
 

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 182. 

8500 PÁPA, Fő u. 5. 

Tel:  89/324-585 

Fax:  89/515-083  

E-mail :  polgarmester@papa.hu   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárgy: I. Beszámoló a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás II. félévben 

végzett tevékenységéről 

 Előadó: Kunszt Szabolcs elnök 

 

 II. Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítása 
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

mailto:polgarmester@papa.hu


 

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás     I. 

                                  Elnökétől 

                     8541 Takácsi, Petőfi u. 1. 

 

 

Beszámoló 

a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása 

2013. II. félévi tevékenyégéről 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93.§14. pontja, 

valamint a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Megállapodása alapján 

a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás (2013. június 30-ig elnevezése: Pápai 

Többcélú Kistérségi Társulás) Munkaszervezete 2013. II. félévében végzett tevékenységéről az 

alábbi tájékoztatást adom:   

A munkaszervezetben jelentős változás történt 2012. év végén azzal, hogy a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal megalakulásával a munkaszervezet korábbi vezetője valamint 

további 6 dolgozó a Pápai Járási Hivatalban kezdte meg 2013. januárban a munkát. Így a 

munkaszervezetnél 2013. év elején 7 új személy került felvételre.  

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a 

munkaszervezetek elveszítették önálló jogi személyiségüket. Ennek következményeképpen a 

Munkaszervezet 2013. június 30. nappal megszüntetésre került, így az elmúlt fél év az átszervezési 

munkákkal az új intézmény működésének előkészítésével zajlott, annak érdekében, hogy a 2013. 

július 1-i átállás ne zavarja meg a feladatellátást. 

 

A Társulási Tanács 2013. február 21-i ülésén fogadta el a működését megalapozó 2013. évi 

költségvetését 168.707 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel. Ezt legutóbb 2013. december 5- i ülésén 

módosította 176.735 e Ft-ra 

2013-ban a társulások finanszírozása teljesen átalakult: a belső ellenőrzési, sport és 

munkaszervezeti feladatok ellátására a központi költségvetés normatív támogatást nem biztosított, 

ezért a Társulásban részt vevő önkormányzatok fenntartói hozzájárulást fizetnek 40 Ft/fő/év 

összegben. A 2012. évi pénzmaradvány felhasználásával, valamint a fenntartói hozzájárulás 

bevezetésével sikerült biztosítani a Társulás biztonságos működését. 

Ezt követően a legfőbb célkitűzés az volt, hogy a munkaszervezeti feladatok egy új intézményben 

történő ellátását előkészítsük. 

A Társulási Tanács 2013. április 25-i ülésén döntött a Társulás és szervezete teljes átalakításáról.  

Ennek keretében: 

- a Társulási Megállapodást Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény alapján felülvizsgálta, módosította, 

- a Társulási Megállapodás módosítása szükségessé tette a Társulási Tanács szervezeti és működési 

szabályzatának módosítását, 

- a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetét 2013. június 30. nappal megszüntette, 

-  2013. július 1-től létrehozta a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézményét, 

elfogadta az új intézmény működéséhez szükséges, a szociális és gyermekjóléti, valamint 

egészségügyi feladatellátás szakmai programját. 

- az intézményvezetői állásra pályázatot írt ki. 

 



 

Az előkészítő munka eredményeként 2013. július 1-ig a Munkaszervezet jogutódja a Feladatellátó 

Intézmény működéséhez valamennyi engedélyt megkapta, s 2013. június 25-én a Társulási Tanács 

megbízta az új intézmény vezetőjét. 

Ezzel lényegében a Társulás és az intézmény átalakítási folyamat lezárult. 

 

A Társulási Tanács 2013. II. félévében 3 ülést tartott, 15 határozatot fogadott el. 

 

A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye által 

ellátott feladatok: 

Szociális alapszolgáltatás: 

 A feladatellátó intézmény a családsegítő szolgáltatást és házi segítségnyújtást biztosította a 

feladatellátáshoz csatlakozó településeken. 

 

Családsegítő szolgálat   

 2013. július 01-től további 4 község, Bakonyjákó, Farkasgyepű, Nagytevel, Homokbödöge 

csatlakozott a feladatellátáshoz, így jelenleg a családsegítő szolgálat 48 településen 3 

családgondozóval látja el a feladatot. 

 A gyermekjóléti szolgálattal közösen egész nyáron mozgó játszóházak keretén belül 

kézműves foglalkozásokat szerveztek, melyek során 30 községben, 32 alkalommal vettek részt 

helyi rendezvényeken. 

           2013. júniusban a korábbi évekhez hasonlóan részt vett a szolgálat a Vidékfejlesztési 

Minisztérium szervezésében és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet által lebonyolításra kerülő 

élelmiszerosztásban. 29 településnek 10255 kg mennyiségű élelmiszersegély került kiosztásra.  

         2013 októberében pedig, már 39 település csatlakozott az élelmiszerosztáshoz, amelyen 

szintén 10255 kg mennyiségű élelmiszert juttattak el a rászoruló családokhoz.  

         A Pápai Sarokkő Baptista Gyülekezettől folyamatosan fogadunk ruhaadományokat, így az 

elmúlt fél évben 5 alkalommal kaptunk az évszaknak és az időjárásnak megfelelő ruhákat, melyeket 

ügyfélfogadási időben vehettek át a rászoruló személyek, szükség esetén ha az ellátottaknak nem 

volt lehetőségük pápai telephelyen felkeresni  szolgálatunkat, abban az esetben a szolgálat 

családgondozói a családlátogatások során eljuttatják az adományokat a  körzetük településein élő 

hátrányos helyzetű családjaiknak. 

  

Házi segítségnyújtás 

 Jelentős változás, hogy a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanács döntése 

alapján 2013. január 1-jétől kezdődően a házi segítségnyújtás térítési díja 50,- Ft-ról 260,- Ft-ra 

emelkedett. Ez azt eredményezte, hogy nagymértékben csökkent a gondozottak létszáma. (420 főről 

- 320 főre), melynek következménye, hogy 10 fő házi gondozónőnek szűnt meg a munkaviszonya. 

  2013 július 1-től 5 község: Bakonykoppány, Bakonyszücs, Gecse, Külsővat, Nagyacsád, 

más szolgáltatóval látja el a házi gondozás feladatát, illetve két község Farkasgyepű, Bakonyjákó 

pedig csatlakozott a feladatellátáshoz. A gondozotti létszám ebből kifolyólag tovább csökkent, 320-

ról 270 főre. további létszámleépítésre nem került sor, mivel a gondozónők áthelyezéssel kerültek át 

új munkahelyükre. Ez a létszám júliustól stagnálni látszik.  

 A házi gondozás területén jelenleg 1 fő vezető gondozónő, 2 fő ügyintéző és 32 fő házi 

gondozó dolgozik. A szakmai színvonal emelésének érdekében folyamatosan kapcsolatot tartanak a 

Szociális-és Gyermekvédelmi Főigazgatóság illetékes munkatársaival, valamint a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalával. 



 

Gyermekjóléti szolgáltatás   

 2013. július 01-től további 4 település, Bakonyjákó, Farkasgyepű, Homokbödöge, Nagytevel 

csatlakozott a feladatellátáshoz, így a gyermekjóléti szolgálat 48 településen 6 családgondozóval 

látja el a gyermekjóléti feladatokat. 

 Komoly változás volt, hogy 2013. január 1-jétől a gyámhatósági feladatok kikerültek a 

jegyzői hatáskörből és minden folyamatban lévő ügy áthelyezésre került a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Járási Gyámhivatalához.  

 A szolgálat szakmai vezetője a járási gyámhivatal vezetőjével a feladatellátásban részt vevő 

valamennyi településen tájékoztatást tartott a jelzőrendszer hatékonyabb működése érdekében a 

hatásköri illetékesség változásáról. Az együttműködés feltételeinek az előkészítése eredményesnek 

mondható, mivel zavartalanul folyik a közös munka. 

 2013 áprilisában sikeresen pályáztunk az Erzsébet program keretében a „Miénk a nyár” 

című kiírásra. Így lehetőségünk nyílott ez év augusztusában egy hétre 20 fő hátrányos helyzetű 

gyermeket a zánkai gyermeküdülőben nyaraltatni. A program sikeresen lezajlott és felejthetetlen 

élményekkel tértek haza a gyermekek.  

          A 2013-as évben családgondozóink a családsegítő szolgálat munkatársaival közösen 32 

alkalommal szerveztek mozgó játszóházat a községekben különböző programokon.  

         Október hónaptól a szolgálat pszichológusa a heti 4 óra egyéni terápia mellett, 

csoportfoglalkozásokat is tart intézményünknél. A segítő terápia során a szakember a hasonló 

problémákkal küzdő gyermekek segítését csoportban célozza meg.  A szervezésnél a gyermekek 

Pápára utaztatása jelentkezett gondot, de az önkormányzatok pozitív hozzáállásának köszönhetően a 

probléma megoldódott. 

         2013. december 6-án 20 gyermek vehet részt a Pápai JMK szervezésében megrendezésre 

kerülő mikulás napi ünnepségen. 

         A hagyományokhoz ragaszkodva ebben az évben is szeretne a szolgálat 100 hátrányos 

helyzetű családot egy szerényebb karácsonyi csomaggal megajándékozni. A csomagok elsősorban 

tartós élelmiszerből, gyümölcsből és a gyermekeknek szánt édességből állnak, melyeket terv szerint 

a karácsonyt megelőző héten juttatnak ki a családgondozók ellátottjaiknak. 

  

Háziorvosi ügyelet 

 

A beszámoló időszakában a központi orvosi ügyeletet érintő jelentős változás nem történt, így 46 

községben 16 fő orvos, 5 fő ápoló és 4 fő gépjárművezető biztosítja a feladatellátást. November 

hónapban a rendelőintézetben fertőtlenítő meszelésre került sor. 

 

Sportfeladatok  

 

Jelentős változásokat hozott 2013. második féléve a sportszervezési feladatok terén. A sporttal kap-

csolatos feladatokat 1 fő főállású és 1 fő részmunkaidős dolgozó látta el évek óta. 2013. második 

félévétől ¼ részmunkaidős időkeret maradt meg mindebből. 

 

Pápa város kiválása és a megváltozott finanszírozási viszonyok indokolttá teszik a takarékoskodást, 

de a jövőre nézve, ez a zsugorodás problémákat vethet fel a megszokott versenyrendszer működte-

tésében. 

 

2013. második félévében elkezdődött az eddig megszokott, kistérségi sport – kistérségi és városi 

diáksport – városi sport hármas egység felbomlása. Ezek összes sportszervezési feladatait korábban 

a Társulás látta el. A diáksport a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Klik) fennhatósága alá 

került, láthatóan nem problémamentesen. A városi sportszervezésben a tervek szerint a JMSZK kap 



majd szerepet, de ez a törekvés sem valósult meg ez idáig. Mivel az előbb említett hármas egység 

nehezen értelmezhető és kivitelezhető külön-külön a rengeteg átfedés miatt, a Társulás sportszerve-

zési feladatait is újra kell értelmezni. 

 

Az anyagi szempontok érvényesülése mellett, indokolt szem előtt tartani, hogy az évtizedek alatt 

kialakult és a mai napig működőképes versenyrendszer ne essen áldozatául az átalakulás időszaká-

nak. 

 

Tisztázni kell, hogy milyen feladatok ellátására van szükség a továbbiakban és hogy azok színvona-

las lebonyolítására megvan-e az igény, a szándék és az anyagi háttér. 

 

Pontosítani kell a községek szerepvállalását a finanszírozásban, hiszen a sport társulás tagjaira hárul 

az anyagi terhek zöme, ugyanakkor a versenyeken biztosan nem ennek megfelelő arányban vesznek 

részt a társult illetve nem társult községek. Ennek korrekciója a nevezési díjak differenciálásával 

lenne lehetséges, de erről elvi döntés meghozatalára van szükség. 

 

Novemberben befejeződtek a 2013. évi kispályás labdarúgó bajnokság küzdelmei. A bajnokságban 

19 csapat indult.  

 

A Veszprém Megyei Labdarúgó Szövetség megbízásából a nagypályás labdarúgó bajnokságok 

szervezését és lebonyolítását is segítette a Társulás, amelyben a kistérségből 29 felnőtt és 14 tarta-

lék csapat, közel 650 sportoló vesz részt. A bajnokságok félidejüknél tartanak.  

 

Decemberben fejeződtek be a teke csapatbajnokság küzdelmei. A bajnokságokba - 4 férfi és 1 női 

osztályban - összesen 43 csapat nevezett. A labdarúgás mellett továbbra is a teke biztosít legtöbb 

sportolónak rendszeres testedzési lehetőséget. Ennek a bajnokságnak a lebonyolításában, az utóbbi 

években egyre jelentősebb szerepet kapott az Elmax Vasas Pápa SE. A 2013. évi bajnoki szezonban 

szinte teljesen átvették a szervezést. 

 

Az asztalitenisz csapatbajnokságban ez évben nőtt a csapatok száma, 6 férfi csapat vett részt. A 

bajnokság megrendezésére két fordulóban kerül sor, melynek állandó helyszíne a Tarczy Lajos Ál-

talános Iskola tornaterme. A bajnokság december végén zárul. 

 

Az októberben befejeződött női kézilabda bajnokságában szintén több csapat szerepelt az előző év-

hez képest, 6 csapat nevezett, valamint egy később csatlakozó csapat, versenyen kívül vett részt a 

küzdelmekben. A csapatok kérésére a korábbi tavaszi – őszi fordulós rendszeren túl, télen is sor 

kerül bajnoki játéknapokra.   

 

Belső ellenőrzés 
 

A Társulás 42 önkormányzat és a Társulás belső ellenőrzési feladatait látja el. 2013 -ban 15 

önkormányzat volt érintett a belső ellenőrzési vizsgálatban.  

A Társulási Tanács 2013. szeptember 19-i ülésén e feladatok elvégzésével megbízta a Tömpe 

és Kiss Belső Ellenőrzési Betéti Társaságot.  

Az idő rövidsége ellenére az ellenőrzési program alapján valamennyi önkormányzat 

ellenőrzése megtörtént.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. 

 
Takácsi, 2013. december 9.  

 

Kunszt Szabolcs 



                 elnök 
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Tisztelt Képviselőtestület! 
 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 68/2013. (V.9.) határozatának II. 

pontjában döntött arról, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény –

továbbiakban: Mötv. - 89. §-ában foglaltak, valamint a Társulási Megállapodás 9.3. pontja 

alapján a Pápai Többcélú Kistérségi Társulásból 2013. december 31-i hatállyal kiválik. 

Egyidejűleg elfogadta a Társulási Megállapodás 2013. június 30-tól hatályos módosítását. 

 

A 2013. július 1-től új elnevezéssel működő, Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó 

Társulás Társulási Tanácsa a Társulási Megállapodás módosításának tervezetét – mely Pápa 

Város Önkormányzata vonatkozásában a fenti módosítást tartalmazza - 2013. december 5-i 

ülésén megtárgyalta, azt jóváhagyta. 

 

A Társulási Megállapodás módosításához a Mötv. 88. § (2) bekezdése alapján a társulásban 

részt vevő képviselő-testületek minősített többséggel hozott döntése szükséges. 

 

A Társulási Megállapodás 14. f) pontja úgy rendelkezik, hogy a Társulási Megállapodást, 

illetve annak módosítását, valamint a Társulási Tanács azon döntéseit, melyet a képviselő-

testületeknek jóvá kell hagyniuk a Társulási Tanács döntését követő 30 napon belül, illetve a 

soron következő ülésén az érintett képviselő-testületek megtárgyalják. 

 

Fentiekre tekintettel Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének minősített többséggel 

hozott döntése is szükséges a Társulási Megállapodás módosításához illetőleg ahhoz, hogy a 

Társulás elnöke a január 1-jétől hatályba lépő módosítások átvezetése érdekében a szükséges 

intézkedéseket megtehesse. 

 

A Társulási Megállapodás módosításának tervezete, valamint annak egységes szerkezete a 

Pápai Polgármesteri Hivatal Titkárságán megtekinthető. 

 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.  

 

Összeállította: Horváth Katalin köztisztviselő 

 

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

              polgármester 

   

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápakörnyéki Önkormányzatok 

Feladatellátó Társulás Társulási Megállapodás - 2014. január 1-től hatályos - módosítását és 

annak egységes szerkezetét az előterjesztés szerint jóváhagyja. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselőtestület döntéséről a Társulást tájékoztassa. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester 


