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107/2014. (VII.3.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatának 2. pontjával módosította a Pápa Város Infrastruk-

túrájának fejlesztéséért Közalapítvány alapító okiratát.  

 

Az Aljegyző a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a módosított alapító okira-

tot a Veszprémi Törvényszéknek megküldték, amely 8.Pk.60.296/1992/36. számú végzésében 

elrendelte az alapítvány közhasznú nyilvántartásba vételét. 

A végzés ellen a Veszprém Megyei Főügyészség fellebbezéssel élt. 

A fellebbezés elbírálására jogosult Győri Ítélőtábla az alapító okiratot érdemben nem vizsgál-

ta, azonban az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó tör-

vények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény (továbbiakban: Törvény) alapján – tekin-

tettel arra, hogy a közalapítványokra vonatkozó eltérő szabályozás miatt a közhasznú nyilván-

tartásba vételi kérelmet csak 2014. 11. 26-át követően lehetett volna benyújtani – a közhasznú 

nyilvántartásba vételt megtagadta. 

 Egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy az alapító okirat formai és tartalmi hiányosságainak 

pótlása mellett, a közhasznú nyilvántartásba vétel iránti kérelem újra benyújtható. 

 

Fentiek miatt szükséges a Pápa Város Infrastruktúrájának Fejlesztésért Közalapítvány alapító 

okiratának módosítása.  

 

 

136/2014. (IX.18.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatában Császár Jánost jelölte ki a „Pápa Város Tűzvé-

delméért 105” Közalapítvány kuratóriumi tagjává, egyúttal a 

közhasznú nyilvántartásba vétel érdekében módosította az alapí-

tó okiratot. 

 

Az Aljegyző a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a Veszprémi Törvényszék 

8.Pk.60.218/1994/23. határozatában Császár Jánost a kuratórium tagjaként bejegyezte, egyút-

tal elrendelte a közalapítvány közhasznúsági nyilvántartásba vételét. 

 

 

3/2015. (I.6.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatában a 193/2014 (XII.18.) képviselőtestületi határozatát 

a következőkkel egészítette ki: 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete nyilatkozik, 

hogy: 

- kötelező önkormányzati feladatát a káreseménnyel érintett 

területen, a saját tulajdonában lévő másik ugyanilyen funk-

ciót ellátó építménnyel nem tudja ellátni; 

- a károsodott építmény a Magyarországi helyi önkormány-

zatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) be-

kezdés 2. pontja alapján kötelező önkormányzati feladatot 

lát el, melynek megnevezése: „a helyi közutak és tartozéka-

inak kialakítása és fenntartása”; 
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- vállalja, hogy a károsodott, a kötelező önkormányzati fel-

adatot ellátó építményre értékkövető biztosítást köt; 

- vállalja a károsodott építménynek a költséghatékonyság és 

megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyre-

állítását; 

- a Belügyminisztérium a kérelem elbírálásához egyedileg 

nem határozott meg a káresemények, illetve a bekövetkezett 

károsodások megfelelő vizsgálatához szükséges egyéb do-

kumentumokat. 

A Képviselőtestület felhatalmazta a polgármestert a vis maior 

támogatással kapcsolatos hiánypótlás benyújtására. 

 

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

határozat szerinti hiánypótlást 2015. január 9-én a Magyar Államkincstár számára megküld-

ték. 

 

 

29/2015. (II.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatában a Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai 

Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, Boros Katalinnak a személyi 

alapbérét 2015. március 1-jével bruttó 440 000,- Ft-ban állapí-

totta meg, egyúttal törölte a munkaszerződéséből a versenyti-

lalmi megállapodásra vonatkozó rendelkezést. 

 

Az Aljegyző a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a módosított munkaszer-

ződés aláírása 2015. 02.27-én megtörtént. 

 

 

Pápa, 2015. március 12. 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás sk. 

       polgármester 

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 136/2014. (IX.18.) határozat, a 

3/2015. (I.6.) határozat, valamint a 29/2015. (II.27.) határozat végrehajtására adott jelentést 

elfogadja. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 107/2014. (VII. 3.) határozat 2. pontjá-

ban végrehajtására adott jelentést elfogadja, ezzel egyidejűleg a Pápa Város Infrastruktúrá-

jának Fejlesztéséért Közalapítvány Alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
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a) Az Alapító okirat 3.2 alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„3.2.Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 

független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.” 

 

b) Az Alapító okirat 10. pontja a következő 10.3 alponttal egészül ki: 

„10.3.A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem ve-

het részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. 

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki 

által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület 

által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél 

szerinti juttatás.” 

 

c) Az Alapító okirat 18. pontja a következő rendelkezéssel egészül ki: 
 

„A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 

közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg 

más közhasznú szervezetnél is betölt.” 

 

Utasítja a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a módosított Alapító ok-

irat aláírására. 

 

Határidő: folyamatos  

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Pozsgai Zsuzsanna aljegyző 

 



Pápa Város Önkormányzatának       31. 

Települési Értéktár Bizottsága 

 

 
Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről 

 
A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a 

magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. 

rendelet alapján Pápa Város Önkormányzata 2014. február 24-én létrehozta a Települési 

Értéktár Bizottságot (továbbiakban: Bizottság). 

 

A Bizottság elnöke dr. Hermann István önkormányzati képviselő, könyvtárigazgató, tagjai: 

dr. Nagy-Luttenberger István múzeumigazgató, Petrik Iván az MNL VEML Pápai Levéltára 

vezetője, Pénzes Ferenc nyugalmazott tanár, Somfai Balázs MNL VEML nyugalmazott 

igazgató helyettese, Tóth Kálmán nyugalmazott tanár, a Hagyományok Hegye Egyesület 

elnöke. A bizottság titkári feladatait Geschitz Gergely köztisztviselő látja el.  

A Bizottság elnöke, tagjai és titkára feladatát társadalmi megbízatásként végzi. 

 

A Bizottság 2014. február 24-én tartotta alakuló ülését, amelyen áttekintette a feladatokat, 

megkapta és értelmezte a Bizottság működését meghatározó jogszabályokat. 

 

A Bizottság üléseit szükség szerint, az érdeklődők számára nyilvánosan tartja a Polgármesteri 

Hivatal tárgyalótermében, amely ezidáig minden esetben határozatképes volt. Határozatait 

vita és egyeztetések után konszenzussal, általában a tagok többségének egybehangzó 

döntésével hozta meg. A Bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül, amely a Polgármesteri 

Hivatal Polgármesteri Kabinetjében megtekinthető. 

 

2014. március 7-i ülésén megtárgyalta a vonatkozó jogszabályokat, meghatározta a belőlük 

eredő kötelezettségeket és feladatokat. Megfogalmazta a pápai helyi érték fogalmát, a tagok 

megosztották egymással ötleteiket, példákat elemeztek, melyeknek a helyi értéktárban lehetne 

a helye. 

 

2014. április 07-i ülésén megalkotta Szervezeti és Működési Szabályzatát és elfogadta a 2014. 

évi munkatervét. Tagjai megállapodtak abban, hogy munkájuk során az alulról jövő 

kezdeményezéseket helyezik előtérbe, azaz elsősorban a helyi lakosság, az elszármazott 

pápaiak, az egykor itt tanult diákok, jelenleg a városban működő közösségek, civil 

szervezetek, egyesületek javaslatait várják – a hivatkozott jogszabályoknak megfelelően, 

adatlap kitöltésével és a szükséges mellékletek benyújtásával - az értékek helyi vagy 

magasabb szintű értéktárakba történő kerüléséhez. Fentiekre tekintettel elkészült egy a 

Bizottság tevékenységét bemutató felhívás, melyet a város honlapján és facebook oldalán, 

valamint a Pápai Város Televízióban is népszerűsítenek.  

 

A felhívásnak köszönhetően a Bizottság 2014. szeptember 23-i ülésén megtárgyalta és 

elfogadta az első javaslatot, amely a Vadvirág Néptáncegyüttes és utánpótlás csoportjai 

felvételét kérelmezte a helyi értéktárba. Az ülésen sor került az elbírálás szempontjainak 

kialakítására, illetve felmerült egy módszertani útmutató elkészítése is, amely segíthetné az 

adatlap pontosabb értelmezését, kitöltését. 



A 2014. október 20-i ülésen a Bizottság a pápai és környékbeli svábsághoz erősen kötődő 

kékfestő hagyományok és ennek a pápai Kluge család tevékenységével együtt emléket állító 

Kékfestő Múzeum helyi értéktárba történő felvételéről hozott döntést. 

 

2014. október 21-én munkája, célkitűzései megismertetésére a meghívott intézményvezetők 

és civil érdeklődők számára fórumot tartott a Jókai Mór Városi Könyvtár előadótermében 

szépszámú érdeklődő részvételével, ahol bemutatta a Bizottság feladatait, a munka 

jogszabályi hátterét. A programon sor került egy interaktív párbeszédre is, a közönség 

soraiból többen elképzelésük értéktárba való alkalmasságáról érdeklődtek. Ilyen volt pl. a 

pápai közlék, a pápai huszár-honvéd hagyományok és napjaink hagyományőrző 7-es huszár 

hagyományai, a pápai katonai hagyományok egyik utolsó szakasza, az egykor itt állomásozó 

vadászrepülő ezred emlékei, történetei, hagyományai, de felmerült a pápai kockakövek, a 

mézeskalácsosság és a pék-cukrász emlékek helyi értéktárba kerülésének lehetősége is. Sajnos 

a fórumon megnevezett értékek – melyek az értéktárba egyébként méltó módon javasolhatóak 

— tényleges javaslataira a Bizottsághoz a mai napig nem érkezett kérelem. 

  

A Bizottság 2015. január 23-án megtartott ülésén több beérkezett javaslat elbírálásról hozott 

döntést. Elfogadta a „Pápai Református Kollégium szellemi örökségének, a pápai katolikus-

bencés hagyományok, valamint a pápai ferencesek több évszázados szolgálata a patriotizmus 

és a társadalmi haladás érdekében” elnevezésű érték helyi települési értéktárba történő 

felvételét. 

 

2015. február 4-én a dr. Hermann István, a Bizottság elnöke a Városházán sajtótájékoztatót 

tartott, ahol ismertette a Bizottság eddig elvégzett munkáját és azokat az értékek, melyek már 

bekerültek a helyi települési értéktárba. Továbbá ismételten felhívta a figyelmet, a már eddig 

értéktárba került, elsősorban szellemi jellegű értékek mellett a dologi-materiális emlékek helyi 

értéktárba kerülésének fontosságára is. 

 

A Bizottság 2015. február 26-i ülésén újabb érték, a csaknem 70 esztendős Pápa Város 

Fúvószenekar helyi értéktárba történő felvételének elfogadásáról hozott döntést. 

Továbbá a bizottság tagjai tájékoztatást kaptak arról, hogy a Mária Rádió vállalta a Bizottság 

tevékenységének és a már helyi értéktárba bekerült pápai értékeknek a bemutatását 

közszolgálati műsorsávjában. 

 

A Bizottság egy éves tevékenysége hasznos munkával, a Pápai Települési Értéktár alapjainak 

lerakásával telt el. A következő évek Bizottsági feladata lesz, hogy az eddigi szellemi jellegű 

értékek mellett szorgalmazza a tárgyiasult értékek megjelenítését városunk mindennapjaiból. 

 

A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. 

rendelet alapján a Települési Értéktár Bizottság félévente beszámol tevékenységéről a 

Képviselőtestületnek. 

 

Fentiekre való tekintettel kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a beszámolót elfogadni 

szíveskedjen. 

 

 

Pápa, 2015. március 12. 

       Dr. Hermann István sk. 

           bizottság elnöke 
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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 134/2012. (XI.15.) határozatával döntött 

arról, hogy a rendelkezésre álló saját és átengedett bevételek terhére az illetékességi területén 

lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott 

köznevelési intézmény vonatkozásában 2013. január 1-jétől a működtetést nem képes vállalni. 

 

A Képviselőtestület döntése alapján a működtetési kötelezettség alóli mentesülés érdekében 

az önkormányzat kérelmet nyújtott be a kincstár illetékes területi szervének. Az Igazgatóság a 

kérelmet felülvizsgálta, majd megküldte a miniszternek, aki az általa működtetett tárcaközi 

bizottság javaslata alapján havi 27.473 ezer forint összegű hozzájárulási kötelezettséget 

állapított meg az önkormányzat számára.  

 

Ezt követően Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 164/2012. (XII.13.) 

határozatában nyilatkozott arról, hogy az illetékességi területén lévő összes, saját 

tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési 

intézmény vonatkozásában a 2013. január 1-jétől 2015. augusztus 31-ig terjedő időszakra ingó 

és ingatlan vagyon működtetéséhez megállapított hozzájárulás megfizetését vállalja. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 76. § (4) 

bekezdése szerint az önkormányzat a helyi önkormányzati képviselők választását követő év 

március 31. napjáig nyújthat be kérelmet, ha a következő tanévtől a működtetést az államtól 

képes átvállalni vagy a működtetést nem képes vállalni. 

 

A mentesülésre vonatkozó kérelmet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 

szóló 229/2012. (VII.28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 39-42. §-ai szerint 

az önkormányzat a kincstár illetékes területi szerve részére nyújthatja be.  

Az Nkt. 74. § (6) bekezdése alapján e kötelezettség alól történő mentesülés iránti kérelemmel 

egyidejűleg az önkormányzatnak igazolnia kell gazdasági és jövedelemtermelő képességének 

hiányát. Amennyiben az önkormányzat a mentesülés iránti kérelem benyújtásakor az érintett 

köznevelési intézménynek nem működtetője, úgy az érintett intézmények működési adatairól 

az állami intézményfenntartó központ szolgáltat adatot. 

Az Igazgatóság a kérelmet a rendelkezésre álló adatokkal és információkkal összevetve 

felülvizsgálja, majd megküldi a miniszternek.  

A kérelem alapján a miniszter az általa létrehozott és működtetett tárcaközi bizottság javaslata 

alapján – a miniszterhez történő megküldéstől számított 10 napon belül együttesen dönt arról: 

- hogy a működtetési képesség hiányában az önkormányzatot nem terheli az Nkt. 74. § 

(4) bekezdése szerinti kötelezettség, vagy 

- meghatározza az önkormányzat hozzájárulási kötelezettségének mértékét, ha a 

működtetési képesség hiánya nem vagy csak részben állapítható meg.  

A miniszter a döntésről – a döntést követő munkanapon – postai úton értesíti az 

önkormányzatot. 

mailto:polgarmester@papa.hu


 

Az Nkt. 74. § (6) bekezdése alapján, ha az állam az önkormányzatot hozzájárulás 

megfizetésére kötelezi, a hozzájárulás megállapítása a helyi önkormányzati képviselők soron 

következő választása évét követő szeptember 1-je és az azt követő önkormányzati képviselő-

választás évét követő augusztus 31-ével bezárólag terjedő időszakra havonként azonos 

összegben történik, a felülvizsgálatra a helyi önkormányzati képviselők soron következő 

választását követő évben kerül sor.  

A hozzájárulási kötelezettség megállapításának közlését követő 8 napos jogvesztő határidőn 

belül az önkormányzat a hozzájárulás feltételei vállalásáról határozatot hoz, hozzájárulás 

vállalásának hiányában az önkormányzat működtetési kötelezettség alóli mentesülés iránti 

kérelmét visszavontnak kell tekinteni. 

 

Az Nkt. módosításáról 2015. február 13-án T/3119. számon képviselői önálló indítványt 

nyújtottak be, mely szerint az önkormányzat a helyi önkormányzati képviselők választását 

követő év június 15. napjáig nyújthatná be nyilatkozatát arról, hogy a működtetői feladatokat 

a helyi önkormányzati képviselők választását követő év szeptember 1-jétől nem vállalja. E 

módosítás elfogadása esetén 2015. március 25-én lépne hatályba, a javaslat jelenleg bizottsági 

jelentés(ek) vitájára vár. 

Az előterjesztés elkészítésekor a hatályos jogszabály rendelkezéseit vettük figyelembe.     

 

Jelenleg a város illetékességi területén működő köznevelési intézmények működtetője a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Veszprémi, illetve Pápai Tankerülete, kértük, hogy 

Nkt. 74. § (6) bekezdése alapján az érintett intézmények működési adatairól szolgáltassanak 

részünkre adatokat.  

Ezen adatok, valamint a hozzájárulási kötelezettség ismeretében – annak közlését követő 8 

napos jogvesztő határidőn belül – Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete dönthet 

arról, hogy továbbra is az állami intézményfenntartó központ működtesse a város illetékesség 

területén működő köznevelési intézményeket az Önkormányzat hozzájárulási kötelezettsége 

mellett, vagy 2015. szeptember 1-jétől a működtetést az államtól átvállalja.   

 

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

alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Összeállította: Horváth Hajnalka köztisztviselő 

 

 

Pápa, 2015. március 12.         

 

Dr. Áldozó Tamás sk. 

                            polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Nkt. 97. § (24) bekezdés ab) 

pontjában foglaltak, valamint a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján szándékát 

nyilvánítja az állami intézményfenntartó központnak, hogy a rendelkezésére álló saját és 

átengedett bevételek terhére a 2015/2016. tanévtől az illetékességi területén működő 

köznevelési intézmények vonatkozásában a működtetést nem képes vállalni. 

 

Határidő: 2015. március 31. 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Rádi Róbert kabinetvezető 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete  felhatalmazza a polgármester, hogy a 

Pápa város illetékességi területén működő köznevelési intézmények Nkt. 74. § (4) 

bekezdése szerinti működtetési kötelezettsége alóli mentesülés érdekében a 

Korm.rendelet 39. § (1) bekezdése alapján kérelmet nyújtson be a kincstár illetékes 

területi szerve részére. 

 

Határidő: 2015. március 31. 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

             Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

                 Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

3. A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy kísérje figyelemmel és vizsgálja meg a 

köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos finanszírozási feltételeket és a 

végleges döntéshez szükséges javaslatot terjessze a Képviselőtestület elé. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

            Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

            Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 
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33. 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Mária Út Közhasznú Egyesület (továbbiakban: Egyesület) elnöke, dr. Szabó Tamás azzal a 

kéréssel kereste meg Pápa Város Önkormányzatát, hogy mint intézményi tag csatlakozzon az 

Egyesülethez. 

 

Az Egyesület legfontosabb célja, hogy feltárja, ápolja a magyarországi Mária kegyhelyeket, 

létrehozza az országon átmenő Mária zarándokutat, zarándoklatokat szervezzen és részt 

vegyen az ehhez szükséges szolgáltatások működtetésében. Célja továbbá a hitélet 

támogatása, megismertetni és elmélyíteni a „Mária Országa” kultuszt, a keresztény élet 

értékrendjét az ország lakosságával, a célokkal kapcsolatban kiadványokat hozzon létre. 

Célkitűzései között szerepel az is, hogy létrehozza és erősítse a kapcsolatot és együttműködést 

nemzetközi mozgalmakkal, illetve más országok hasonló célú szervezeteivel. 

 

A Mária Út Közép-Európán átívelő zarándok- és turistaút-hálózat. A hálózat kelet-nyugati 

tengelye az ausztriai Mariazelltől az erdélyi Csíksomlyóig vezet, mintegy 1400 km-es távon. 

A Mária Út 400 települést, több országot köt össze, így képes fellendíteni a 

zarándokturizmust. További előnye, hogy tiszta, nem okoz környezeti terhelést és az újonnan 

kialakítandó szálláshelyek révén kiemelkedő eszköze lehet a vidékfejlesztésnek, a kevésbé 

látogatott vidéki térségek feltárásának, valamint a munkahelyteremtésnek.  

 

Az Egyesületet a Mária Út kialakítására, fenntartására és fejlesztésére, a magyar keresztény és 

kulturális hagyományok népszerűsítésére 2006-ban magánszemély alapítók hozták létre, de a 

fejlődés és a valódi társadalmi cél elérése érdekében az alapító szervezet új szintre kívánja 

emelni a működtetést. A hosszú távú célok között szerepel pl. egy zarándokszállás hálózat 

kialakítása, a fenntartható szervezeti és gazdasági működési feltételek megteremtése, a hazai 

és nemzetközi marketing felépítése és e célok megvalósításához vezető út egyik lehetséges 

eszköze az önkormányzatok belépése az Egyesületbe.  

 

Az önkormányzatok ugyanakkor beépíthetik terveiket a turisztikai koncepciójukba, a 

költségvetésükbe, lehetőségük lesz helyi turisztikai anyagok készítésére, további pályázati 

források igénybevételére, önkormányzati társulások létrehozására stb. Az Egyesület az 

együttműködő és csatlakozó önkormányzatokat a Mária Út fejlesztéséhez szükséges pályázati 

lehetőségeik (TOP, Leader, ROP, Ginop, stb) elérésében támogatni tudja, és azokban velük 

együttműködik. Az Egyesület reményei szerint a Mária Út önkormányzati közössége nagyobb 

hatással tud lenni arra, hogy az egyes településeken a szükséges fejlesztések forrásai központi, 

kiemelt fejlesztési programból részben vagy egészben, de biztosítva legyenek. 

 

Az Egyesület Alapszabályának 3. § (3) bekezdésének b.) pontja szerint intézményi tagként az 

Egyesülethez olyan jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező személyegyesülés 

(intézmény, gazdasági és társadalmi szervezet) csatlakozhat, amely elfogadja a szervezet 

célkitűzéseit, alapszabályát, vállalja a tagsággal járó kötelezettségeket.  
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A tagszervezet, tagintézmény teljes körű képviseletét a szervezet illetve az intézmény 

vezetője, vagy a belépési nyilatkozatban megjelölt személy látja el. Megbízása a szervezeti, 

intézményi visszavonásig érvényes. 

A jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező személyegyesülés éves tagdíját az 

elnökség javaslata alapján a küldöttgyűlés határozza meg. 

 

A tagok kötelezettségeit az Egyesület Alapszabály 3. § (15) bekezdése tartalmazza, mely 

szerint - a tiszteletbeli tagok kivételével - minden tag köteles az Egyesület által meghatározott 

tagdíjat annak esedékessége idején megfizetni. 

 

A tagdíj mértéke jogi személyek esetében jelenleg a közgyűlés által nem meghatározott, az 

Egyesület elnökségének 2013.03.06-i döntése az irányadó, amely intézményi tag belépéséhez 

10.000 Ft/év tagdíjat határozott meg és a tagsági jogviszony e tagdíj megfizetését követően 

jön létre. A későbbi tagdíj összegére az önkormányzatok belépésével az Egyesület elnöksége 

sávos, a települések lélekszámát figyelembe vevő méltányos tagdíjra tesz majd javaslatot és 

azt az új tagokkal kibővült közgyűlés határozza meg.  

 

Az Egyesület Alapszabálya, Alapító Nyilatkozata, valamint a Mária Út, mint a vallási 

turizmus fellendítésének programja a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinetjében, 

illetve a http://mariaut.hu/tart-index-222-1/Onkormanyzatok linken megtekinthető. 

Az Egyesülettel kapcsolatos további információ az Egyesület http://mariaut.hu internetes 

oldalán elérhető. 

 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Összeállította: Horváth Hajnalka köztisztviselő 

 

Pápa, 2015. március 12.       Dr. Áldozó Tamás sk. 

               polgármester 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város Önkormányzatának 

tagfelvételét a Mária Út Közhasznú Egyesületbe intézményi tagként támogatja és jóváhagyja. 

Pápa Város Önkormányzatának az Egyesületben történő teljes jogkörű képviseletére Unger 

Tamás alpolgármestert bízza meg, amely megbízás visszavonásig érvényes. 

 

Az egyesületi tagsághoz kötődő tagdíj megfizetését Pápa Város Önkormányzata mindenkori 

éves költségvetése terhére vállalja. 

 

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

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az 1. számú melléklet szerinti tagfelvételi 

kérelem benyújtására és az együttműködési megállapodás megkötésére. 

  

Határidő: azonnal 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

     Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 
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1. számú melléklet 

    

Tagfelvételi kérelem  
a Mária Út Közhasznú Egyesületbe 

 

Tisztelt jövendő Tagtársunk! 

Az alábbi kérelem kitöltésével kérheti felvételét a Mária Út Közhasznú Egyesület 
tagságába. Kérjük, olvassa el Alapszabályunkat (a www.mariaut.hu honlapon vagy 
irodánkban: Veszprém, Házgyári út 7. megtekinthető) és amennyiben egyetért 
céljainkkal, szeretettel fogadjuk jelentkezését. Alapszabályunk eligazítást ad a 
tagfelvételi eljárásról is. 

Köszönti: 

Dr. Szabó Tamás, a Mária Út Közhasznú Egyesület Elnöke 

INTÉZMÉNYI RENDES Tag 
  
Kérelmező adatai 
 

1 Intézmény neve: Pápa Város Önkormányzata 

2 Képviselő neve: Unger Tamás alpolgármester 

3 Születési idő (év): 1972.10.05. 

4 Születési hely (település): Pápa 

5 Személyi Igazolvány száma: 476576 KA 

6 Lakcím (irányítószám, település, utca, 
házszám): 

8500 Pápa, Nyolcadik u. 18. 

7 e-mail cím: unger.tamas@papa.hu 

8 Telefon: 89/515-024 

  
Kérelmező nyilatkozatai 

  
1. Elfogadom a Mária Út Közhasznú  Egyesület Alapszabályát. 
2. Elfogadom, hogy az egyesület közgyűléseire a hivatalos meghívót vagy személyesen az 

egyesület rendezvényein, vagy elektronikus úton kapom készhez. 
3. Elfogadom, hogy tagsági viszonyom a tagfelvételi kérelmem pozitív elbírálása után, 

valamint a tagsági díjnak az Egyesület 10404041-00006690-00000007 számú 
bankszámlájára történő befizetése után jön létre. 

4. Alulírott kijelentem, hogy a fenti adatok valóságnak megfelelnek. 
5. Alulírott kijelentem, hogy Mária Út Közhasznú Egyesület rendes tagja kívánok lenni. 

  
Dátum: Pápa, 2015. március 23. 
   

       
    aláírás  

    
  

A tagfelvételi kérelem jóváhagyó nyilatkozatai: 
 

  

MUTKE tag   Elnök 
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34. 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

I. 

 

A Pápa Városi Televízió „Csonka délibáb” címmel, televíziófilm gyártásának érdekében a 

MA-FEHÉRGYÖRGY2014-20/2014. iktatószámon pályázatot nyújtott be, melyet a 

Médiatanács nyertessé nyilvánított. 

 

A pályázat célja, hogy a közszolgálati elvek és normák alapján maradandó kulturális értéket 

teremtsen. A 70 perces tévéjátékfilm az 1950-53-as hortobágyi kitelepítésekről, a 

kényszermunkatáborok világáról szól, melynek bemutatását a Duna Televízió Zrt. vállalta. 

 

A produkció nettó költségvetése két fő forrásból tevődik össze: 

- a Médiatanács által megítélt 80 %-os támogatás  80.840.000,- Ft, 

- a Magyar Nemzeti Filmalap által biztosított támogatás 20.213.400,- Ft. 

 

A pályázati forrásnak köszönhetően a Pápa Város Televízió technikai eszközállománya 

6.000.000,- Ft értékben növekedett. 

 

2014. december 31-ig a film készültségi állapotának megfelelően benyújtott számlák alapján a 

számlaforgalmat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a Nemzeti Filmiroda ellenőrizte, 

azt minden tekintetben rendben találta, a visszatérítést átutalta.   

 

Tekintettel arra, hogy a pályázat utófinanszírozott – a pályázat pénzügyi elszámolásának 

2015. március 31-i határidejét is figyelembe véve – szükség lenne a hiányzó 33.000.000,- Ft-

os összeg fenntartó általi megelőlegezésére.  

Ezen összeg visszatérítésére a teljes pénzügyi elszámolás és a pályázat elfogadása után, 

várhatóan 2015. III. negyedévében kerülne sor. 

 

 

II. 

 

A Pápai Városi Televízió a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap által 2015. 

március 6-án meghirdetett FEHÉRGYÖRGY2015 megnevezésű filmkiírásra kíván pályázatot 

benyújtani. 

 

A pályázat célja a közszolgáltatási elvek és normák alapján maradandó kulturális értéket 

képviselő nem egészestés televíziófilmek és televíziófilm-sorozatok gyártásának támogatása. 

A közszolgálati célú műsorszámok elsőként a közszolgálati médiaszolgáltatók műsorában 

kerülnek bemutatásra legkésőbb 2017. március 31-éig. 

 

A pályázat során nem egészestés, legfeljebb 70 perc hosszúságú televíziófilmek, valamint 

legfeljebb 2 epizódból álló és epizódonként minimum 25, maximum 50 perc hosszúságú 
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televíziófilm-sorozatok kaphatnak támogatást, amelyek készültségi foka, azaz az állapotértéke 

nem haladja meg a 2.500.000,- Ft-ot, és amelyeknek a pályázó által a kérelemben vállalt 

határidőig – ami nem lehet későbbi 2016. szeptember 29-énél – el kell készülniük. 

 

A pályázat benyújtásának határideje 2015. április 2. 

 

A benyújtani kívánt pályázat tervezett nettó összege 75.000.000,- Ft, melynek 25.000.000,- 

Ft-os önrészét a Magyar Nemzeti Filmalap TAO-támogatásából szeretnék fedezni. A pályázat 

sikeres elnyerése esetén, annak záró pénzügyi elszámolásakor – várhatóan 2016. márciusában 

– az utófinanszírozás, a fennmaradó TAO és ÁFA összegének megelőlegezését szeretnék 

kérni Pápa Város Önkormányzatától. 

 

A megelőlegezni kért pontos összeg egyelőre nem ismert, várhatóan 34.000.000,- Ft lesz, 

melynek visszatérítésére a teljes pénzügyi elszámolás és a pályázat elfogadása után kerülne 

sor. 

 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Összeállította: Horváth Hajnalka köztisztviselő 

 

Pápa, 2015. március 12.         

Dr. Áldozó Tamás sk. 

                          polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

I. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai Városi Televízió kérelmének 

megfelelően hozzájárul a MA-FEHÉRGYÖRGY2014-20/2014. számú pályázat pénzügyi 

zárásához szükséges 33.000.000,- Ft megelőlegezéséhez.  

Az ehhez szükséges forrást a Képviselőtestület Pápa Város Önkormányzata 2015. évi 

költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletében meghatározott, a Pápai 

Város Televízió 2015. évi intézményi működési támogatásának terhére biztosítja. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert az ezzel kapcsolatos szükséges 

intézkedések megtételére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

     Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

     Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

 

 

 

 



II. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja a FEHÉRGYÖRGY2015 

elnevezésű pályázati felhívásra, a Pápai Város Televízió pályázatának benyújtását és 

hozzájárul a pályázat pénzügyi zárásához szükséges összeg megelőlegezéséhez. 

 

Az ehhez szükséges forrást Pápa Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében 

meghatározott, a Pápai Város Televízió 2016. évi intézményi működési támogatásának 

terhére biztosítja. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ezzel kapcsolatos szükséges 

intézkedések megtételére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

     Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

     Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 
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35. 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

Pápa Város Önkormányzata a költségvetési szervei mellett áttekintette a 100 %-os tulajdonban 

lévő gazdasági társaságai feladatait és működését is. Mivel az idei évre tervezett feladatok 

között kiemelt szerepet kapott a járdaépítés, és ezt a tevékenységet, egyéb építési és bontási 

tevékenységekkel együtt, a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. (továbbiakban: Kft.) fogja 

ellátni, ezért szükségessé vált a Kft. tevékenységeinek ilyen irányú bővítése.  

 

Ehhez elengedhetetlen a Kft. alapító okiratának módosítása olyan módon, hogy a társaság 

tevékenységi körein belül az egyéb tevékenységi körök közé az alábbiak kerülnek be:  

 

 a 42.11’08 TEÁOR '08 számú, Út, autópálya építése megnevezésű tevékenységi kör. 

A Központi Statisztikai Hivatal adatbázisa szerint ebbe a szakágazatba tartozik: 

- az autópálya (autópálya-csomópont), út, utca, jármű- és gyalogosközlekedésre szolgáló 

egyéb úttest és járda építése, 

- az utcák, utak, autópályák, hidak és alagutak felszíni munkái, melyek az alábbiak: 

     - út aszfaltozása, 

     - jelzés felfestése utakon, 

     - elválasztó korlát, közlekedési jelzőtáblák és egyéb forgalomtechnikai eszköz 

szerelése, 

- a repülőtéri kifutópálya építése. 

 

 a 41.20’08 TEÁOR '08 számú, Lakó- és nem lakó épület építése megnevezésű 

tevékenységi kör. 

A Központi Statisztikai Hivatal adatbázisa szerint ebbe a szakágazatba tartozik: 

- bármilyen típusú lakóépület építése: 

     - családi ház 

     - többlakásos épület, beleértve a toronyházakat 

- bármilyen típusú nem lakóépület építése, mint: 

     - ipari épület, gyár, összeszerelő üzem, műhely 

     - kórház, iskola, irodaépület 

     - szálloda, kereskedelmi épület, bevásárlóközpont, étterem 

     - repülőtéri épület 

     - fedett sportlétesítmény 

     - garázsépület, mélygarázzsal együtt 

     - raktár 

     - vallási célú épület 

- az épület szerkezetének helyszíni összeszerelése és felállítása 

- a meglévő lakóépület felújítása és renoválása 
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 a 42.21’08 TEÁOR '08 számú, Folyadék szállítására szolgáló közmű építése megnevezésű 

tevékenységi kör. 

 

A Központi Statisztikai Hivatal adatbázisa szerint ebbe a szakágazatba tartozik: 

- a folyékony és légnemű anyagok elosztását és szállítását szolgáló vezeték és 

kapcsolódó, továbbá ezen rendszer szerves részét képező épület, épületszerkezet 

építése. 

- az alábbi célú egyéb építmények építése, fenntartása: 

     - távolsági és helyi csővezeték 

     - vízszállító fővezeték, vezeték 

     - öntözőrendszer (csatorna) 

     - tározó 

- az alábbi építmények építése: 

     - szennyvízcsatorna-rendszer (beleérve a javítást is) 

     - szennyvíztározó telep 

     - szivattyúállomás 

- a víztermelő kút fúrása 

 

 a 43.11’08 TEÁOR '08 számú, Bontás megnevezésű tevékenységi kör. 

A Központi Statisztikai Hivatal adatbázisa szerint ebbe a szakágazatba tartozik: 

- épületek, egyéb szerkezetek bontása 

 

 a 43.29’08 TEÁOR '08 számú, Egyéb épületgépészeti szerelés megnevezésű tevékenységi 

kör. 

A Központi Statisztikai Hivatal adatbázisa szerint ebbe a szakágazatba tartozik: 

- az épület és egyéb építmény különféle szerkezeteinek szerelése, beleértve a javítást és 

karbantartást, kivéve az elektromos, csővezeték, fűtési, légkondicionálási rendszer, 

valamint az ipari gép szerelését 

- a következők felszerelése épületen és egyéb építményen: 

     - felvonó, mozgólépcső, mozgójárda 

     - automata és forgóajtó 

     - irányjelző világító sáv 

     - központi porszívórendszer 

     - hő-, hang-, vagy rezgésszigetelés 

 

 a 43.31’08 TEÁOR '08 számú, Vakolás megnevezésű tevékenységi kör. 

A Központi Statisztikai Hivatal adatbázisa szerint ebbe a szakágazatba tartozik: 

- az épületek és építmények belső és külső vakolása, stukkók készítése, beleértve a 

rögzítőhálók felszerelését is 

 

 a 43.32’08 TEÁOR '08 számú, Épületasztalos-szerkezet szerelése megnevezésű 

tevékenységi kör. 

A Központi Statisztikai Hivatal adatbázisa szerint ebbe a szakágazatba tartozik: 

- a fából vagy egyéb anyagból készült nyílászáró (pl. ajtó, ablak, ajtó- és ablaktok stb., 

automata és forgóajtó kivételével) 

- a beépített bútor, konyha, lépcső, üzleti berendezés, a laboratóriumi berendezés 

bútorainak felszerelése és hasonlók beszerelése 

- a belsőtéri befejező munkák, például mennyezet, mozgatható válaszfal készítés stb. 
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 a 43.33’08 TEÁOR '08 számú, Padló-, falburkolás megnevezésű tevékenységi kör. 

A Központi Statisztikai Hivatal adatbázisa szerint ebbe a szakágazatba tartozik: 

- az épületen és egyéb építményen a következő anyagok lerakása, felrakása, felerősítése 

vagy felszerelése: 

     - kerámiából, betonból vagy faragott kőből készült fal- és padlóburkoló lap, külső 

homlokzat (díszkerámia, kő, tégla stb.) 

     - parketta és egyéb, fából készült padlóburkolat, fából készült falburkolat (lambéria) 

     - szőnyegpadló és linóleum padlóburkolat (beleértve a gumiból vagy műanyagból 

készülteket is) 

     - mozaikpadló, márványból, gránitból vagy palából készült padló- és falburkolat, belső 

díszítő 

     - tapétázás 

 

 a 43.34’08 TEÁOR '08 számú, Festés, üvegezés megnevezésű tevékenységi kör. 

A Központi Statisztikai Hivatal adatbázisa szerint ebbe a szakágazatba tartozik: 

- az épületek belső és külső festése, kerítések, rácsok, nyílászárók festése 

- az egyéb építmények festése 

- az üvegezés, tükörburkolat felszerelése stb., üvegbevonat, tükörfal és egyéb üvegtermék 

felszerelése, ablaküvegezés 

 

 a 43.39’08 TEÁOR '08 számú, Egyéb befejező építés m.n.s. megnevezésű tevékenységi 

kör. 

A Központi Statisztikai Hivatal adatbázisa szerint ebbe a szakágazatba tartozik: 

- az új épület első, nem elkülönült takarítása az építkezés befejezésekor 

- az egyéb, máshová nem sorolt befejező építés 

 

 a 43.91’08 TEÁOR '08 számú, Tetőfedés, tetőszerkezet-építés megnevezésű tevékenységi 

kör. 

A Központi Statisztikai Hivatal adatbázisa szerint ebbe a szakágazatba tartozik: 

- a tetőszerkezet-építés 

- a tetőfedés, eső- és ereszcsatorna létesítése 

 

 a 43.99’08 TEÁOR '08 számú, Egyéb speciális szaképítés m.n.s. megnevezésű 

tevékenységi kör. 

A Központi Statisztikai Hivatal adatbázisa szerint ebbe a szakágazatba tartozik: 

- a különböző építmények létrehozásánál alkalmazott szaképítési tevékenység, ami 

valamilyen szempontból azonos szakértelmet vagy speciális berendezést igényel: 

     - alapok építése, beleértve a cölöpverést is 

     - dohosság elleni és vízszigetelési munka 

     - épület páramentesítése 

     - aknamélyítés 

     - acélszerkezetek felállítása 

     - acélhajlítás 

     - falazás, kőlerakás 

     - állványozás, állványon munkafelület kialakítása és elbontása, kivéve az állvány és 

munkafelületének kölcsönzését 

     - kéménykészítés és ipari kemence kivitelezése 

     - különleges szakértelmet igénylő munka, úgymint műszaki alpinista technika és a 

kapcsolódó szerkezet alkalmazása, pl. magas szerkezeten végzett munkához 

- a föld felszíne alatti munka, 

- a szabadtéri úszómedence építése 
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- az épületek külső homlokzatának tisztítása gőz- és homokfúvással vagy hasonló 

módszerrel 

- a daru és más speciális, építőipari szakágazathoz nem rendelhető építőipari berendezés 

kölcsönzése személyzettel 

 

 a 68.32’08 TEÁOR '08 számú, Ingatlankezelés megnevezésű tevékenységi kör. 

A Központi Statisztikai Hivatal adatbázisa szerint ebbe a szakágazatba tartozik: 

- Az ingatlankezelés, díjazásos vagy szerződéses alapon. 

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (4) 

bekezdése szerint a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő Kft. esetén az alapító okirat 

módosításáról a Képviselőtestület dönt. 

 

Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselőtestületnek a Kft. alapító okiratának módosítását, 

valamint a járdaépítési feladatok fedezetére Pápa Város Önkormányzata 2015. évi 

költségvetésében a Városrészi fejlesztési részprogramok céltartalékban biztosított 65 058 E Ft-

ból 20 000 E Ft átcsoportosítását. 

 

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

javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

 

Összeállította: Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

dr. Verrasztó Norbert Károly köztisztviselő 

 

Pápa, 2015. március 12. 

Dr. Áldozó Tamás sk. 

polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

1.  

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. alapító 

okiratát az alábbiak szerint módosítja. 

 

Az alapító okirat 3. pontjának 3.2. alpontját 

- 42.11’08 TEÁOR '08 számú, Út, autópálya építése megnevezésű, 

- 41.20’08 TEÁOR '08 számú, Lakó- és nem lakó épület építése megnevezésű, 

- 42.21’08 TEÁOR '08 számú, Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 

megnevezésű, 

- 43.11’08 TEÁOR '08 számú, Bontás megnevezésű, 

- 43.29’08 TEÁOR '08 számú, Egyéb épületgépészeti szerelés megnevezésű, 

- 43.31’08 TEÁOR '08 számú, Vakolás megnevezésű, 

- 43.32’08 TEÁOR '08 számú, Épületasztalos-szerkezet szerelése megnevezésű 

- 43.33’08 TEÁOR '08 számú, Padló-, falburkolás megnevezésű 

- 43.34’08 TEÁOR '08 számú, Festés, üvegezés 

- 43.39’08 TEÁOR '08 számú, Egyéb befejező építés m.n.s. megnevezésű 

- 43.91’08 TEÁOR '08 számú, Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 

- 43.99’08 TEÁOR '08 számú, Egyéb speciális szaképítés m.n.s. megnevezésű 

- 68.32’08 TEÁOR '08 számú, Ingatlankezelés megnevezésű 

tevékenységi körökkel kibővíti. 
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A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a módosított alapító okirat aláírására, 

egyidejűleg utasítja Németh Tamás ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

 

Határidő: azonnal, legkésőbb 2015. április 30. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

   Németh Tamás Pápai Városfejlesztő Kft. ügyvezetője 

 

 

2.  

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város Önkormányzat 2015. évi 

költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletének fejlesztési célú 

előirányzataiban, a Városrészi fejlesztési részprogramok céltartalékban biztosított 65 058 E Ft-

ból 20 000 E Ft átcsoportosítását jóváhagyja, járdaépítési feladatok fedezetére. 

   

Utasítja a Polgármestert, hogy Pápa Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 

3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete 8. sz. mellékletének - az előterjesztésben foglaltak 

szerinti - módosítását terjessze a Képviselőtestület elé. 

 

Határidő: legkésőbb 2015. július 10. 

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester 

   Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

  



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 

8500 PÁPA, Fő u. 5. 

Tel: 89/515-000 

Fax: 89/515-083  

E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

36. 

Tisztelt Képviselőtestület!  

 

 

A Talajerőgazdálkodási Kft. (a továbbiakban: Kft.) 2014. évben kezdeményezte a Pápa, 

Szabó Dezső utca 4678/3 hrsz-ú ingatlanának szennyvízhálózatba történő bekötését.  

Fentiek alapján 2014. november 3-án háromoldalú megállapodás került aláírásra, melyben a  

Kft, mint beruházó vállalta a viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben 

(Vksztv.) foglaltaknak megfelelően, hogy a közterületen létrehozott szennyvízbekötő 

csatornát per-, teher- és igénymentesen, közcélú adományként az ellátásért felelős Pápa Város 

Önkormányzatának tulajdonába adja. 

2014. december 15-én a szennyvízbekötő vezeték műszaki átadás-átvétele, majd ezt követően 

a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt-vel, mint szolgáltatóval a szolgáltatási szerződés megkötése is 

megtörtént. A megvalósítás eredményeként rendszerfüggő elemként 230 fm D63 KPE 

nyomóvezeték valósult meg 10,25 fm gravitációs vezetékkel 1 db Hawle tolózár beépítésével, 

keresztmetszete NA 50. Rendszerfüggő elemek nettó összértéke 950 915 Ft. Ezen felül 

rendszerfüggetlen elemként beépítésre került 1 db Piranha 09/2W KS szennyvíz átemelő 

szivattyú és hozzá tartozó üzemóra számláló és elektromos vezeték. Ezen elemek nettó értéke 

190 520 Ft.  

Fentiek alapján a Kft. a Vksztv- ben foglalt rendelkezések, valamint a fent hivatkozott említett 

háromoldalú megállapodás 7. pontjára tekintettel kérte a vagyonátruházáshoz a 

Képviselőtestület hozzájárulását. 

 

Fenti vagyonátruházáson túl a Vksztv-ben foglaltak alapján indokolt a csatornaszolgáltatási 

feladatokat ellátó Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. (továbbiakban: Szolgáltató) számára a 

hivatkozott beruházással megvalósult közcsatorna rákötés rendszerfüggetlen és rendszerfüggő 

elemeinek tulajdonba és vagyonkezelésbe adása.  

 

2015. február 17-én kelt nyilatkozat alapján a Szolgáltató gondoskodik az elkészült 

szennyvízbekötés geodéziai beméréséről és a digitális nyilvántartásról. 

 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és 

a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Összeállította: Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

Pápa, 2015. március 9. 

 

 

        Dr. Áldozó Tamás sk. 

                         polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a viziközmű-szolgáltatásról szóló         

2011. évi CCIX. törvényben, valamint Pápa Város Önkormányzata, a Talajerőgazdálkodási 

Kft és a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. által kötött háromoldalú megállapodásban foglaltak 

alapján  hozzájárul a Pápa, Szabó Dezső utca 4678/3 hrsz-ú ingatlan szennyvízbekötő vezeték 

tulajdonba adásra vonatkozó vagyonátruházási szerződés megkötéséhez.  

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a vagyonátruházási szerződés aláírására. 

 

Egyben utasítja a polgármestert, hogy a beruházással megvalósult közcsatorna rákötés 

rendszerfüggetlen és rendszerfüggő elemeinek tulajdonba és vagyonkezelésbe adásához 

szükséges megállapodást a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt-vel kösse meg. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

   Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

    

 

 

 

 

 

 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE   

8500 PÁPA, Fő u. 5. 

Tel: 89/515-000               

Fax: 89/515-083  
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37. 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 
 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 9. §-a 

alapján Pápa Város Önkormányzatát illetik az ellátásért felelős jogai és terhelik  

kötelezettségei Pápa város közigazgatási területén lévő közműves ivóvízellátás, közműves 

szennyvízelvezetés- és tisztítás tekintetében. A területen a víziközmű-szolgáltatást – jelenleg 

hatályos szerződések alapján – a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. (a továbbiakban: Szolgáltató) 

végzi. 
 

Szolgáltató átadta a saját fejlesztésében megvalósult 2013. évi rendszerfüggetlen, valamint a 

2014. évi rendszerfüggetlen és rendszerfüggő ivóvíz- és szennyvízbekötések listáját. A 2013. 

évi rendszerfüggő elemek átadásáról Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

110/2014. (VII.3.) határozatával már döntött. 

A hivatkozott törvény 10. § (2) bekezdés értelmében amennyiben a  víziközmű-fejlesztést a 

víziközmű-szolgáltató végzi, a víziközmű az üzembe helyezés napjával az ellátásért felelős 

tulajdonába kerül.  Ugyanakkor a Vksztv. 7. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a víziközmű-

tulajdonos tulajdonába tartozó rendszerfüggetlen víziközmű-elem a víziközmű-szolgáltatás 

hatékonyabb megszervezése érdekében a víziközmű-tulajdonossal üzemeltetési szerződést 

kötött víziközmű-szolgáltató részére elidegeníthető, a víziközmű-szolgáltató tulajdonában 

állhat. 
 

A hivatkozott jogszabályok alapján a Szolgáltató kezdeményezte, hogy a vízszolgáltatást 

szolgáló rendszerfüggetlen elemeket, amelyeket az előterjesztés 1. melléklete tartalmaz, az 

önkormányzat - a Vksztv. 7. § (1) bekezdése alapján - adja a tulajdonába, míg a 

rendszerfüggő, valamint a csatornaszolgáltatást szolgáló rendszerfüggetlen elemeket, 

melyeket az előterjesztés 2. és 3. melléklete tartalmaz, adja vagyonkezelésébe. 
 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat vagyonáról szóló 

7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: vagyonrendelet) 10. § (1)-(2) 

bekezdései értelmében a víziközműveknek, mint korlátozottan forgalomképes 

vagyontárgyaknak a tulajdonba és vagyonkezelésbe adásáról a Képviselőtestület jogosult 

dönteni. 
 

Mind a vízszolgáltatási, mind a csatornaszolgáltatási üzemeltetési szerződések 

kiegészítéséiről szóló megállapodások aláírása megtörtént, azzal, hogy azok Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének jóváhagyásával válnak érvényessé. 

Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselőtestületnek, hogy a vízszolgáltatást szolgáló 

rendszerfüggetlen elemek tulajdonba, illetve a rendszerfüggő elemek, illetve a 

csatornaszolgáltatást szolgáló rendszerfüggetlen elemek vagyonkezelésébe adására vonatkozó 

üzemeltetési szerződések kiegészítéseiről szóló megállapodásokat hagyja jóvá. 
 

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

javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

 

Összeállította: Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

Pápa, 2015. március 9. 

 

 

         Dr. Áldozó Tamás sk. 

polgármester 

mailto:polgarmester@papa.hu


 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

I. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. 

évi CCIX. törvény 7. § (1) bekezdése, valamint Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. (III.28.) önkormányzati 

rendelet 10. § (1)-(2) bekezdései alapján, az előterjesztés 1. mellékletekben szereplő 

vízszolgáltatást szolgáló rendszerfüggetlen víziközmű elemek Pápai Víz- és Csatornamű 

Zrt. tulajdonba adásáról, valamint az előterjesztés 2. és 3. mellékletben szereplő 

rendszerfüggő víziközmű elemek, illetve a csatornaszolgáltatást szolgáló rendszerfüggetlen 

elemek Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. vagyonkezelésébe adására vonatkozó üzemeltetési 

szerződések kiegészítéseiről szóló megállapodásokat jóváhagyja. 

 

Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő:  azonnal  

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 



 

 

1.sz. melléklet 

 

 

 

2013.évben beszerelt ivóvíz mennyiségmérő  

(rendszer független viziközmű elem) 

 

Átmérő  db  érték Ft,- (Áfa nélkül) 

13            38   241.590,-      

 

 

 

 

2014.évben beszerelt ivóvíz mennyiségmérő  

(rendszer független viziközmű elem) 

 

Átmérő  db  érték Ft,- (Áfa nélkül) 

13   17   107.596,-   

20     4                40.000,- 

50     3   199.624,- 

Összesen:    347.220,- 

  



2.sz. melléklet 

 

 

2014.évben megvalósult szennyvíz bekötővezeték  

(vagyonkezelt elem) 

 

fm   db   érték Ft,- ( ÁFA nélkül ) 

158   6   1.234.000,- 

      ( 2 db házi átemelővel ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3.sz. melléklet 

 

2014.évben megvalósult ivóvízbekötés, meglévő bekötővezetéken mérőhely létesítése 

(vagyonkezelt elem ) 

 

   fm   db   érték Ft,- (Áfa nélkül) 

Ivóvízbekötés  21     2   519.352,-                

Mérőhely  -             19    763.864,-     

Összesen                      1.283.216,- 

 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel :  89/324-585  

Fax:  89/515-083   

E-mai l :  polgarmes ter@papa .hu   

38. 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről 

szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet módosítását követően, a bölcsődei ellátást és étkeztetést 

érintően új kormányzati funkciók kerültek bevezetésre, illetve ezen feladatokhoz kapcsolódóan 

kormányzati funkciók kerültek törlésre, ezért szükségessé vált az Önkormányzat fenntartásában 

működő bölcsődék – Bóbita, Fenyveserdő és Napsugár Bölcsőde - alapító okiratainak 

felülvizsgálata és módosítása. 

 

Fentieken túl az alapító okiratokon az utolsó módosítás óta eltelt időszakban megváltozott 

jogszabályok szerinti módosításokat is át kell vezetni. 

 

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. 

 

Fentiekre tekintettel kérem, a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és 

az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

 

Összeállította: Horváth Hajnalka köztisztviselő 

 

Pápa, 2015. március 12.  

        

 

Dr. Áldozó Tamás sk. 

              polgármester 

 

 

 

 

 

 

mailto:polgarmester@papa.hu


HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

I. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Bóbita Bölcsőde 6/23/2015. számú 

módosító okiratát, valamint a 6/23-2/2015. számú módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okiratát jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület döntése a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával 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 a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 

  

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 

II. A Képviselőtestület utasítja a Bóbita Bölcsőde 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. április 3. 

 jóváhagyásra:  2015. április 30. 

Felelős: Iván Ilona intézményvezető-helyettes 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi  

Bizottsága elnöke 

 

 

III. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Fenyveserdő Bölcsőde 6/26/2015. 

számú módosító okiratát, valamint a 6/26-2/2015. számú módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület döntése a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával 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 a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 

  

 



 Határidő: azonnal 

 Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 

IV. A Képviselőtestület utasítja a Fenyveserdő Bölcsőde 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. április 3. 

 jóváhagyásra:  2015. április 30. 

Felelős: Horváth Katalin intézményvezető-helyettes 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi  

Bizottsága elnöke 

 

 

V. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Napsugár Bölcsőde 6/25/2015. számú 

módosító okiratát, valamint a 6/25-2/2015. számú módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okiratát jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület döntése a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával 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 a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 

  

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 

VI. A Képviselőtestület utasítja a Napsugár Bölcsőde 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. április 3. 

 jóváhagyásra:  2015. április 30. 

Felelős: Beke Ágnes intézményvezető 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi  

Bizottsága elnöke 
 



Okirat száma: 6/23/2015. 

Módosító okirat 

A Bóbita Bölcsőde Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete által 2012. november 27. 
napján, a 144/2012.(XI.27.) határozatának I/1. pontjával kiadott alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Pápa Város Önkormányzata 
Képviselőtestülete ……………….. határozatának …… pontjára figyelemmel - a következők szerint 
módosítom: 

1. Az alapító okirat a következő preambulummal egészül ki: 
„ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Bóbita Bölcsőde alapító 
okiratát a következők szerint adom ki:” 
 

2. Az alapító okirat új számozás szerinti 2. alcíme a következő 2.1. ponttal egészül ki: 
 „A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990.10.26.” 
 
3. Az alapító okirat 5. pontjában - mely a módosított okiratban 3.1.2. pont alatt szerepel - a „12.” 

helyébe az „5.” szöveg lép 

 

4. Az alapító okirat 3. pontjának 1. bekezdésében - mely a módosított okiratban 4.1. pont alatt szerepel 
- a „többször módosított” elhagyásra kerül, a „bekezdésében” helyébe a „bekezdés a) pontjában” 

szöveg lép. 

 

5. Az alapító okirat 3. pontjának 4. bekezdése - mely a módosított okiratban 4.4. pont alatt szerepel - 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

2 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

3 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

4 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok 

nappali intézményében 

5 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 
 

6. Az alapító okirat 3. pontjának 5. bekezdése elhagyásra kerül. 

 

7. Az alapító okirat 4. pontjában - mely a módosított okiratban 4.5. pont alatt szerepel - a „többször 

módosított” elhagyásra kerül, a „tv.” helyébe a „törvény” szöveg lép. 

 

8. Az alapító okirat 5. pontjának 3. bekezdése elhagyásra kerül. 



 

9. Az alapító okirat 6. és 7. pontja elhagyásra kerül. 

 

10. Az alapító okirat 8. pontja - mely a módosított okiratban 5.1. pont alatt szerepel - helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„A magasabb vezető beosztást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázat eljárási 
rendjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, illetve a szociális, 
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtására kiadott 
257/2000.(XII.26.) Korm. rendeletben foglaltak határozzák meg. Az intézményvezetői megbízás 
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének hatáskörébe tartozik.” 

 

11. Az alapító okirat 9. pontjában - mely a módosított okiratban 5.2. pont alatt szerepel -  a 
„(XII.23.)” helyébe a „(XII.26.)” szöveg lép, a „a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. 
törvényben, valamint” elhagyásra kerül, az „1959. évi IV.” helyébe az „2013. évi V.” szöveg lép. 

 

12.  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 felépítését és 
működésének rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg.” 

13. Az alapító okirat 10. pontja és záradéka elhagyásra kerül. 

 
14. Az új számozás szerint alapító okirat a következő alcímmel egészül ki: 

„6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel 

egyidejűleg a költségvetési szerv 2012. november 27. napján kelt, Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestülete 144/2012.(XI.27.) határozatának I/1. pontjával kiadott alapító okiratát 

visszavonom” 

 
 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Pápa, 2015. március 20. 

 

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

  



Okirat száma: 6/23-2/2015. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Bóbita Bölcsőde 

alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv megnevezése: Bóbita Bölcsőde 

1.2. A költségvetési szerv székhelye: 8500 Pápa, Tókert u. 11. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990.10.26. 

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: 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3) 
bekezdés a) pontjában foglaltak alapján: bölcsődei ellátás biztosítása. 



4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 889110 Bölcsődei ellátás 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

A 3 éven aluli gyermekek napközbeni elhelyezése, szakszerű gondozása, nevelése. 
 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

2 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

3 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

4 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok 

nappali intézményében 

5 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 

4.5.  A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:  

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (5) 
bekezdésében foglaltak alapján: Pápa város közigazgatási területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1.  A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

A magasabb vezető beosztást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázat eljárási rendjét 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, illetve a szociális, valamint a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtására kiadott 257/2000.(XII.26.) 
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 és a szociális, valamint a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtására 
kiadott 257/2000. (XII.26.) 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 felépítését és működésének rendjét a Szervezeti és Működési 
Szabályzat határozza meg. 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel 
egyidejűleg a költségvetési szerv 2012. november 27. napján kelt, Pápa Város Önkormányzata 
Képviselőtestülete 144/2012.(XI.27.) határozatának I/1. pontjával kiadott alapító okiratát 
visszavonom. 
 
 
 
Kelt: Pápa, 2015. március 20. 

 
 
 
 

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



Okirat száma: 6/26/2015. 

Módosító okirat 

A Fenyveserdő Bölcsőde Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete által 2012. december 
27. napján, a 168/2012.(XII.27.) határozatának 3. pontjával kiadott alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Pápa Város Önkormányzata 
Képviselőtestülete ……………….. határozatának …… pontjára figyelemmel - a következők szerint 
módosítom: 

1. Az alapító okirat a következő preambulummal egészül ki: 
„ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Fenyveserdő Bölcsőde 
alapító okiratát a következők szerint adom ki:” 
 

2. Az alapító okirat új számozás szerinti 2. alcíme a következő 2.1. ponttal egészül ki: 
 „A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990.10.26.” 
 
3. Az alapító okirat 5. pontjában - mely a módosított okiratban 3.1.2. pont alatt szerepel - a „12.” 

helyébe az „5.” szöveg lép 

 

4. Az alapító okirat 3. pontjának 1. bekezdésében - mely a módosított okiratban 4.1. pont alatt szerepel 
- a „többször módosított” elhagyásra kerül, a „bekezdésében” helyébe a „bekezdés a) pontjában” 

szöveg lép. 

 

5. Az alapító okirat 3. pontjának 2. bekezdésében - mely a módosított okiratban 4.3. pont alatt szerepel 
- a „Dolgozók szervezett étkeztetésének ellátása.” elhagyásra kerül. 

 

6. Az alapító okirat 3. pontjának 4. bekezdése - mely a módosított okiratban 4.4. pont alatt szerepel -
helyébe a következő rendelkezés lép: 

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

2 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

3 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

4 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok 

nappali intézményében 

5 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 
 

7. Az alapító okirat 3. pontjának 5. bekezdése elhagyásra kerül. 

 



8. Az alapító okirat 4. pontjában - mely a módosított okiratban 4.5. pont alatt szerepel - a „többször 

módosított” elhagyásra kerül, a „tv.” helyébe a „törvény” szöveg lép. 

 

9. Az alapító okirat 5. pontjának 3. bekezdése elhagyásra kerül. 

 

10. Az alapító okirat 6. és 7. pontja elhagyásra kerül. 

 

11. Az alapító okirat 8. pontja - mely a módosított okiratban 5.1. pont alatt szerepel - helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„A magasabb vezető beosztást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázat eljárási 
rendjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, illetve a szociális, 
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtására kiadott 
257/2000.(XII.26.) Korm. rendeletben foglaltak határozzák meg. Az intézményvezetői megbízás 
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének hatáskörébe tartozik.” 

 

12. Az alapító okirat 9. pontjában - mely a módosított okiratban 5.2. pont alatt szerepel -  a 
„(XII.23.)” helyébe a „(XII.26.)” szöveg lép, a „a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. 
törvényben, valamint” elhagyásra kerül, az „1959. évi IV.” helyébe az „2013. évi V.” szöveg lép. 

 

13.  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 felépítését és 
működésének rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg.” 

14. Az alapító okirat 10. pontja és záradéka elhagyásra kerül. 

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

„6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel 

egyidejűleg a költségvetési szerv 2012. december 27. napján kelt, Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestülete 168/2012.(XII.27.) határozatának 3. pontjával kiadott alapító okiratát 

visszavonom” 

 
 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Pápa, 2015. március 20. 

 

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



 Okirat száma: 6/26-2/2015. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Fenyveserdő Bölcsőde 
alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv megnevezése: Fenyveserdő Bölcsőde 

1.2. A költségvetési szerv székhelye: 8500 Pápa, Vajda Péter lakótelep 27/B. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990.10.26. 

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: 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3) 
bekezdés a) pontjában foglaltak alapján: bölcsődei ellátás biztosítása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 



 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 889110 Bölcsődei ellátás 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

A 3 éven aluli gyermekek napközbeni elhelyezése, szakszerű gondozása, nevelése. 
 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

2 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

3 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

4 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok 

nappali intézményében 

5 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 

4.5.  A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:  

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (5) 
bekezdésében foglaltak alapján: Pápa város közigazgatási területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1.  A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

A magasabb vezető beosztást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázat eljárási rendjét 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, illetve a szociális, valamint a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtására kiadott 257/2000.(XII.26.) 
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 és a szociális, valamint a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtására 
kiadott 257/2000. (XII.26.) 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 felépítését és működésének rendjét a Szervezeti és Működési 
Szabályzat határozza meg. 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel 
egyidejűleg a költségvetési szerv 2012. december 27. napján kelt, Pápa Város Önkormányzata 
Képviselőtestülete 168/2012.(XII.27.) határozatának 3. pontjával kiadott alapító okiratát 
visszavonom. 
 
Kelt: Pápa, 2015. március 20. 

 
 
 
 

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

 



Okirat száma: 6/25/2015. 

Módosító okirat 

A Napsugár Bölcsőde Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete által 2012. november 27. 
napján, a 144/2012.(XI.27.) határozatának I/2. pontjával kiadott alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Pápa Város Önkormányzata 
Képviselőtestülete ……………….. határozatának …… pontjára figyelemmel - a következők szerint 
módosítom: 

1. Az alapító okirat a következő preambulummal egészül ki: 
„ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Napsugár Bölcsőde 
alapító okiratát a következők szerint adom ki:” 
 

2. Az alapító okirat új számozás szerinti 2. alcíme a következő 2.1. ponttal egészül ki: 
 „A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990.10.26.” 
 
3. Az alapító okirat 5. pontjában - mely a módosított okiratban 3.1.2. pont alatt szerepel - a „12.” 

helyébe az „5.” szöveg lép 

 

4. Az alapító okirat 3. pontjának 1. bekezdésében - mely a módosított okiratban 4.1. pont alatt szerepel 
- a „többször módosított” elhagyásra kerül, a „bekezdésében” helyébe a „bekezdés a) pontjában” 

szöveg lép. 

 

5. Az alapító okirat 3. pontjának 4. bekezdése - mely a módosított okiratban 4.4. pont alatt szerepel - 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

2 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

3 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

4 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok 

nappali intézményében 

5 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 
 

6. Az alapító okirat 3. pontjának 5. bekezdése elhagyásra kerül. 

 

7. Az alapító okirat 4. pontjában - mely a módosított okiratban 4.5. pont alatt szerepel - a „többször 

módosított” elhagyásra kerül, a „tv.” helyébe a „törvény” szöveg lép. 

 

8. Az alapító okirat 5. pontjának 3. bekezdése elhagyásra kerül. 



 

9. Az alapító okirat 6. és 7. pontja elhagyásra kerül. 

 

10. Az alapító okirat 8. pontja - mely a módosított okiratban 5.1. pont alatt szerepel - helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„A magasabb vezető beosztást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázat eljárási 
rendjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, illetve a szociális, 
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtására kiadott 
257/2000.(XII.26.) Korm. rendeletben foglaltak határozzák meg. Az intézményvezetői megbízás 
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének hatáskörébe tartozik.” 

 

11. Az alapító okirat 9. pontjában - mely a módosított okiratban 5.2. pont alatt szerepel - a „(XII.23.)” 
helyébe a „(XII.26.)” szöveg lép, a „a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvényben, 
valamint” elhagyásra kerül, az „1959. évi IV.” helyébe az „2013. évi V.” szöveg lép. 

 

12.  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 felépítését és 
működésének rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg.” 

13. Az alapító okirat 10. pontja és záradéka elhagyásra kerül. 

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

„6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel 

egyidejűleg a költségvetési szerv 2012. november 27. napján kelt, Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestülete 144/2012.(XI.27.) határozatának I/2. pontjával kiadott alapító okiratát 

visszavonom” 

 
 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Pápa, 2015. március 20. 

 

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

  



 

Okirat száma: 6/25-2/2015. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Napsugár Bölcsőde 

alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv megnevezése: Napsugár Bölcsőde 

1.2. A költségvetési szerv székhelye: 8500 Pápa, Képző u. 1. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990.10.26. 

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: 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3) 
bekezdés a) pontjában foglaltak alapján: bölcsődei ellátás biztosítása. 



4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 889110 Bölcsődei ellátás 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

A 3 éven aluli gyermekek napközbeni elhelyezése, szakszerű gondozása, nevelése. 
 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

2 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

3 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

4 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok 

nappali intézményében 

5 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 

4.5.  A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:  

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (5) 
bekezdésében foglaltak alapján: Pápa város közigazgatási területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1.  A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

A magasabb vezető beosztást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázat eljárási rendjét 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, illetve a szociális, valamint a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtására kiadott 257/2000.(XII.26.) 
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 és a szociális, valamint a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtására 
kiadott 257/2000. (XII.26.) 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 felépítését és működésének rendjét a Szervezeti és Működési 
Szabályzat határozza meg. 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel 
egyidejűleg a költségvetési szerv 2012. november 27. napján kelt, Pápa Város Önkormányzata 
Képviselőtestülete 144/2012.(XI.27.) határozatának I/2. pontjával kiadott alapító okiratát 
visszavonom. 
 
Kelt: Pápa, 2015. március 20. 
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