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

határozatában hozzájárult a Mozgássérültek Veszprém Megyei 

Egyesülete tulajdonában lévő pápai 6596/55 hrsz-ú ingatlanra 

feljegyzett visszavásárlási jog, valamint annak biztosítására be-

jegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez azzal, hogy 

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

rozatban foglaltak alapján kötött megállapodásban vállalt fog-

lalkoztatási kötelezettségének - amelynek mértéke 80 % - a jö-

vőben is eleget tesz és annak teljesítéséről a képviselőtestületet 

évente tájékoztatja.  

 

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

MOVE Nonprofit Közhasznú Zrt. Pápa, Komáromi u. 87. vezérigazgatója tájékoztatási köte-

lezettségének eleget tett, amely alapján megállapítható, hogy a Zrt. által foglalkoztatott meg-

változott munkaképességűek aránya megfelel a Képviselőtestület határozatában foglaltaknak. 

Pápa városban a foglalkoztatottak száma 225 fő, amelyből 180 fő (80 %) a megváltozott 

munkaképességű. A tájékoztató az előterjesztés 1. mellékletét képezi. 

 

 

26/2009. (II.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával értékesítésre jelölte ki a Csillag u. 42. földszint 10. 

sz. alatti önkormányzati lakást (pápai 5479/B/10. hrsz.) 

 

A Gazdasági Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy az ingat-

lant többször is meghirdették, amelyre azonban vételi ajánlat nem érkezett. Fentiekre tekintet-

tel indítványozza a határozat hatályon kívül helyezését, a helyiséget a továbbiakban bérlet 

útján kívánják hasznosítani. 

 

172/2014. (XI.20.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával döntött a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő 

Központ alapító okiratának módosításáról. 

 

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

Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ alapító okiratának módosításával kapcsolatos 

intézkedés megtörtént, a változások a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásában 

átvezetésre kerültek. 

 

173/2014. (XI.20.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatában döntött arról, hogy a Hajléktalan Személyek Át-

meneti Szállása átmeneti ellátást 2014. december 10. napjától 28 

férőhellyel a Pápa, Arany János utca 4. szám alatti önkormány-

zati tulajdonú ingatlanban biztosítja. A Képviselőtestület utasí-

totta a Polgármestert, hogy a működési engedély módosítása ér-

dekében a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és 

Gyámhivatalához nyújtson be kérelmet és tegye meg a szüksé-

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

Polgármester a működési engedély módosítása érdekében kérelmet nyújtott be a Veszprém 

Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához. A Kormányhivatal VEC/00100862-

19/2014. számú határozatával a szálló működési engedélyét – az engedély címének, valamint 

férőhely számának változása miatt - módosította. 

 

 

181/2014. (XII.18.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával fogadta el Pápa város Közlekedésfejlesztési Kon-

cepcióját és Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányát. A Kép-

viselőtestület utasította a Polgármestert, hogy az elkészült do-

kumentumokat nyújtsa be elfogadásra a közreműködő szerve-

zethez. 

 

A Városfejlesztési Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy 

Pápa város Közlekedésfejlesztési Koncepciójának és Részletes Megvalósíthatósági Tanulmá-

nyának elfogadását követően a dokumentumok a közreműködő szervezet részére megküldésre 

kerültek. 

 

190/2014. (XII.18.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatában döntött a Pápai Polgármesteri Hivatal Szervezeti 

és Működési Szabályzatának módosításáról. 

 

Az Aljegyző a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a Képviselőtestület dönté-

sének közzététele megtörtént, a módosított szabályzat fentiek alapján 2015. január 1-jén lépett 

hatályba. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat-

ról a Hivatal köztisztviselőinek tájékoztatása megtörtént. 

 

 

191/2014. (XII.18.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával támogatta Puli Izabella és Bódai Martin tanulók-

nak a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondo-

zó Programban Pápa város képviseletében történő részvételét, 

egyidejűleg utasította a Polgármestert, hogy a Képviselőtestület 

döntéséről az érintetteket tájékoztassa. 

 

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

Képviselőtestület határozatában foglaltaknak megfelelően az érintetteket tájékoztatták. 

 

 

192/2014. (XII.18.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatának 1. pontjában döntött arról, hogy 2015. január 1-től 

2015. december 31-ig terjedő időszakra a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás ellátás biztosítását vállalja a Szociális és Gyer-

mekvédelmi Főigazgatósággal kötött szerződés alapján. 
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Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatának 2. pontjában döntött arról, hogy a jelzőrendszeres 

házi segítségnyújtás ellátását Farkasgyepű és Bakonyjákó tele-

pülések közigazgatási területén Farkasgyepű Község Önkor-

mányzatával és Bakonyjákó Község Önkormányzatával kötött 

megállapodás alapján vállalja 2015. január 1-től 2015. december 

31-ig tartó időszakra. 

A Képviselőtestület utasította a Polgármestert megállapodások 

aláírására és az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedések megté-

telére. 

 

 

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

Polgármester a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött szerződést, valamint 

Farkasgyepű és Bakonyjákó községek vonatkozásában a megállapodást aláírta. 

 

 

193/2014. (XII.18.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával döntött a Belügyminisztériumhoz vis maior támo-

gatás címen támogatási igény benyújtásáról.  

 

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

Pápa, Szent István út 5630/4 hrsz-ú híd kapcsán a vis maior támogatási igény benyújtása a 

Belügyminisztériumhoz megtörtént. 

 

 

195/2014. (XII.18.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával hozzájárult dr. Baloghné Uracs Marianna intéz-

ményvezető Nemzeti Művelődési Intézethez történő áthelyezé-

séhez és tudomásul vette az áthelyezéssel történő intézményve-

zetői megbízás megszűnését, továbbá utasította a Polgármestert, 

hogy a közalkalmazotti jogviszony áthelyezéssel történő meg-

szüntetésével kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

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

Baloghné Uracs Marianna közalkalmazotti jogviszonyának áthelyezéssel történő megszünte-

tésével és vezetői megbízatásának megszűnésével kapcsolatos intézkedések megtörténtek. 

 

Pápa, 2015. február 3. 

 

 Dr. Áldozó Tamás sk. 

     polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

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

172, 173/2014. (XI.20.) határozatok, valamint a 181, 190, 191, 192, 193, 195/2014. 

(XII.18.) határozatok végrehajtására adott jelentést elfogadja. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 26/2009. (II.26.) határozat végre-

hajtására adott jelentést elfogadja, ezzel egyidejűleg a 26/2009. (II.26.) határozatot ha-

tályon kívül helyezi. 

 



 PÁPA VÁROS  POLGÁRMESTER 
 8500 Pápa, Fő utca 5. 10. 
 Tel.: 89/515-000 
 Fax.: 89/313-989 
 E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselőtestület 2015. február 13-i ülésére 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. évi munkaterve 

 

Előadó:  dr. Áldozó Tamás polgármester  
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Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

2015. évi munkaterve 
 

 

1) Kitüntető címek  adományozására vonatkozó javaslatok elbírálása 

 Előadó: dr. Áldozó Tamás polgármester  

 

2) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2015. (…) önkormányzati rendelet-

tervezete Pápa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.5.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: dr. Áldozó Tamás polgármester 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

3) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2015. (...)önkormányzati rendelet-

tervezete Pápa Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről 

Előadó: dr. Áldozó Tamás polgármester 

       Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

4) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2015. (…) önkormányzati rendelet-

tervezete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint a gyermekek és a fiatal 

felnőttek rászorultságára tekintettel nyújtható ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási 

szabályokról  

        Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester   

  Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

5) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2015. (…) önkormányzati rendelet-

tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

    Előadó: dr. Áldozó Tamás polgármester 

            Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

6) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2015. (…) önkormányzati rendelet-

tervezete az Önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előadó: dr. Áldozó Tamás polgármester  

       Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

7) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének  …/2015. (…) önkormányzati rendelet-

tervezete  a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának, valamint a 

házszámozás szabályainak megállapításáról szóló 20/2014. (VIII.28.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

            Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

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

Önkormányzati Társulás tevékenységéről 

 Előadó: dr. Áldozó Tamás polgármester  
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9) Tájékoztató a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi 

Kirendeltségének tevékenységéről 

Előadó: Csillag István tű. alezredes, kirendeltségvezető 

 

10) Köznevelési intézmények további működtetésével kapcsolatos döntés 

Előadó: dr. Áldozó Tamás 

  Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

 

11) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a közművelődésről szóló 10/2000. (III. 

20.) önkormányzatai rendeletének felülvizsgálata 

Előadó:  dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

 

12) A közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásával kapcsolatos rendelet 

megalkotása  

 Előadó:  dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

13) A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 25/1995. (VI.7) rendelet 

felülvizsgálata 

 Előadó:  dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

14) Intézményvezetői állásra kiírt pályázat elbírálása 

Előadó: dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

15) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtása 

Előadó: dr. Áldozó Tamás polgármester 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

16) A 2014. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés 

Előadó: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 

17) Pápa Város Önkormányzata Gazdasági programjának felülvizsgálata 

   Előadó: dr. Áldozó Tamás polgármester  

           Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

  

18) Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról 

 Előadó:  Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

  Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

 

19) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 

   Előadó: dr. Áldozó Tamás polgármester 

          Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

20) Új településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településszerkezeti 

terv, helyi építési szabályzat készítés elindításának és a véleményezési eljáráshoz szükséges 

partnerségi egyeztetés szabályainak jóváhagyása 

 Előadó:  dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Molnár István városfejlesztési osztályvezető 
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21) A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 

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

Előadó: dr. Áldozó Tamás polgármester  

 Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

22) A Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Járási Munkaügyi 

Kirendeltségének tájékoztatója a munkaerő-piaci helyzet és a foglalkoztatás alakulásáról 

Pápán  

Előadó:  Bocskay Gyöngyi kirendeltség-vezető 

 

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

intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 

 Előadó:  Szappan Csaba r.alezredes, kapitányságvezető 

 

24) Tájékoztató a Pápa Városi Polgárőrség tevékenységéről 

Előadó: Bitai Sándor elnök 

 

25) Pótelőirányzati kérelmek elbírálása 

 Előadó:  dr. Áldozó Tamás polgármester  

 Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

26) Településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia megalapozó 

vizsgálatának elfogadása  

 Előadó:  dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

27) Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény tevékenységéről 

Előadó: Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

 

28) Beszámoló az Egészségügyi Alapellátási Intézet tevékenységéről 

Előadó: dr. Burcsi Elemér orvos-igazgató 

 

29) Beszámoló a Pápa Városi Televízió működéséről 

Előadó: Varga András intézményvezető 

 

30) Közmeghallgatás 

 

31) Pápa Város Önkormányzata által alapított közalapítványok tevékenységéről szóló beszámoló 

 Előadó: Kuratóriumi elnökök 

 

32) Beszámoló a Pápai Polgármesteri Hivatal tevékenységéről 

 Előadó: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 

33) Adórendeletek felülvizsgálata 

 Előadó: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 
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34) Az önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet-tervezet 

 Előadó:  dr. Áldozó Tamás polgármester  

 Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

35) Pápa Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 

 Előadó:  dr. Áldozó Tamás polgármester  

 Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

 

 

  

Pápa, 2015. február 2. 

   

 

  Dr. Áldozó Tamás sk. 

  polgármester 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE  

8500 PÁPA, Fő u. 5. 

Tel: 89/515-000 

Fax: 89/515-083  

E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a szerint a helyi 

önkormányzatoknak legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig a Magyarország 

gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három 

évre várható összegét határozatban kell megállapítania. 

A határozati javaslat melléklete a saját bevételekre vonatkozóan – a tárgyévre – a 2015. évi 

költségvetési rendelet-tervezet adatait, a tárgyévet követő 3 évre vonatkozóan pedig 

tervszámokat tartalmaz. 

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

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Összeállította: Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

Pápa, 2015. február 6. 

Dr. Áldozó Tamás 

    polgármester 

  

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 29/A. §-ban foglaltak figyelembe vételével saját bevételeit, valamint 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet 

követő évekre várható összegét az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint állapítja meg. 

Határidő: azonnal  

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

    Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 



Eft

1. évben 2. évben 3. évben

2 3 4 5 6 7

01 1 836 080 000         1 800 000 000         1 800 000 000         1 800 000 000         7 236 080 000            

02 0 0 0 0 0

03 55 000 000             55 000 000             55 000 000             55 000 000             220 000 000               

04 515 958 000            300 000 000            300 000 000            300 000 000            1 415 958 000            

05 0 0 0 0 0

06 0 0 0 0 0

07 0 0 0 0 0

08 2 407 038 000        2 155 000 000        2 155 000 000        2 155 000 000        8 872 038 000            

09 1 203 519 000        1 077 500 000        1 077 500 000        1 077 500 000        4 436 019 000            

10 0 0 0 0 0

Hitelből eredő fizetési kötelezettség
5

11 0 0 0 0 0

Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség
5

12 0 0 0 0 0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési 

kötelezettség
5

13 0 0 0 0 0

Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség
5

14 0 0 0 0 0

Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség
5

15 0 0 0 0 0

Halasztott fizetési, részletfizetés fizetési kötelezettség
5

16 0 0 0 0 0

Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség
5

17 0 0 0 0 0

Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötlezettség
5

18 0 0 0 0 0

19 0 0 0 0 0

Hitelből eredő fizetési kötelezettség
5

20 0 0 0 0 0

Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség 21 0 0 0 0 0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési 

kötelezettség
5

22 0 0 0 0 0

Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség
5

23 0 0 0 0 0

Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség
5

24 0 0 0 0 0

Halasztott fizetési, részletfizetés fizetési kötelezettség
5

25 0 0 0 0 0

Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség
5

26 0 0 0 0 0

Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötlezettség 27 0 0 0 0 0

28 0 0 0 0 0

29 1 203 519 000        1 077 500 000        1 077 500 000        1 077 500 000        4 436 019 000            

1 A saját bevételeket és fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban.

2

3

4

5

6

7

8

A működési költségeket és azok fedezetét fejlesztésenként kell bemutatni. Több fejlesztési cél esetén a kérelem lapon levő, a fejlesztés sorszámnál jelölő számmal kell hivatkozni.

A leghosszabb futamidejű ügylet futamidejének végéig, összesített adat.

Az adatokat Ft-ban kell megadni.

Saját bevételek és fizetési kötelezettségek

A tárgyévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel. Ettől eltérő adatok megadása esetén be kell nyújtani egy, az eltérés alátámasztó indoklást

A megszűnt víziközmű-társulattól átvett lakossági érdekeltségi hozzájárulás nélkül

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. év CXCIV. Törvény 3. § (1) bekezdése szerintadóssgáot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid hitelből, az Európai Uniós 

vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adóssgák keletkeztető kötelezettségvállalásból, a víziközműtársulattól annak megszűnése miatt átvett hitelből és reorganizációs 

hitelből eredő, de beleszámítandó a kezesség-, és garanciavállalásból eredő, jogosult által beváltott, bizonyosan megvalósuló fizetési kötelezettség.

A tőketartozásből és kamatfizetéséi kötelezettségből eredő tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség összege. Ebbe beleszámítandó az önkormányzat, mint a társulás tagönkormányzata által, a társulás ügyletéhez a társulás adatlapján 

figyelembe vett függő kötelezettségvállalás.

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetés kötelezettség 

(11+…+18)

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő, 

fizetési kötelezettség (20+…+27)

Fizetési kötelezettség összesen (10+19)

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)

Részvények, részesedések értékesítése (08/14+21)
2

Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek

(16/28+29)

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

Saját bevételek (01+…+08)
3

Saját bevételek (09. sor) 50%-a
3

1

Helyi adók (16/11)

Ösztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek

Díjak, pótlékok, bírságok (16/11+16/19+…+24 vagy 11/05)

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok 

értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevételek

08/09+16/26+27+[16/30+31+32 vagy 11/01+02+03])

Sor-

szám

Tárgyév

 Saját bevétel és adóssgáot keletkeztető ügyletből eredő fizetési 

kötelezettség 
 Összesen

12=3+…+11 
Megnevezés



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 

8500 PÁPA, Fő u. 12. 12. 

Tel :  89/324-585 

Fax:  89/515-083  

E-mai l :  polgarmes ter@papa .hu   

 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

I.  

 

A Szociális és Családügyi Minisztérium, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, valamint Pápa Város 

Önkormányzata összefogásával 2002-ben épült meg és került átadásra a Zárda utcai Játszótér és 

Játszóház (továbbiakban: Játszóház). 

 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat, valamint Pápa Város Önkormányzata között létrejött 

megállapodás alapján a felek öt évre közösen vállalták a Játszóház üzemeltetéséhez szükséges 

kiadások biztosítását. E megállapodás 9.pontjában foglaltakra tekintettel Pápa Város 

Önkormányzata és a „Lakótelepi Gyermekekért” Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) között 

határozott időre létrejött együttműködési megállapodás alapján az Alapítvány vállalta a Játszóház 

működtetését, melyhez az önkormányzat támogatást biztosított. 

 

A Játszóház működtetésére vonatkozó megállapodások lejártát követően a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat anyagi lehetőségeire hivatkozva nem vállalta a támogatás további biztosítását.   

 

Erre való tekintettel Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 27/2007.(II.15.) számú 

határozatában felhatalmazta a polgármestert, hogy a Játszóház további működtetése érdekében az 

Alapítvánnyal határozatlan idejű együttműködési megállapodást kössön. E megállapodás alapján 

a Játszóteret Kópé-Vár néven a továbbiakban az Alapítvány működtette, az üzemeltetéshez az 

Önkormányzat a mindenkori éves költségvetése terhére támogatást nyújtott. 

 

Berkes Béláné, az Alapítvány elnöke arról tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy Alapítványuk 

az önkormányzati támogatáson túl, más egyéb bevétellel nem rendelkezik, a Kópé-Vár 

működtetése, az épület felújítása, annak állagának megóvása már meghaladja az Alapítvány 

lehetőségeit, ezért a Kópé-Vár működtetéséről a továbbiakban nem tudnak gondoskodni. 

 

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

bekezdésének 15. pontja szerint a helyi önkormányzat feladata a helyi közügyek, valamint a 

helyben biztosítható közfeladatok körében az ifjúsági ügyekről való gondoskodás, melyet 

jelenleg a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ által biztosít.  

 

Pápa Város Önkormányzata fontosnak tartja, hogy a gyermekek, különösen azok, akik 

szociálisan hátrányos helyzetűek a szabadidejüket testi és lelki fejlődésüket segítő környezetben 

tölthessék. A Kópé-Vár programjai, a kreatív, környezetbarát játékok lehetővé teszik több, nagy 

létszámú és eltérő életkorú gyermekcsoport együttes foglalkoztatását. A Kópé-Vár képzett 

mailto:polgarmester@papa.hu


munkatársai folyamatosan foglalkoznak a gyermekekkel, tartalmas programokat szerveznek 

nekik, melyek vonzóak a gyermekeket kísérő szülők számára is. Fentieken túl jó kapcsolatot és 

együttműködést alakítottak ki a város alapfokú oktatási intézményeivel, a Nevelési Tanácsadóval, 

a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, valamint a védőnői szolgálattal.  

 

Mindezen szempontokat figyelembe véve javaslom, hogy a Kópé-Vár működését Pápa Város 

Önkormányzata 2015. március 1-jétől a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ által 

biztosítsa, azzal, hogy a Kópé-Várban jelenleg foglalkoztatott munkatársakat – 2 fő - szabad 

létszámkerete terhére átveszi, így az átszervezés létszámcsökkentéssel nem jár. 

 

 

II.  

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8/A. § (2) bekezdés 

és 11. § (7) bekezdés, valamint a 111. § (26) bekezdés értelmében 2015. január 1-jétől az alapító, 

módosító és megszüntető okiratokat a Magyar Államkincstár honlapján közzétett 

formanyomtatványok szerint kell elkészíteni.  

 

Az Áht. 111. § (26) bekezdése értelmében 2015. január 1-jét követően a költségvetési szervek 

alapító okiratainak soron következő első módosításakor az okirat mintáknak megfelelően kell 

átszerkeszteni a költségvetési szerv korábbi alapító okiratát. 

 

A Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ új telephellyel (Kópé-Vár) való bővülése miatt 

szükségessé válik az intézmény alapító okiratának módosítása. 

 

 

III. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

tudomásulvétele alapján, a Nemzeti Művelődési Intézet kérésére hozzájárult Dr. Baloghné Uracs 

Marianna, a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ intézményvezetőjének 2015. január 1-

jétől történő áthelyezéséhez.  

2015. január 1-jétől az intézmény vezetését a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 

Szervezeti és Működési Szabályzatának 1.1. pontjában foglaltak szerint a szakmai csoportvezető 

látja el. 

 

A magasabb vezetői beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírásával kapcsolatos 

rendelkezéseket és a pályázati feltételeket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.), valamint a Kjt. a művészeti, a közművelődési és a 

közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes 

kérdések rendezése végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet tartalmazza.  

 

A Kjt. 20/A. § alapján a pályázatot a megbízási jogkör gyakorlójának kell kiírnia. 

A Kjt. 20/A. § (4) bekezdése értelmében a pályázati felhívást a kormányzati személyügyi 

igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán és a helyben szokásos módon kell közzé 

tenni.  

 



A pályázókat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése szerint a pályázati határidő lejártát követő huszonegy 

napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a 

betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. 

A Képviselőtestület a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve dönt a közalkalmazotti 

jogviszony létesítéséről, illetve a magasabb vezetői megbízásról. 

 

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

javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Összeállította: Horváth Hajnalka köztisztviselő 

 

Pápa, 2015. február 5.  

        

Dr. Áldozó Tamás 

              polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

I. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő 

Központ telephelyeit 2015. március 1. napjától - a Kópé-Vár működtetésével - a Pápa, Zárda 

u. 5/B. alatt létrehozandó telephellyel bővíti.  

 

Utasítja a Polgármestert, hogy a „Lakótelepi Gyermekekért” Alapítvánnyal kötött 

együttműködési megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetésével kapcsolatban 

a szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 

A Képviselőtestület utasítja a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ vezetőjét, hogy 

az átszervezéssel kapcsolatban a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg. 

 

 

Határidő:  2015. február 28. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Bognár Novák Ilona szakmai csoportvezető 

  

 

II. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő 

Központ 6/21/2015. számú módosító okiratát, valamint 6/21-2/2015. számú egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratát 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 és a főjegyzőt a módosító okirat és az 

alapító okirat aláírására. 

  

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 

 

III. A Képviselőtestület utasítja a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ vezetőjét, hogy 

az 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:     2015. május 31. 

 jóváhagyásra:  2015. június 30. 

Felelős: Bognár Novák Ilona szakmai csoportvezető 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi  

Bizottsága elnöke 

 

IV. A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 

intézményvezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázat kiírására és az ezzel kapcsolatos 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

 

Határidő:   folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 

 

 

           
 

 

 

Okirat száma: 6/21/2015. 



Módosító okirat 

A Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 
által 2014. november 20. napján, a 172/2014.(XI.20.) számú határozatának I. pontjával kiadott 
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Pápa Város 
Önkormányzata Képviselőtestülete ……………….. számú határozatának …… pontjára figyelemmel - a 
következők szerint módosítom: 

1. Az alapító okirat preambuluma helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Jókai Mór Művelődési és 
Szabadidő Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki:” 
 

2. Az alapító okirat új számozás szerinti 1. alcíme a következő 1.1.2. ponttal egészül ki: 
„rövidített neve: JMSZK” 
 

3. Az alapító okirat új számozás szerinti 1.2.2. pontjába foglalt táblázat a következő sorral egészül ki: 
 „ 8    Kópé-Vár     8500 Pápa, Zárda u. 5/B.”  
 
4. Az alapító okirat új számozás szerinti 2. alcíme a következő 2.1. ponttal egészül ki: 
 „A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1986.01.01.” 
 
5. Az alapító okirat új számozás szerinti 4.3. pontja a következő 4.3.9. ponttal egészül ki: 

„Pápa, Zárda u. 5/B.: 

Biztonságos, modern, esztétikus és környezetbarát játékeszközök használatának biztosítása főleg a 

lakóterületen élő hátrányos helyzetű gyermekek számára állandó felnőtt felügyelet mellett. 

Játékkölcsönző működtetése olyan játékokkal, melyek elsősorban közös játékra adnak lehetőséget. 

Tartalmas szabadidős elfoglaltság biztosítása a gyermekek és a családok számára: játszóházi és 

kézműves foglalkozások, szellemi és ügyességi versenyek, vetélkedők, családi és gyermek klubok 

(pl. film-klubok, baba-mama klubok, életmód klubok) tanfolyamok szervezése és működtetése. 

Közösségépítő és spontán találkozásokhoz helyszín biztosítása. Önsegítő csoportok működtetése a 

családokat érintő problémák megoldására, tanácsadás megszervezése a rászoruló családok számára 

szakemberek bevonásával (jogi, pénzügyi, életvezetési, egészségügyi, stb.).” 

 

6. Az alapító okirat új számozás szerinti 5. alcíme a következő 5.3. ponttal egészül ki: 

„A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: Az intézmény szervezeti és működési 

szabályzata tartalmazza, melyet Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 

Bizottsága a 19/2009.(IX.30.) számú határozatával hagyott jóvá.” 

 

7. Az alapító okirat 4. pontjából a következő szövegrész elhagyásra kerül: 

„Vállalkozási tevékenység köre és mértéke: Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem 

folytathat.” 

 

8. Az alapító okirat 5. pontja elhagyásra kerül. 

 

9. Az alapító okirat 8. pontjából a következő szövegrész elhagyásra kerül: 

„A költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyását átruházott hatáskörben 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága látja el.” 

 



10. Az alapító okirat záradéka elhagyásra kerül. 

 

11. Az új számozás szerint alapító okirata a következő alcímmel egészül ki: 

„6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2015. március 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési 

szerv 2014. november 20. napján kelt, Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

172/2014.(XI.20.) számú határozatának I. pontjával kiadott alapító okiratát visszavonom” 

 
 

Jelen módosító okiratot 2015. március 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Pápa, 2015. február 13. 

 

 
                                    Dr. Áldozó Tamás                                                   Kanozsainé dr. Pék Mária 
                                        polgármester                                                               címzetes főjegyző 

  

 

 

 

 

 

 



Okirat száma: 6/21-2/2015. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Jókai Mór 
Művelődési és Szabadidő Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 

1.1.2. rövidített neve: JMSZK 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 8500 Pápa, Erzsébet liget 1. 

1.2.2. telephelye(i): 

 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Pápa Város Címer- és Fegyvertörténeti 
Kiállítása 

8500 Pápa, Fő tér 23. 

2 Pedagógus Művelődési Ház 8500 Pápa, Fő u. 2. 

3 Városi Sportcsarnok 8500 Pápa, Várkert u. 4. 

4 Művelődési Ház 8500 Pápa, Borsosgyőri u. 25. 

5 Művelődési Ház 8500 Pápa, Kéttornyúlaki u. 11. 

6 Művelődési Ház 8500 Pápa, Tapolcafői u. 49. 

7 Kópé-Vár 8500 Pápa, Zárda u. 5/B. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1986.01.01. 



2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 
Kiállítóhelyek és 
Rendezvények Koordinációs 
Központja 

8500 Pápa, Fő tér 21. 

2 Városi Sportcsarnok 8500 Pápa, Várkert u. 4. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 

3.1.1. megnevezése: Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

3.1.2. székhelye: 8500 Pápa, Fő u. 5. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv 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. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910110 Közművelődési intézmények tevékenysége 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
 

4.3.1. 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.  



4.3.2. Pápa, Fő tér 23.: 

Időszaki kiállításokhoz helyszín biztosítása.  

 

4.3.3. 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.  

 

4.3.4. Pápa, Várkert u. 4.: 

Különböző városi, regionális, országos és nemzetközi sportrendezvények megszervezése, 

illetve ilyen jellegű események számára hely és infrastrukturális feltételek biztosítása. 

 

4.3.5. 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.  

 

4.3.6. 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.  

 

4.3.7. 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.  

4.3.8. 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. 

 

4.3.9. Pápa, Zárda u. 5/B.: 

Biztonságos, modern, esztétikus és környezetbarát játékeszközök használatának biztosítása 

főleg a lakóterületen élő hátrányos helyzetű gyermekek számára állandó felnőtt felügyelet 

mellett. Játékkölcsönző működtetése olyan játékokkal, melyek elsősorban közös játékra adnak 

lehetőséget. Tartalmas szabadidős elfoglaltság biztosítása a gyermekek és a családok számára: 



játszóházi és kézműves foglalkozások, szellemi és ügyességi versenyek, vetélkedők, családi és 

gyermek klubok (pl. film-klubok, baba-mama klubok, életmód klubok) tanfolyamok 

szervezése és működtetése. Közösségépítő és spontán találkozásokhoz helyszín biztosítása. 

Önsegítő csoportok működtetése a családokat érintő problémák megoldására, tanácsadás 

megszervezése a rászoruló családok számára szakemberek bevonásával (jogi, pénzügyi, 

életvezetési, egészségügyi, stb.).  

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

2 
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és 

fejlesztése 

3 082010 Kultúra igazgatása 

4 082020 Színházak tevékenysége 

5 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve színház) 

6 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 

7 
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális 

értékek gondozása 

8 
082093 Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr 

művészetek 

9 083030 Egyéb kiadói tevékenység 

10 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 

11 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

4.5.  A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Pápa város közigazgatási területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1.  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 egyek kérdések rendezéséről szóló 
150/1992.(XI.20.) Korm. rendeletben foglaltak határozzák meg. Az intézményvezetői megbízás 
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének hatáskörébe tartozik. 

 

 

 

 



5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 

közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény; 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. rendelet 

2 munkaviszony A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 
egyéb foglalkoztatási 
jogviszony (pl. megbízási 
jogviszony) 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: 

Az intézmény szervezeti és működési szabályzata tartalmazza, melyet Pápa Város 
Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága a 19/2009.(IX.30.) számú 
határozatával hagyott jóvá. 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2015. március 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési 
szerv 2014. november 20. napján kelt, Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 
172/2014.(XI.20.) számú határozatának I. pontjával kiadott alapító okiratát visszavonom. 
 
Kelt: Pápa, 2015. február 13. 

 
 
 
 

                                    Dr. Áldozó Tamás                                                   Kanozsainé dr. Pék Mária 
                                        polgármester                                                               címzetes főjegyző 



 
PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 13. 

8500 PÁPA, Fő u. 5. 

Tel :  89/324-585  

Fax:  89/515-083   

E-mai l :  polgarmes ter@papa .hu  

  

 
Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

A Rákóczi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) kérelemmel fordult Pápa Város 

Önkormányzatához, melyben a magyar iskolaválasztási programjuk támogatását kérte.  

Az 1989-ben alakult Szövetség célkitűzései között kiemelkedő szerepet tölt be a felvidéki magyar 

iskolákba történő beiratkozást ösztönző Beiratkozási Ösztöndíj Programjuk, melynek keretében a 

magyar iskolába beíratott gyermekek egyszeri alkalommal 10 ezer forintos beiratkozási 

ösztöndíjban részesülnek. 

 

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

figyelmet a magyar iskola választás fontosságára. A támogatásként befolyt összegből az elmúlt 

években több ezer Felvidéken élő magyar iskolakezdő részére tudtak ösztöndíjat biztosítani.  

 

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

anyagi segítségét az iskolaválasztást szolgáló programjuk támogatásához. 

 

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

javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Összeállította: Horváth Hajnalka köztisztviselő 

 

P á p a, 2015. február 5. 

 

      Dr. Áldozó Tamás sk. 

        polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Rákóczi Szövetség felvidéki Beiratkozási 

Ösztöndíj Programjának további folytatásához Pápa Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése 

Egyéb feladatok Általános tartalék előirányzat terhére 200.000,- Ft összegű támogatást biztosít. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, a Rákóczi 

Szövetséggel kötendő támogatási szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

  Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

mailto:polgarmester@papa.hu


PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 14. 

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 az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános 

felvételi időpontjáról.  

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

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

foglaltak, illetve az óvodavezetővel folytatott előzetes egyeztetés alapján, a gyermekek 2015/2016. 

óvodai nevelési évre történő beíratásának időpontját az alábbiak szerint javasoljuk meghatározni:  
    2015. május 11-én 8-18 óráig és  
   2015. május 12-án 8-17 óráig. 

 

A Rendelet hivatkozott paragrafusa alapján a fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai 

jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően 30 napon 

belül hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, mely hirdetmény a Pápai Városi Óvodák 

honlapján, és az egyes Tagóvodákban is elérhető lesz. 

 

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

javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Összeállította: Horváth Hajnalka köztisztviselő 

 

Pápa, 2015. február 5. 

                    Dr. Áldozó Tamás sk. 

           polgármester 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

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

a Rendelet 20. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a 2015/2016. nevelési évre az óvodáskorú 

gyermekek óvodába történő beíratásának időpontját az alábbiak szerint határozza meg:  

           2015. május 11-én 8-18 óráig és  

  2015. május 12-án 8-17 óráig. 

 

Felkéri a polgármestert és az óvodavezetőt, hogy az óvodai beiratkozással kapcsolatos hirdetmény 

Rendeletben meghatározottak szerinti közzétételéről gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester  

 Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

   Csákvári Judit óvodavezető 

mailto:polgarmester@papa.hu


PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 15. 

8500 PÁPA, Fő u. 5. 

Tel: 89/515-000 

Fax: 89/515-083  

E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének döntése értelmében az önkormányzat és a 

Pápai Platán Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) között 2011 évben megkötött üzemeltetési 

szerződés alapján működteti a Kft. jelenleg az Esterházy-kastély megújult főúri enteriőr tereit 

és azok földszinti kiszolgáló helyiségeit. 

 

A Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán – a pápai Esterházy-kastély komplex, környezetbarát 

üzemeltetését lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése c., 

KDOP-2.11./A-09-2f-2010-0002 azonosítószámú projekt keretében a kastély további 

részének felújítása hamarosan elkészül, a kivitelező vállalkozó 2015. február 6-án át kívánja 

adni az épületet. Ezen időpont után kezdődhet a működtetéshez szükséges eszközök 

beüzemelése, a terek berendezése, amely már részben üzemeltetői feladat. 

 

Fentiekre hivatkozva kérte Boros Katalin a Pápai Platán Nonprofit Kft. ügyvezetője a jelenleg 

hatályos üzemeltetési szerződés felülvizsgálatát és a szerződés teljes kastélyépületre 

vonatkozó üzemeltetési feladatokkal történő kiegészítését. 

 

A megváltozott üzemeltetési feladatokat, valamint a Kft. ügyvezetőjének kérését figyelembe 

véve kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna aljegyző 

 

Pápa, 2015. február 2. 

 Dr. Áldozó Tamás sk. 

 polgármester 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Esterházy-kastély üzemeltetését a Pápai 

Platán Nonprofit Kft. útján látja el. 

Utasítja a polgármestert a 2011 évben megkötött üzemeltetési szerződés felülvizsgálatára a 

módosított üzemeltetési szerződés aláírására és az ezzel kapcsolatos szükséges 

jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: dr. Áldozó Tamás polgármester 

              Pozsgai Zsuzsanna aljegyző 

 Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

 

 




