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112/2014. (VII.3.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával döntött arról, hogy a Rákóczi Szövetség felvidéki 

Beiratkozási Ösztöndíj Programjának további folytatásához 

200.000,- Ft összegű támogatást biztosít, továbbá felhatalmazta 

a polgármestert, hogy támogatási szerződést kössön a Rákóczi 

Szövetséggel. 

 

 

A Címzetes Főjegyző a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a Rákóczi Szö-

vetség tájékoztatója alapján Pápa Város Önkormányzata által nyújtott támogatási összeget a 

diákok  2014. november 4-én Losoncon az Alapiskolában vehették át. A Szövetség tájékozta-

tást nyújtott arra vonatkozóan is, hogy  a fenti programhoz kapcsolódóan befolyt összegből 59 

helyszínen  2731 gyermek támogatására nyílt lehetőség. 

 

 

141/2014. (X.22.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatában dr. Áldozó Tamás polgármester illetményére és 

költségtérítésére vonatkozó tájékoztatásról döntött. 

 

A Címzetes Főjegyző a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a jogviszonnyal 

kapcsolatos okirat Magyar Államkincstárnak történő megküldése megtörtént. 

 

 

143/2014. (X.22.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatában Unger Tamás alpolgármester illetményének ösz-

szegéről döntött. 

 

A Címzetes Főjegyző a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a Képviselőtestü-

let döntésének megfelelően a jogviszonnyal kapcsolatos okirat Magyar Államkincstárnak tör-

ténő megküldése megtörtént. 

 

 

145/2014. (X.22.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatában Unger Tamás alpolgármester költségtérítésére vo-

natkozó tájékoztatásról döntött. 

 

A Címzetes Főjegyző a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a jogviszonnyal 

kapcsolatos okirat Magyar Államkincstárnak történő megküldése megtörtént. 

 

 

156/2014. (X.22.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatában a Városrészi önkormányzatok tagjainak választá-

sát megelőző jelöltajánlásról döntött. 
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A Címzetes Főjegyző a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a Képviselőtestü-

let döntése alapján a jelöltajánlásra vonatkozó közlemények, a jelöléshez szükséges ajánlás-

számok közzététele, valamint a jelöltajánlásra szolgáló urnák határozat szerinti helyen és idő-

pontban történő kihelyezése és 2014. november 10-én 16.00 órát követően a Polgármesteri 

Hivatalba történő visszaszállítása megtörtént. A jelöltajánlás minden településrészen rendben 

zajlott. 

 

Pápa, 2014. november 12. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás sk. 

    polgármester 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 112/2014. (VII.3.), a 141, 143, 145, 

156/2014. (X.22.) határozatok végrehajtására adott jelentést elfogadja. 

 



   

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE              138. 
8500 PÁPA, Fő u. 12. 

T e l :  89 /3 2 4 -5 85  

Fax:  8 9 /5 1 5 -0 8 3   

E -ma i l :  p o lga r mes te r @ p ap a .hu   

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Magyar Közlöny 49-es számában jelent meg az egyes állami vagyontárgyak ingyenes 

tulajdonba adásáról szóló 1200/2014. (IV.1.) Korm. határozat, mely alapján Pápa Város 

Önkormányzata 2014. október 1-jén birtokba vette a 3906/23/A/13 helyrajzi számon 

nyilvántartott 8500 Pápa, Huszár ltp.3. szám alatti ingatlant (továbbiakban: HEMO). 

Fentieken túl 2014. január 1-jei hatállyal módosult az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.). A módosítás 

többek között érintette az alapító okirat tartalmára vonatkozó rendelkezéseket is. 2014. január 

1-től az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet helyébe a 

kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről 

szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet (továbbiakban: Rendelet) lépett. A Rendelet alapján   

- figyelemmel az Ávr. 180. § (1)-(3) bekezdésére - a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő 

Központ alaptevékenységei kormányzati funkciók szerinti besorolására vonatkozó adatok 

módosítása a törzskönyvi nyilvántartásban 2014. február 28-ig megtörtént. Az Ávr. 180. § (4) 

bekezdése szerint ezen módosítás adatait az alapító okirat soron következő módosításakor kell 

az egységes szerkezetbe foglalt okiraton átvezetni.  

 

A Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ utolsó alapító okiratának módosítása után  

hatálytalanná vált a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény helyébe a Polgári Törvénykönyvről szóló     

2013. évi V. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény helyébe a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény lépett.  

 

A jogszabályi módosításokon túl a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 

telephelyeiben, alaptevékenységében, az alapítói jogokkal felruházott irányító szerv 

székhelyében, valamint a költségvetési szerv jogelődeiben is változás történt.  

 

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni 

és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.  

 

 

Összeállította: Horváth Hajnalka köztisztviselő 

 

 

Pápa, 2014. november 12. 

 

 

 

          

         Dr. Áldozó Tamás sk. 

                         polgármester 

mailto:polgarmester@papa.hu


   

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

I.  

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő 

Központ alapító okiratának módosítását, valamint annak egységes szerkezetét az előterjesztés 

1. és 2. számú melléklete szerint jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület döntése a közzétételt követő napon lép hatályba. 

 

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

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására. 

  

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 

II. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 

intézményvezetőjét, hogy a módosított alapító okirat alapján a Szervezeti és Működési 

Szabályzat szükséges módosítását végezze el, és az egységes szerkezetű szabályzatot terjessze 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága elé 

jóváhagyásra.  

 

Határidő: benyújtásra:     2014. december 10. 

 jóváhagyásra:  2014. december 18. 

Felelős: Dr. Baloghné Uracs Marianna intézményvezető 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi  

Bizottsága elnöke 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

1. sz. melléklet 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT* 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 144/2012. (XI.27.) határozatának I/5. 

pontjával jóváhagyott Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ alapító okiratát az 

alábbiak szerint módosítja: 

 

Az okirat az alábbi preambulummal egészül ki: 

„Pápa Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti 

tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:” 

 

Az alapító okirat 2. pont Telephelye: alpontjának első, negyedik „Petőfi Filmszínház Pápa, 

Deák F. u. 8.” és „Zsinagóga Pápa, Petőfi u. 24.” sora törlésre kerül, valamint az alpont a 

„Helyőrségi Művelődési Ház (HEMO) Pápa, Huszár ltp. 3.” szövegrésszel egészül ki. 

 

Az alapító okirat 3. Jogszabályban meghatározott közfeladata pontjának első bekezdése 

helyébe az alábbi szövegrész kerül: 

„Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdésének 7. és 15. pontjában foglaltak alapján: a kulturális szolgáltatás,filmszínház, 

előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi 

közművelődési tevékenység támogatása; sport, ifjúsági ügyek.” 

A hivatkozott pont a következő második bekezdéssel egészül ki: 

 „A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvényben foglalt közművelődési feladatok ellátása.” 

A második bekezdés harmadik bekezdésre változik. 

 

Az alapító okirat 4. Alaptevékenysége pontjának második és negyedik alpontja és annak 

tevékenység meghatározása:  

„Pápa, Deák F. u. 8.:  

Filmvetítések tartása.” és a  

„Pápa, Petőfi u. 24.:  

Időszaki kiállításokhoz helyszín biztosítása.” szövegrészek törlésre kerülnek. 

A Pápa, Fő u. 2.: alpont tevékenység meghatározása: 

„A Fő téren zajló rendezvények kiszolgálása.” szövegrésszel, valamint a  

4. Alaptevékenysége pont az alábbi alponttal és annak tevékenység meghatározásával: 

„Pápa, Huszár ltp. 3.: 

Zenei rendezvények, szórakoztató műsoros estek, bál tartása. Közhasznú tanfolyamok, 

szakkörök, klubok működtetése. Népfőiskolákhoz, ismeretterjesztő előadásokhoz, felnőtt és 

egyéb oktatáshoz, amatőr művészeti csoportok rendezvényeihez, a szabadidő hasznos 

eltöltését célzó programokhoz, a városban a közművelődés szakterületén működő egyéb 

intézmények, civil szervezetek összejöveteleihez, rendezvényeihez, valamint állandó és 

időszaki kiállításokhoz helyszín biztosítása.” 

egészül ki. 

 

 

 

(*dőlt betűvel szedett szövegrész a javasolt módosításokat tartalmazza) 

 



   

Az alapító okirat 4. pont Szakágazat száma, megnevezése: alpontjának helyébe az alábbi 

szövegrész kerül: 

„Államháztartási szakágazati besorolása: 

910110 Közművelődési intézmények tevékenysége” 

 

Az alapító okirat 4. pont Alkalmazott szakfeladatok alpontjának helyébe az alábbi szövegrész 

kerül: 

„Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti megjelölése: 

041233  Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

081030  Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

082010  Kultúra igazgatása 

082020  Színházak tevékenysége 

082030  Művészeti tevékenységek (kivéve színház) 

082063  Múzeumi kiállítási tevékenység 

082092  Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

082093  Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

083030  Egyéb kiadói tevékenység 

086020  Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 

095020  Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés” 

 

Az alapító okirat 7. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 

pontjából „a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvényben, valamint” 

szövegrész törlésre kerül, az 1959. évi IV. szövegrész helyébe a „2013. évi V.” szövegrész 

kerül. 

 

Az alapító okirat 8. Költségvetési szerv gazdálkodási besorolása pont és annak 

Gazdálkodással összefüggő jogosítványok alpontja törlésre kerül. 

 

A 9. pont számozása „8.”-ra módosul és a Székhelye: alpontjában a Pápa, Fő u. 12. 

szövegrész helyébe a „Pápa, Fő u. 5.” szövegrész kerül. 

 

A 10. pont számozása „9.”-re módosul. 

  

A 11. pont számozása „10.”-re módosul és az alábbi szövegrésszel egészül ki: 

„Honvédelmi Minisztérium – Magyar Honvédség Budapest, Balaton u. 7-11.” 

 

 

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

hatályban maradnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

2. sz. melléklet 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

(módosításokkal egységes szerkezetben) 

 

Pápa Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi 

alapító okiratot adja ki: 

 

1. Költségvetési szerv neve:  Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 

 

2. Költségvetési szerv székhelye: 8500 Pápa, Erzsébet liget 1. 

 

Telephelyei:   Pápa Város Címer- és Fegyvertörténeti Kiállítása    

8500 Pápa, Fő tér 23. 

      Pedagógus Művelődési Ház 8500 Pápa, Fő u. 2. 

      Városi Sportcsarnok 8500 Pápa, Várkert u. 4. 

                                                           Művelődési Házak: 

Pápa, Borsosgyőri u. 25. 

Pápa, Kéttornyúlaki u. 11. 

Pápa, Tapolcafői u. 49. 

Helyőrségi Művelődési Ház (HEMO)  

Pápa, Huszár ltp. 3. 

 

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdésének 7. és 15. pontjában foglaltak alapján: a kulturális szolgáltatás, filmszínház, 

előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi 

közművelődési tevékenység támogatása; sport, ifjúsági ügyek. 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvényben foglalt közművelődési feladatok ellátása. 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján az állampolgárok testneveléshez és 

sportoláshoz fűződő jogának biztosítása. 

 

4. Alaptevékenységei: 

 

Pápa, Erzsébet liget 1.: 

Színházi előadások, zenei rendezvények, szórakoztató műsoros estek, bál, disco, 

filmvetítések szervezése, tartása. Közhasznú tanfolyamok, szakkörök, klubok működtetése. 

Népfőiskolák, ismeretterjesztő előadások, felnőtt és egyéb oktatás szervezése és ezekhez 

helyszín biztosítása. Amatőr művészeti csoportok működtetése. A szabadidő hasznos 

eltöltését célzó programok szervezése és ezekhez helyszín biztosítása. A városban a 

közművelődés szakterületén működő egyéb intézmények, civil szervezetek programjai 

időpontjának koordinálása, számukra helyszín biztosítása. Kulturális szolgáltatások 

működtetése. Időszaki kiállításokhoz helyszín biztosítása.  

Az intézmény szakmai és pénzügyi-gazdasági irányítási feladatainak ellátása.  



   

 

Pápa, Fő tér 23.: 

Időszaki kiállításokhoz helyszín biztosítása.  

 

Pápa, Fő u. 2.: 

Zenei rendezvények, szórakoztató műsoros estek, bál tartása. Közhasznú tanfolyamok, 

szakkörök, klubok működtetése. Népfőiskolákhoz, ismeretterjesztő előadásokhoz, felnőtt 

és egyéb oktatáshoz, amatőr művészeti csoportok rendezvényeihez, a szabadidő hasznos 

eltöltését célzó programokhoz, a városban a közművelődés szakterületén működő egyéb 

intézmények, civil szervezetek összejöveteleihez, rendezvényeihez, valamint állandó és 

időszaki kiállításokhoz helyszín biztosítása. A Fő téren zajló rendezvények kiszolgálása.  

 

 Pápa, Várkert u. 4.: 

Különböző városi, regionális, országos és nemzetközi sportrendezvények megszervezése, 

illetve ilyen jellegű események számára hely és infrastrukturális feltételek biztosítása. 

 

 Pápa, Borsosgyőri u. 25.: 

Zenei rendezvények, szórakoztató műsoros estek, bál tartása. Közhasznú tanfolyamok, 

szakkörök, klubok működtetése. Népfőiskolákhoz, ismeretterjesztő előadásokhoz, felnőtt 

és egyéb oktatáshoz, amatőr művészeti csoportok rendezvényeihez, a szabadidő hasznos 

eltöltését célzó programokhoz, a településrészen a közművelődés szakterületén működő 

egyéb intézmények, civil szervezetek összejöveteleihez, rendezvényeihez, valamint állandó 

és időszaki kiállításokhoz helyszín biztosítása.  

 

Pápa, Kéttornyúlaki u. 11.: 

Zenei rendezvények, szórakoztató műsoros estek, bál tartása. Közhasznú tanfolyamok, 

szakkörök, klubok működtetése. Népfőiskolákhoz, ismeretterjesztő előadásokhoz, felnőtt 

és egyéb oktatáshoz, amatőr művészeti csoportok rendezvényeihez, a szabadidő hasznos 

eltöltését célzó programokhoz, a településrészen a közművelődés szakterületén működő 

egyéb intézmények, civil szervezetek összejöveteleihez, rendezvényeihez, valamint állandó 

és időszaki kiállításokhoz helyszín biztosítása.  

 

Pápa, Tapolcafői u. 49.: 

Zenei rendezvények, szórakoztató műsoros estek, bál tartása. Közhasznú tanfolyamok, 

szakkörök, klubok működtetése. Népfőiskolákhoz, ismeretterjesztő előadásokhoz, felnőtt 

és egyéb oktatáshoz, amatőr művészeti csoportok rendezvényeihez, a szabadidő hasznos 

eltöltését célzó programokhoz, a településrészen a közművelődés szakterületén működő 

egyéb intézmények, civil szervezetek összejöveteleihez, rendezvényeihez, valamint állandó 

és időszaki kiállításokhoz helyszín biztosítása.  

 

Pápa, Huszár ltp. 3.: 

Zenei rendezvények, szórakoztató műsoros estek, bál tartása. Közhasznú tanfolyamok, 

szakkörök, klubok működtetése. Népfőiskolákhoz, ismeretterjesztő előadásokhoz, felnőtt 

és egyéb oktatáshoz, amatőr művészeti csoportok rendezvényeihez, a szabadidő hasznos 

eltöltését célzó programokhoz, a városban a közművelődés szakterületén működő egyéb 

intézmények, civil szervezetek összejöveteleihez, rendezvényeihez, valamint állandó és 

időszaki kiállításokhoz helyszín biztosítása. 

 

 

 



   

      Államháztartási szakágazati besorolása: 

910110 Közművelődési intézmények tevékenysége  

 

Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti megjelölése: 

041233  Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

081030  Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

082010  Kultúra igazgatása 

082020  Színházak tevékenysége 

082030  Művészeti tevékenységek (kivéve színház) 

082063  Múzeumi kiállítási tevékenység 

082092  Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

082093  Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

083030  Egyéb kiadói tevékenység 

086020  Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 

095020  Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

Vállalkozási tevékenység köre és mértéke:  

 Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 

5.  Az intézmény jogállása: 
 Az intézmény jogi személy, melynek egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. Az 

igazgató önálló munkáltatói jogkörrel rendelkezik az intézményi munkavállalók 

tekintetében. 

 

6.  A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:   
 Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázat eljárási 

rendjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, valamint a 

végrehajtására kiadott, a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen 

foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről 

szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendeletben foglaltak 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 

végrehajtására kiadott, a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen 

foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről 

szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. Egyes 

foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkaviszony, melyre nézve a Munka 

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

foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. 

törvény (pl. megbízási jogviszony) szabályai az irányadók. 

 

8.   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. 



   

9.   Működési köre: Pápa város közigazgatási területe 

 

10. A költségvetési szerv jogelődje: Jókai Mór Művelődési Központ  

Pápa, Köztársaság liget 1. 

     Kiállítóhelyek és Rendezvények Koordinációs  

Központja 

     Pápa, Fő tér 21. 

     Városi Sportcsarnok  

     Pápa, Várkert u. 4. 

                                                           Honvédelmi Minisztérium - Magyar Honvédség 

                                                           Budapest, Balaton u. 7-11. 

      

 

Pápa, 2014. november …… 

 

 

 

         Dr. Áldozó Tamás 

                  polgármester 

 

 

 



  PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE     139. 

  8500 PÁPA, Fő utca 5. 

  Tel: 89/515-018 

  Fax: 89/515-083  

  E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 214/2011. (XII.22.) határozatával 

támogatta, hogy Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye a TIOP 

3.4.2-11/1 számú, az önkormányzati, állami, egyházi nonprofit fenntartású bentlakásos 

intézmények korszerűsítése felhívásra pályázatot nyújtson be.  

 

A határozatnak megfelelően a pályázatot az intézményvezető 2012. május 25.-én benyújtotta 

Hajléktalan szálló korszerűsítése és bővítése Pápa Város Önkormányzatának Egyesített 

Szociális Intézményénél címmel. Az intézmény 90.934.120 forint vissza nem térítendő 

támogatást nyert a Pápa, Arany János utcai Hajléktalanok Átmeneti Szállásának 

korszerűsítésére, a bentlakók életkörülményeinek javítására, férőhely bővítésére (8 fő), 

energetikai fejlesztésre, akadálymentesítésre. A projekt időtartama alatt az ellátást az 

intézmény a Pápa, Kisfaludy u. 16. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan földszintjén 

biztosította. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2014. december 10-től az 

átmeneti ellátást 28 férőhelyen, a felújított Pápa, Arany János utca 4. szám alatti ingatlanban 

folytatja, amelyhez szükséges a működési engedély módosítása. 

 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Összeállította: Benecz Rita 

  emberi erőforrás osztályvezető 

 

Pápa, 2014. november 11.      Dr. Áldozó Tamás sk.  

              polgármester 

 

 

Határozati Javaslat: 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Hajléktalan Személyek Átmeneti 

Szállása átmeneti ellátást 2014. december 10. napjától 28 férőhellyel a Pápa, Arany János utca 

4. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban biztosítja. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a működési engedély módosítása 

érdekében a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához nyújtson be 

kérelmet és a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

               Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 
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PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE   

8500 PÁPA, Fő u. 5.      

Tel:  89/324-585 

Fax:  89/515-083  

E-mail :  polgarmester@papa.hu   

                     

     

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése alapján a 

kormányhivatal meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, a körzetek 

megállapításához pedig be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét. 

A fenti véleményt a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése alapján a 

kormányhivatalnak minden év november utolsó napjáig kell beszereznie. A véleménynek 

tartalmaznia kell a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, 

ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű, általános 

iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban. A kijelölt 

körzetekről a kormányhivatal minden év február utolsó napjáig tájékoztatja a települési 

önkormányzatot. 

 

A véleményezéshez a Veszprém Megyei Kormányhivatal megküldte a kötelező felvételt 

biztosító általános iskolák körzethatárai című tervezetét, mely figyelembe vette a 2013/2014 

tanévig érvényben lévő iskolai beíratási körzeteket, valamint a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ Pápai Tankerületének - a felvételi körzetek módosítására 

vonatkozó – javaslatát.  

 

Pápa Város Címzetes Főjegyzőjének nyilvántartásában szereplő halmozottan hátrányos 

helyzetű általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban 

az előterjesztés melléklete tartalmazza.   

 

A Kormányhivatal általános iskolai felvételi körzethatárokra vonatkozó tervezetével 

kapcsolatos iratanyag a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinetjében megtekinthető. 

 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

 

Összeállította: Horváth Hajnalka köztisztviselő 

 

 

Pápa, 2014. november 10. 

 

 

 

Dr. Áldozó Tamás sk. 

    polgármester 

 

mailto:polgarmester@papa.hu


HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló            

2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében foglaltak alapján a tervezetben foglaltakkal  

egyetért.   

 

Utasítja a polgármestert, hogy a Képviselőtestület véleményét és a településen lakóhellyel, 

annak hiányában tartózkodási hellyel rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű, általános 

iskolába járó gyermekek létszámát - intézményi és tagintézményi bontásban - tartalmazó 

táblázatot a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdésében 

meghatározottak szerint és a jogszabályban megjelölt határidőig a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal számára küldje meg. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Melléklet  

  

 

 

Intézmény neve, címe/ Tagintézmény 

neve és címe 

Intézménybe járó halmozottan 

hátrányos helyzetűek létszáma 

Vajda Márta Óvoda, Általános Iskola 

Előkészítő Szakiskola és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

Pápa, Jókai u. 37. 

10 fő 

Vajda Márta Óvoda, Általános Iskola 

Előkészítő Szakiskola és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

Pápa, Vajda P. ltp. 28. 

1 fő 

Pápai Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános 

Iskola                                                               

Pápa, Korona u. 29. 

2 fő 

Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi 

Nyelvoktató Általános Iskola                                        

Pápa, Aradi u. 10-12.  

12 fő 

Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi 

Nyelvoktató Általános Iskola                                        

Pápa, Fiumei u. 3. 

2 fő 

Tarczy Lajos Általános Iskola                                                      

Pápa, Jókai u. 18. 
15 fő 

Pápai Weöres Sándor Általános Iskola                                       

Pápa, Teleki u. 2. 
4 fő 

Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános 

Iskola                

Pápa, Árok u. 12. 

0 fő 

Szent István Római Katolikus Általános 

Iskola              

Pápa, Fő tér 6.                            

 3 fő 

Szent István Római Katolikus Általános 

Iskola              

Pápa, Török B. u.  20.                           

0 fő 

 

 


