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Tárgy: Személyi ügyek 

I. Jókai Mór Városi Könyvtár vezetői állására kiírt pályázat elbírálása 

II. Pápai Városi Óvodák vezetői állására kiírt pályázat elbírálása 

III. Pápa-Kéttornyúlak Városrész Önkormányzata tagjainak 

megválasztása 

 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 
 



 

 
 

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE     I. 

8500 PÁPA, Fő u. 5. 

Tel:  89/324-585 

Fax:  89/515-083  

E-mail :  polgarmester@papa.hu   

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Pápa Város Önkormányzata által fenntartott Jókai Mór Városi Könyvtár intézmény 

vezetőjének magasabb vezetői megbízatása 2013. június 30-án lejár. A közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény (továbbiakban Kjt.) alapján a magasabb vezetői 

megbízás nyilvános pályázat alapján tölthető be. 

 

A könyvtárigazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására szóló pályázati felhívást az         

Kjt. 20/A. § (4) bekezdése alapján a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán, 

valamint Pápa város hivatalos honlapján is közzétettük. 

A közzétett nyilvános pályázati felhívásban megjelölt - 2013. május 15-i határidőre              

egy pályázat érkezett, az intézmény vezetését jelenleg ellátó dr. Hermann István részéről. A 

pályázat a kiírásban foglalt feltételeknek megfelel.  

 

A Kjt. 20/A. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat 

esetén a pályázót - a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező - 

bizottság hallgatja meg és a megbízási jogkor gyakorlója a bizottság írásban foglalt 

véleményét mérlegelve dönt.  

A Jókai Mór Városi Könyvtár igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására benyújtott 

pályázat véleményezésében a szakmai bizottság tagjaként, a Humánerőforrás Bizottság  

tagjai, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 

közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. 

(XI.20.) Korm. rendelet 7.§ (6) bekezdése alapján felkért országos szakmai szervezet 

képviselője vesz részt.  

A szakmai bizottság véleményét a Képviselőtestület ülésén ismertetjük.  

 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.  

 

Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő 

 

Pápa, 2013. június 20. 

                                     

                                       Dr. Áldozó Tamás sk. 

                                                                                         polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontjában biztosított jogkörében eljárva a         

Kjt. 23. §-ában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 

közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. 

(XI.20.) Korm. rendelet foglaltak figyelembe vételével a Jókai Mór Városi Könyvtár 

magasabb vezetői igazgatói beosztásának ellátásával dr. Hermann Istvánt bízza meg.  

A megbízás 2013. július 1-től 2018. június 30-ig terjedő határozott időre szól.  

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a magasabb vezetői megbízással 

kapcsolatban szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.  

 

Határidő:  2013. június 30. 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

   

 

 

 

 

 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE II. 

8500 PÁPA, Fő u. 5. 

Tel:  89/324-585 

Fax:  89/515-083  

E-mail :  polgarmester@papa.hu   

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Pápa Város Önkormányzata által fenntartott Pápai Városi Óvodák óvodavezetőjének 

magasabb vezetői megbízatása 2013. július 31-én lejár. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) alapján a magasabb vezetői megbízás nyilvános 

pályázat alapján tölthető be. 

Az óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására szóló pályázati felhívást az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma hivatalos lapjában, a Kjt. 20/A. § (4) bekezdése alapján a Nemzeti 

Közigazgatási Intézet internetes oldalán, valamint Pápa város hivatalos honlapján is 

közzétettük. 

A pályázat benyújtásának határideje 2013. május 15-e volt. 

 

A hirdetményben megjelölt határidőre 1 pályázat érkezett az intézmény vezetését jelenleg is 

ellátó Csákvári Judit pályázó részéről. A pályázat a kiírásban foglalt feltételeknek megfelel.  

A pályázat beérkezése után nyílt lehetőség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény. 83. § (4) bekezdésében, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvénynek a közoktatási intézményekben történő végrehajtására kiadott 

138/1992.(X.8.) Korm. rendelet 5. § (10) bekezdésében meghatározottak részére a 

véleményezési jog gyakorlására. A törvényben kötelezően előírt véleményezőkön kívül az 

intézményben működő munkaközösségek is véleményezték a pályázatot és a benne 

foglaltakkal egyetértve támogatják a jelenlegi intézményvezető újabb megbízását. 

  

A benyújtott pályázat véleményezése az alábbiak szerint alakult: 

  

Nevelőtestület    (77 fő) 

 

Igen szavazat   73 

Nem szavazat    4 

Érvénytelen szavazat   0 

 

támogatta a pályázó vezetési programjának intézményben történő megvalósítását. 

  

Alkalmazotti közösség  (133 fő )  
   

Igen szavazat    113 

Nem szavazat               19 

Érvénytelen szavazat       1 

 

támogatta a pályázó kinevezését. 

 

mailto:polgarmester@papa.hu


Az intézményvezetői pályázattal kapcsolatban a vonatkozó jogszabályok alapján véleményt 

nyilvánítottak még a Tagóvodák Szülői Szervezetei is, amelyek - mind a 10 szülői szervezet -  

támogatták Csákvári Judit újabb öt évre szóló magasabb vezetői megbízását.  
 

Az előterjesztéssel kapcsolatos iratanyag – nevelőtestület, alkalmazotti közösség, szülői 

szervezet, üléséről készült jegyzőkönyvek, szakmai vélemények - a Polgármesteri Hivatal 

Polgármesteri Kabinetjénél megtekinthető. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a pályázatot figyelembe véve, a pályázó személyes 

meghallgatását követően, a határozati javaslatról dönteni szíveskedjék. 

 

Az előterjesztést összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő     

 

 

 

Pápa, 2013. június 20. 

 

   

     Dr. Áldozó Tamás sk. 

            polgármester 
 

 

 

HATÁROZATI  JAVASLAT 
 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. tv. 67. §-ában, valamint a Kjt.23. §-ában, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvénynek a közoktatási intézményekben történő végrehajtására kiadott 

138/1992.(X.8.) Korm. rendelet 5.§-ában foglaltak alapján a Pápai Városi Óvodák magasabb 

vezető, óvodavezetői feladatainak ellátásával Csákvári Juditot bízza meg.  

 

A magasabb vezetői megbízás 2013. augusztus 1-től 2018. július 31-ig terjedő határozott 

időre szól. 

 

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a magasabb vezetői megbízással 

kapcsolatban szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.  

 

Határidő: 2013. július 31.   

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE III. 

  8500 PÁPA, Fő u. 5. 

  Tel: 89/515-000 

  Fax: 89/515-083  

  E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 62. § (1) bekezdése szerint a képviselő-

testület - szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint – valamely településrész 

sajátos érdekeinek képviseletére településrészi önkormányzatot (részönkormányzat) hozhat létre 

települési képviselőkből és más, az adott településrészen élő választópolgárokból. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

9/2011. (IV.14.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: SZMSZ) arról döntött, hogy Pápa-

Borsosgyőr, Pápa-Tapolcafő, valamint Pápa-Kéttornyúlak városrészekben településrészi 

önkormányzatot hoz létre.  

Az SZMSZ 49. § (4) bekezdése szerint a kéttornyúlaki településrészi önkormányzati testület 

tagjainak jelölésére vonatkozó eljárást második alkalommal 2013. június 30-ig kell befejezni. A 

településrészi önkormányzati testület tagjait a jelöltajánlási eljárás befejezését követő soron 

következő képviselőtestületi ülésen kell megválasztani. 

Az SZMSZ 42. § (3) bekezdése értelmében a településrészi önkormányzati testület tagjaira írásban 

jelöltet állíthat: 
 

a) a településrészen lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező választópolgárok legalább 

2 %-a, 

b) a polgármester, 

c) a településrészen bejegyzett székhellyel rendelkező civil szervezet. 

 

A jelöltajánlás lebonyolítására a Képviselőtestület 38/2013. (III.28.) határozatában meghatározott 

szabályok szerint 2013. április 15. és 2013. május 15. között sor került. A határidő lejártát követően 

megtörtént az ajánlószelvények formai, majd tartami ellenőrzése, valamint a jelölő polgárok és a 

jelöltnek ajánlott személyek választójogának ellenőrzése.  

Megállapítható, hogy a jelöltek a településrészen lakóhellyel rendelkeznek. 

 

A jelöltajánlás az alábbiak szerint alakult:  

 

Választópolgároktól érkezett ajánlások száma 

Ajánlott 

személy 

neve 

Leadott 

ajánlószelvények 

száma 

Formailag megfelelő, 

ezért tartalmilag 

ellenőrzött 

ajánlószelvények száma 

Tartalmilag ellenőrzött 

ajánlószelvények 

Érvényes  Érvénytelen  

Kőszeghy 

Ádám 

17 5 5 0 

Kovács 

Tiborné 

14 12 12 0 

Szabó 

Attiláné 

42 42 36 6 

Velti József 18 18 18 0 

Magvasi 

Józsefné 

52 43 43 0 
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Pápa-Kéttornyúlak városrészben a jelöltté váláshoz szükséges ajánlások száma: 8 db 

 

Fentiek alapján Pápa–Kéttornyúlak városrészben az alábbi személyek váltak jelöltté: 

Kovács Tiborné 

Szabó Attiláné 

Velti József 

Magvasi Józsefné 

 

Az SZMSZ 42. § (1) bekezdése szerint a településrészi önkormányzatok tagjainak száma: 5 fő, 

azzal, hogy annak elnöke a településrész mindenkori egyéni választókerületben megválasztott 

települési képviselője. A 42. § (2) bekezdése alapján a településrészi önkormányzatok elnökét és 

tagjait a képviselőtestület választja meg. A településrészi önkormányzatok további 4 tagját a 

településrészen lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező jelöltek közül kell megválasztani. 

 

Fenti rendelkezések figyelembe vételével Pápa-Kéttornyúlak városrészben létrehozható 

településrészi önkormányzat.  

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50. §-a és az SZMSZ 

16. §-a alapján a településrészi önkormányzat tagjainak megválasztásához a képviselőtestület 

minősített többséggel meghozott döntése szükséges. A jelöltek nyilatkozatukban hozzájárultak az 

előterjesztés nyilvános ülésen történő megtárgyalásához. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és Pápa-Kéttornyúlak 

városrészben a településrészi önkormányzat elnökét és tagjait megválasztani szíveskedjen. 

 

Összeállította: Horváth Katalin köztisztviselő 

 

Pápa, 2013. június 21. 

 Dr. Áldozó Tamás sk. 

 polgármester 

 

Határozati javaslat 

 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 9/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete 42. § (2) bekezdése alapján Máté István 

önkormányzati képviselőt a Kéttornyúlaki Városrész Önkormányzata elnökévé megválasztja. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 9/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete 42. § (2) bekezdése alapján a Kéttornyúlaki 

Városrész Önkormányzata tagjává  

 
Kovács Tiborné 

Szabó Attiláné 

Velti József 

Magvasi Józsefné 

jelölteket megválasztja. 

 

A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 


