

véleményezési joggal érintett egyetértett a névváltoztatással. 

 

Az előzőeken túl Pápa Város Önkormányzata Közoktatási és Közművelődési Intézmények 

Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítása is szükséges, tekintettel a 

szakfeladatrendet és a foglalkoztatottakat érintő jogszabályi változásokra.   
 

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni 

és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.  

 

Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő 

 

Pápa, 2013. február 22. 

          

         Dr. Áldozó Tamás sk. 

                         polgármester 
  

mailto:polgarmester@papa.hu


 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

I. 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 165/2012. (XII.13.) határozatával 

jóváhagyott Városi Óvodák módosító okiratát és az egységes szerkezetű alapító 

okiratát hatályon kívül helyezi. Egyidejűleg a Városi Óvodák módosító okiratát és 

egységes szerkezetű alapító okiratát az előterjesztés 1. és 2. számú melléklet szerint 

jóváhagyja. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város Önkormányzata 

Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete alapító 

okiratának módosítását, valamint annak egységes szerkezetét az előterjesztés 3. és 4. 

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 intézmények vezetőit, hogy a módosított alapító okirat 

alapján az intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatán a szükséges módosításokat 

végezzék el, és az egységes szerkezetű Szabályzatot terjesszék Pápa Város 

Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága elé jóváhagyásra.  

 

Határidő: benyújtásra:   2013. április 15. 

 jóváhagyásra:   2013. május 15. 

Felelős: Intézményvezetők 

 Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi  

 Bizottsága elnöke 

 

 

  



1. sz. melléklet 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT* 

 

Városi Óvodák Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete által 2011. november 24. 

napján 199/2011. I/6. számon kiadott 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 1. pontjában a „Költségvetési szerv neve:” az alábbiak szerint módosul: 

„1. Költségvetési szerv neve: Pápai Városi Óvodák 

Német neve: Städtische Kindergärten von Pápa 

Angol neve: The City Kindergartens of Pápa” 

 

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

„2. Költségvetési szerv székhelye: 8500 Pápa, Képző u. 3. 

Telephelyei, tagintézményei: 

Pápai Városi Óvodák Erzsébetvárosi Tagóvodája 8500 Pápa, Kisfaludy u. 20.   

Pápai Városi Óvodák Vajda P. ltp-i Tagóvodája 8500 Pápa, Vajda Péter lakótelep 28. 

Német neve:  

Vajda-Péter-Wohnsiedlung-Kindergarten der Städtischen Kindergärten von Pápa 

Pápai Városi Óvodák Tókerti Tagóvodája  8500 Pápa, Ötödik u. 26.    

Pápai Városi Óvodák Nátuskerti Tagóvodája 8500 Pápa, Radnóti u. 12.   

Pápai Városi Óvodák Tapolcafői Tagóvodája 8500 Pápa, Tapolcafői u. 67.  

Pápai Városi Óvodák Huszár ltp-i Tagóvodája 8500 Pápa, Huszár ltp.     

Pápai Városi Óvodák Csókai Tagóvodája  8500 Pápa, Veszprémi u. 9.   

Pápai Városi Óvodák Fáy ltp-i Tagóvodája  8500 Pápa, Szövetkezet u. 36/a. 

Angol neve:  

Fáy Housing Estate Kindergarten a Member of the City Kindergartens of Pápa 

Pápai Városi Óvodák Kéttornyúlaki Tagóvodája 8500 Pápa, Kéttornyúlaki u. 12.” 

 

Az alapító okirat 3. pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül: 

„3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontjában foglaltak alapján: óvodai 

ellátás” 

 

Az alapító okiratban a 4. Alaptevékenysége: pont az alábbiak szerint módosul: 

„4.  Alapfeladata: 

A gyermek három éves korától a tankötelezettség – jogszabályban meghatározottak szerinti - 

kezdetéig nevelő intézmény, amely biztosítja a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő 

feladatokat is.  

(*dőlt betűvel szedett szövegrész a javasolt módosításokat tartalmazza) 



Biztosítja a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek – figyelembe 

véve a gyermek fogyatékosságát is - integrált oktatását-nevelését is, abban a tagóvodában, 

ahol a személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. 

Képző u. 3. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 4. § 1. a) szerinti óvodai nevelés 

biztosítása, továbbá a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek – 

figyelembe véve a gyermek fogyatékosságát is - integrált nevelése. 

Felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 150 fő 

Pápai Városi Óvodák Erzsébetvárosi Tagóvodája: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 4. § 1. a) szerinti óvodai nevelés 

biztosítása, továbbá a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek – 

figyelembe véve a gyermek fogyatékosságát is - integrált nevelése. 

Felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 100 fő 

Pápai Városi Óvodák Vajda P. ltp-i Tagóvodája: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 4. § 1. a) szerinti óvodai nevelés 

biztosítása, továbbá a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek – 

figyelembe véve a gyermek fogyatékosságát is - integrált nevelése. 

Egy csoportban kétnyelvű német nemzetiségi óvodai nevelés biztosítása. 

Felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 100 fő 

Pápai Városi Óvodák Tókerti Tagóvodája: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 4. § 1. a) szerinti óvodai nevelés 

biztosítása, továbbá a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek – 

figyelembe véve a gyermek fogyatékosságát is - integrált nevelése. 

Felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 75 fő 

Pápai Városi Óvodák Nátuskerti Tagóvodája: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 4. § 1. a) szerinti óvodai nevelés 

biztosítása, továbbá a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek – 

figyelembe véve a gyermek fogyatékosságát is - integrált nevelése. 

Felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 100 fő 

Pápai Városi Óvodák Tapolcafői Tagóvodája: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 4. § 1. a) szerinti óvodai nevelés 

biztosítása, továbbá a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek – 

figyelembe véve a gyermek fogyatékosságát is - integrált nevelése. 

Felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 25 fő 

Pápai Városi Óvodák Huszár ltp-i Tagóvodája: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 4. § 1. a) szerinti óvodai nevelés 

biztosítása, továbbá a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek – 

figyelembe véve a gyermek fogyatékosságát is - integrált nevelése. 

Felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 120 fő 

Pápai Városi Óvodák Csókai Tagóvodája: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 4. § 1. a) szerinti óvodai nevelés 

biztosítása, továbbá a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek – 

figyelembe véve a gyermek fogyatékosságát is - integrált nevelése. 

Felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 100 fő 

Pápai Városi Óvodák Fáy ltp-i Tagóvodája: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 4. § 1. a) szerinti óvodai nevelés 

biztosítása, továbbá a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek – 

figyelembe véve a gyermek fogyatékosságát is - integrált nevelése. 

 



Az interkulturális nevelés óvodai gyakorlatának mellékletével kiegészített Helyi Óvodai 

Nevelés Program alapján - magyar-angol két nevelési nyelvű ellátást biztosít a SAC/C-17 

program végrehajtása során a városba érkező nem magyar állampolgárságú gyermekek 

számára.  

Felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 145 fő 

Pápai Városi Óvodák Kéttornyúlaki Tagóvodája: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 4. § 1. a) szerinti óvodai nevelés 

biztosítása, továbbá a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek – 

figyelembe véve a gyermek fogyatékosságát is - integrált nevelése. 

Felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 25 fő” 

 

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”,  

továbbá a 851012-1 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása szakfeladat 

tartalmi meghatározása helyébe az alábbi szövegrész kerül: 

„az a gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, 

érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 

halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral 

(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd”, 

valamint a: 

„890111-1 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és 

   programok 

890112-1 Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenységek és  

  programok”, 

szakfeladatokkal egészül ki, illetve a: 

„856011-1 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység” szakfeladat törlésre kerül. 

 

Az alapító okirat 7. pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül: 

 „7. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

 Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás 

előkészítését és lefolytatását a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben 

foglaltak, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és 

a közoktatási intézményekben történő végrehajtására kiadott 138/1992.(X.8.) Korm. 

rendeletben foglaltak figyelembe vételével kell végezni. 

 Az intézményvezetői megbízás Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

hatáskörébe tartozik.” 

 

A 8. pont az alábbiak szerint módosul: 

„Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony, melyre a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben valamint a közoktatási 

intézményekben történő végrehajtására kiadott 138/1992.(X.8.) Korm. rendeletben foglaltak 

az irányadók. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkaviszony, melyre nézve a munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben foglaltak az irányadók. Egyéb foglalkoztatásra 

irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási 

jogviszony) szabályai az irányadók.” 

 



A 9. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre pontjának helyébe az alábbi szövegrész 

kerül:  

„9. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:” 

 

A 10. pont Székhelye: alpontja az alábbiakra módosul: 

„Pápa, Fő u. 5.” 

 

A 11. A költségvetési szerv fenntartója: pontjában a cím az alábbiakra módosul: 

 „Pápa, Fő u. 5.” 

 

 A 12. pont második mondata helyébe az alábbi szövegrész kerül: 

„Kötelező felvételt biztosít a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 49. § (3) 

bekezdésében foglaltak alapján közzétett felvételi körzetben lakók részére.” 

 

Az alapító okirat 13. pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül: 

„13.  A költségvetési szerv jogelődje: Városi Óvodák (Pápa, Képző u. 3.)” 

 

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

hatályban maradnak. 

  



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:  Pápai Városi Óvodák 

      Német neve:    Städtische Kindergärten von Pápa 

      Angol neve:    The City Kindergartens of Pápa 

     Közoktatási intézmény típusa:  óvoda 

     OM azonosító:   036783 

 

2. Költségvetési szerv székhelye: 8500 Pápa, Képző u. 3.  

 Telephelyei, tagintézményei: 

 Pápai Városi Óvodák Erzsébetvárosi Tagóvodája     8500 Pápa, Kisfaludy u. 20.   

 Pápai Városi Óvodák Vajda P. ltp-i Tagóvodája       8500 Pápa, Vajda Péter lakótelep 28. 

      Német neve:  

      Vajda-Péter-Wohnsiedlung-Kindergarten der Städtischen Kindergärten von Pápa 

 Pápai Városi Óvodák Tókerti Tagóvodája        8500 Pápa, Ötödik u. 26.    

 Pápai Városi Óvodák Nátuskerti Tagóvodája        8500 Pápa, Radnóti u. 12.   

 Pápai Városi Óvodák Tapolcafői Tagóvodája        8500 Pápa, Tapolcafői u. 67.  

 Pápai Városi Óvodák Huszár ltp-i Tagóvodája        8500 Pápa, Huszár ltp.     

 Pápai Városi Óvodák Csókai Tagóvodája        8500 Pápa, Veszprémi u. 9.   

 Pápai Városi Óvodák Fáy ltp-i Tagóvodája        8500 Pápa, Szövetkezet u. 36/a. 

       Angol neve:  

       Fáy Housing Estate Kindergarten a Member of the City Kindergartens of Pápa 

       Pápai Városi Óvodák Kéttornyúlaki Tagóvodája     8500 Pápa, Kéttornyúlaki u. 12. 

             

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló   

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontjában foglaltak alapján: óvodai 

ellátás. 

 

4.  Alapfeladata: 

A gyermek három éves korától a tankötelezettség – jogszabályban meghatározottak szerinti 

- kezdetéig nevelő intézmény, amely biztosítja a gyermekek napközbeni ellátásával 

összefüggő feladatokat is.  

Biztosítja a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek – 

figyelembe véve a gyermek fogyatékosságát is - integrált oktatását-nevelését is, abban a 

tagóvodában, ahol a személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. 

Képző u. 3. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 4. § 1. a) szerinti óvodai nevelés 

biztosítása, továbbá a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű 

gyermekek – figyelembe véve a gyermek fogyatékosságát is - integrált nevelése. 

Felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 150 fő 

 

 



Pápai Városi Óvodák Erzsébetvárosi Tagóvodája: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 4. § 1. a) szerinti óvodai nevelés 

biztosítása, továbbá a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű 

gyermekek – figyelembe véve a gyermek fogyatékosságát is - integrált nevelése. 

Felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 100 fő 

Pápai Városi Óvodák Vajda P. ltp-i Tagóvodája: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 4. § 1. a) szerinti óvodai nevelés 

biztosítása, továbbá a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű 

gyermekek – figyelembe véve a gyermek fogyatékosságát is - integrált nevelése. 

Egy csoportban kétnyelvű német nemzetiségi óvodai nevelés biztosítása. 

Felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 100 fő 

Pápai Városi Óvodák Tókerti Tagóvodája: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 4. § 1. a) szerinti óvodai nevelés 

biztosítása, továbbá a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű 

gyermekek – figyelembe véve a gyermek fogyatékosságát is - integrált nevelése. 

Felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 75 fő 

Pápai Városi Óvodák Nátuskerti Tagóvodája: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 4. § 1. a) szerinti óvodai nevelés 

biztosítása, továbbá a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű 

gyermekek – figyelembe véve a gyermek fogyatékosságát is - integrált nevelése. 

Felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 100 fő 

Pápai Városi Óvodák Tapolcafői Tagóvodája: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 4. § 1. a) szerinti óvodai nevelés 

biztosítása, továbbá a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű 

gyermekek – figyelembe véve a gyermek fogyatékosságát is - integrált nevelése. 

Felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 25 fő 

Pápai Városi Óvodák Huszár ltp-i Tagóvodája: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 4. § 1. a) szerinti óvodai nevelés 

biztosítása, továbbá a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű 

gyermekek – figyelembe véve a gyermek fogyatékosságát is - integrált nevelése. 

Felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 120 fő 

Pápai Városi Óvodák Csókai Tagóvodája: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 4. § 1. a) szerinti óvodai nevelés 

biztosítása, továbbá a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű 

gyermekek – figyelembe véve a gyermek fogyatékosságát is - integrált nevelése. 

Felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 100 fő 

Pápai Városi Óvodák Fáy ltp-i Tagóvodája: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 4. § 1. a) szerinti óvodai nevelés 

biztosítása, továbbá a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű 

gyermekek – figyelembe véve a gyermek fogyatékosságát is - integrált nevelése. 

Az interkulturális nevelés óvodai gyakorlatának mellékletével kiegészített Helyi Óvodai 

Nevelés Program alapján - magyar-angol két nevelési nyelvű ellátást biztosít a SAC/C-17 

program végrehajtása során a városba érkező nem magyar állampolgárságú gyermekek 

számára.  

Felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 145 fő 

Pápai Városi Óvodák Kéttornyúlaki Tagóvodája: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 4. § 1. a) szerinti óvodai nevelés 

biztosítása, továbbá a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű 

gyermekek – figyelembe véve a gyermek fogyatékosságát is - integrált nevelése. 

Felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 25 fő 



Szakágazat száma, megnevezése: 851020 Óvodai nevelés 

Alkalmazott szakfeladatok: 

851011-1  Óvodai nevelés, ellátás 

851012-1  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

 az a gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, 

érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy 

egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzd 

 851013-1  Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 

889943-1  Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások  

890441-1  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

890442-1  Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú  

        közfoglalkoztatása  

890443-1  Egyéb közfoglalkoztatás 

855935-1  Szakmai továbbképzések 

890111-1  Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek   

       és programok 

890112-1  Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenységek és  

       és programok 

 

 Vállalkozási tevékenység köre és mértéke:  

       Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 

 5. Feladatellátást szolgáló vagyon, vagyon feletti rendelkezés joga: 
Feladatellátását szolgáló vagyon az önkormányzat által leltár szerint használatba adott 

vagyoni kör, mely felett Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének többször 

módosított 22/1992. (X.13.) rendeletében foglaltak szerint rendelkezhet. 

 Az ingatlanok fenntartásával, karbantartásával, üzemeltetésével kapcsolatban felmerült 

költségeket a költségvetési szerv viseli. 

 

 6. Az intézmény jogállása: 
 Az intézmény jogi személy, melynek egyszemélyi felelős vezetője a magasabb vezetői 

megbízású óvodavezető. A magasabb vezetői megbízású óvodavezető önálló munkáltatói 

jogkörrel rendelkezik az intézményi munkavállalók tekintetében. 

 
7. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
 Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás 

előkészítését és lefolytatását a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben 

foglaltak, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és 

a közoktatási intézményekben történő végrehajtására kiadott 138/1992.(X.8.) Korm. 

rendeletben foglaltak figyelembe vételével kell végezni. 

 Az intézményvezetői megbízás Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

hatáskörébe tartozik. 

 

8.  Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:  

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony, melyre a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben valamint a közoktatási 

intézményekben történő végrehajtására kiadott 138/1992.(X.8.) Korm. rendeletben 

foglaltak az irányadók.  



Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkaviszony, melyre nézve a munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben foglaltak az irányadók. Egyéb 

foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. 

törvény (pl. megbízási jogviszony) szabályai az irányadók. 

 
9.   A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv 

      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. 

 
10.  Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának  

         Képviselőtestülete 

 Székhelye:       Pápa, Fő u. 5.  
      

A költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyását átruházott 

hatáskörben Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága 

látja el. 

 

11.  A költségvetési szerv fenntartója:    Pápa Város Önkormányzata 

         Pápa, Fő u. 5.  

 

12. Működési köre: Pápa város közigazgatási területe 

     Kötelező felvételt biztosít a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 49. § (3)   

bekezdésében foglaltak alapján közzétett felvételi körzetben lakók részére. 

 
 

13.  A költségvetési szerv jogelődje: Városi Óvodák (Pápa, Képző u. 3.) 

 

 

 

Pápa, 2013. február ….. 

 

         Dr. Áldozó Tamás 

                   polgármester 
  



3. sz. melléklet 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT* 

 

Pápa Város Önkormányzata Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó 

Szervezete Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete által 2012. december 27. 

napján 169/2012. I. 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: 

 

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

első sorának helyébe az alábbi szövegrész kerül: 

„Pápai Városi Óvodák  Pápa, Képző u. 3. 

 

 

A 9. pont Székhelye: alpontja az alábbiakra módosul: 

„Pápa, Fő u. 5.” 

 

 

 

 

 

 

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) 

 

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 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: 

 

Pápai Városi Óvodák 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. 5. 

 

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, 2013. február……. 

 

 Dr. Áldozó Tamás 

  polgármester 

 

 

 

 

 

 
 



 
PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE                                                                             20. 

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel :  89/324-585  

Fax:  89/515-083  

E-mai l :  polgarmes ter@papa .hu  

  

 
Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

A Rákóczi Szövetség levéllel fordult Pápa Város Önkormányzatához, melyben a magyar 

iskolaválasztási programjuk támogatását kérik.  

Az 1989-ben alakult Szövetség célja a szomszédos országokban élő magyar közösségek nemzeti, 

kulturális, szellemi értékeinek, valamint identitásuk megőrzésének támogatása. A Szövetség a 

céljait elsősorban az ifjúság megszólításával igyekszik elérni. Ebben a munkában kiemelkedő 

szerepet tölt be a magyar iskolába történő beiratkozást ösztönző „Beiratkozási Ösztöndíj Program”. 

A Programot a Szövetség első alkalommal a Felvidéken 2004-ben hirdette meg azzal a céllal, hogy 

ráirányítsa a figyelmet a magyar iskola választásának fontosságára. A Program keretében a magyar 

iskolába beíratott gyermekek egyszeri alkalommal 10 ezer forintos beiratkozási ösztöndíjban 

részesülnek. 

A Szövetség 2012-ben az ösztöndíjakat a Felvidéken 3260 magyar iskolakezdő részére adta át.  

 

Ismerve a felvidéki magyarok nehéz helyzetét, a Szövetség kérte a Tisztelt Képviselőtestület 

anyagi segítségét a magyar iskolaválasztást szolgáló programjuk támogatásához. 

 

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

javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő 

 

P á p a, 2013. február 18. 

 

      Dr. Áldozó Tamás sk. 

        polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Rákóczi Szövetség felvidéki Beiratkozási 

Ösztöndíj Programjának további folytatásához Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése 

egyéb feladatok 6.3. Általános tartalék előirányzat terhére 200.000,- Ft támogatást biztosít. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Rákóczi 

Szövetséggel támogatási szerződést kössön. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

mailto:polgarmester@papa.hu


PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE      21.  

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel: 89/515-000 

Fax: 89/515-083 

E-mail: polgarmester@papa.hu 

  

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

A Társadalmi Megújulás Operatív Program Új Széchenyi Terv keretében TÁMOP-3.2.13-12/1 

Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában címmel jelent meg 

pályázat. Pápa Város Önkormányzata fenntartásában működő Gróf Esterházy Károly Múzeum mb. 

igazgatója jelezte, hogy szeretné benyújtani a pályázatot.  

 

A pályázat célja a kulturális intézmények által megvalósított, a formális oktatást támogató és  

kiegészítő kulturális nevelés. A pályázati támogatás lehetőséget biztosít arra, hogy a kulturális 

intézmények szélesebb körben kapcsolódjanak be az oktatásba, és megerősítsék szerepüket a 

kulturális tudás átadásában, továbbá a projekt nyújtotta lehetőség által megvalósulhat a köznevelési 

és kulturális intézmények hosszú távú együttműködése. 

 

A Gróf Esterházy Károly Múzeum „Őseink nyomában” interaktív történelem és hagyományőrzés 

címmel pályázik, és 12 intézménnyel kíván együttműködési megállapodást kötni. A pályázat 3 

tanév időtartamra terjed ki. A pályázat keretében megvalósítandó tevékenységek a következek 

lesznek: témahetek (tábor), témanapok, tehetséggondozás, havi szakkörök, heti szakkörök. 

A projekt alapvető célja, a múzeumot, mint kulturális közvetítő és tudásszerzési helyet közelebb 

vinni a nagyközönséghez, ezen belül is a felnövő generációkhoz, ezáltal is megvalósítva azt a célt, 

hogy a projektben résztvevők felnőttként is aktív múzeumlátogatók maradjanak.  

Az előzetes számítások alapján a projekt keretében megvalósított programokon körülbelül 900 fő 

vesz részt.  

 

A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100 %-a.  A pályázaton elnyerhető 

vissza nem térítendő támogatás összege: legalább 5 millió Ft, de legfeljebb 30 millió Ft.   

 

A pályázónak a pályázat kiírása szerint a projekt befejezését követő 5. év végéig vállalnia kell 

együttműködő intézményenként évente legalább egy a pályázatban is támogatott tevékenység 

megvalósítását. 

 

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

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő 

  

  

Pápa, 2013. február 21. 

 

 

 

          Dr. Áldozó Tamás sk. 

                   polgármester 

 

 

 

 

 

mailto:polgarmester@papa.hu


 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja a Gróf Esterházy Károly Múzeum            

TÁMOP-3.2.13-12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok 

ellátásában című pályázatának benyújtását.  

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a fenntartói támogató nyilatkozatok aláírására.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

  Dr. Nagy-Luttenberger István mb. intézményvezető 

 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE                                                        22.  

8500 PÁPA, Fő u. 5. 

Tel: 89/515-018 

Fax: 89/515-083  

E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 11/908-9/2011. 

határozatával a Fenyveserdő Bölcsőde működését – határozatlan időre – 84 férőhellyel 

engedélyezte. A bölcsődében 3 csoport 12 fő, 3 csoport 14 fő, 1 csoport 6 fő (fogyatékos 

gyermekeket ellátó) férőhellyel működik. 

A működési engedély szerint az intézmény biztosítja a gyermekek napközbeni ellátását, 

továbbá korai fejlesztést és gondozást, illetve fejlesztő felkészítést végez. 

 

A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami 

fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 2. § (1) bekezdésének b) pontja 

szerint az önkormányzati fenntartónak 2013. január 1-jei hatállyal módosítania kellett az 

általa fenntartott települési önkormányzati és 2013. január 1-jétől állami feladattá váló 

köznevelési alapfeladatot egyaránt ellátó  korai fejlesztést és gondozást alapfeladatként ellátó 

bölcsőde alapító okiratát akként, hogy az intézmény 2013. január 1-jétől kizárólag 

önkormányzati feladatot lásson el. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a jogszabályi előírásoknak megfelelően 

165/2012. (XII. 13.) határozatának II.1. pontjával a bölcsőde alapító okiratát módosította és 

annak egységes szerkezetét 2013. január 1. napjával jóváhagyta.  

2013. január 1-jétől a Fenyveserdő Bölcsődében biztosított korai fejlesztés megszűnt, ezért 

szükséges az intézmény működési engedélyének módosítása. 

 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Összeállította: Benecz Rita 

  emberi erőforrás osztályvezető 

 

Pápa, 2013. február 20.                          Dr. Áldozó Tamás sk. 

                          polgármester 

 

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Fenyveserdő Bölcsőde (Pápa,Vajda Péter 

lakótelep 27/B) férőhelyét 78 főben határozza meg az alábbiak szerint: 

- 3 csoportszobában 12 fő 

- 3 csoportszobában 14 fő.  

 

Utasítja a Polgármestert, hogy a működési engedély módosítása iránti kérelem benyújtásával 

kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

            

Határidő: azonnal                    

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester 

                Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

mailto:polgarmester@papa.hu


PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 23. 

8500 PÁPA, Fő u. 5. 

Tel: 89/515-025 

Fax: 89/313-989  

E-mail: jegyzo@papa.hu  

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

A Gróf Esterházy Károly Múzeum mb. igazgatója önkormányzati lakás bérbeadását kérte 

Kovács Enikő régész részére. 

 

A múzeum január 1-jétől önkormányzati fenntartású intézmény, teljes körű szakmai 

működéséhez régész alkalmazása is szükséges.  

Kovács  Enikő Békéscsabáról érkezett, 2013. január 1-jétől a múzeum dolgozója, a városban 

lakással nem rendelkezik. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 49/1993. (XII.21.) 

önkormányzati rendelete 12. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Kovács Enikő 

lakhatásának biztosítására a Gróf Esterházy Károly Múzeumnál fennálló közalkalmazotti 

jogviszonya időtartamára, de legfeljebb 2018. február 28-ig a Pápa, Zárda utca 5. földszint 7. 

szám alatti, egy szoba, komfortos (gázkonvektoros), 38 m
2
 alapterületű önkormányzati 

bérlakás bérbeadásához járuljon hozzá. 

Összeállította: Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

  Bakalár Attila köztisztviselő 
 

Pápa, 2013. február 20.     Kanozsainé dr. Pék Mária sk. 

jegyző 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 

szóló 49/1993. (XII.21.) önkormányzati rendelete 12. § (1) bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva hozzájárul Kovács Enikő részére a Gróf Esterházy Károly Múzeumnál 

fennálló közalkalmazotti jogviszonya időtartamára, de legfeljebb 2018. február 28-ig a Pápa, 

Zárda utca 5. földszint 7. szám alatti önkormányzati bérlakás bérbeadáshoz. 

A Képviselőtestület utasítja a Jegyzőt, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

  Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 


