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JELENTÉS
A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK
VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
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39/2012. (III.29.) és 60/2012. (IV.19.) határozat 2. pontja
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 39/2012.
(III.29.) határozatában a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.
ügyvezetőjének Németh Tamást 2012. április 1-jei hatállyal
határozatlan időre megválasztotta és döntött a kft. alapító
okiratának módosításáról.
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 60/2012.
(IV.19.) határozat 2. pontjában döntött a társaság székhelyének
módosításáról és 8500 Pápa, Vízmű u. 2. szám alatti telephelyek
törléséről
Az Aljegyző a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy az ügyvezető az alapító
okirat módosításait az illetékes bírósághoz benyújtotta, a Veszprém Megyei Törvényszék a
cégjegyzékben a változásokat átvezette.
45/2012. (III.29.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú
határozatával Pápa Város Polgármesteri Hivatala alapító
okiratának módosításáról döntött.
A Polgármesteri Kabinet vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy az
alapító okirat módosítását a Magyar Államkincstár a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyezte.
47/2012. (III.29.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú
határozatával Takácsi Község Önkormányzata közoktatási
feladatainak ellátása érdekében megállapodás megkötéséről
döntött.
A Polgármesteri Kabinet vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy
Takácsi Község Önkormányzatával a kötelező közoktatási feladat ellátására vonatkozó
megállapodást megkötötték.
57/2012. (IV.19.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú
határozatával hozzájárult, hogy a Stadionbiztonság fokozása a
sporthuliganizmus
visszaszorítása
érdekében
tárgyban
benyújtott pályázat eredményeként a Magyar Labdarúgó
Szövetség a pályázóval támogatási szerződést kössön, továbbá a
támogatási szerződés alapján az ingatlant érintő szükséges
beruházások teljes körűen megvalósuljanak.
A Polgármesteri Kabinet vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a
pályázathoz szükséges nyilatkozatot Pápa Város Polgármestere megtette, pályázó a pályázatot
határidőben benyújtotta.
Pápa, 2012. május 10.
Dr. Áldozó Tamás sk.
polgármester
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HATÁROZATI JAVASLAT
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 39, 45, 47/2012. (III.29.) határozatok, az
57/2012. (IV.19.) határozat, valamint a 60/2012. (IV.19.) határozat 2. pontjának
végrehajtására adott jelentéseket elfogadja.
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Tisztelt Képviselőtestület!
Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében pályázati
felhívások jelentek meg TÁMOP-6.1.2/11/1/A „Egészségre nevelő és szemléletformáló
életmód programok”, valamint TÁMOP-3.1.11-12/2 „Óvodafejlesztés” címekkel.
A fenti két pályázati lehetőség igénybe vételére az önkormányzat, mint fenntartó nyújthat be
pályázatot intézményei vonatkozásában.
I.
TÁMOP-6.1.2/11/1/A konstrukció alapvető célja – a Semmelweis Terv, a Népegészségügyi
Program, illetve Társadalmi Megújulás Operatív Program célkitűzéseivel összhangban - a
szív-érrendszeri, daganatos megbetegedések csökkenésének a támogatása, a korai és
elkerülhető halálozás életmódbeli tényezőinek javítása. Az egyének egészségük iránti
felelősségének, az öngondoskodás képességének-, a helyi közösségek és a társas támogatások
erősítése, az egészséges életvitelhez szükséges tudás és készségek elsajátításának a hatékony
támogatása, a lakosság életminőségének javítása, az egészségben eltöltött életévek számának
növelése, a megalapozott (egészség)tervekre épülő egészséget támogató döntéshozatali
gyakorlat arányának emelkedése.
A magyar lakosság egészségi állapota mind a környező országokhoz viszonyítva, mind az
európai országok tekintetében igen kedvezőtlen. Az egészség a teljes testi, lelki és szociális
jól-lét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság hiánya (WHO). A lehető
legoptimálisabb szintű testi és lelki egészség egyike az alapvető emberi jogoknak.
Meghatározza az egyes emberek életét, életminőségét éppúgy, mint a társadalom
jövedelemtermelő képességét, ezért a hatékony egészségnevelés, egészségfejlesztés
jelentősége a fejlett társadalmakban egyre jobban felértékelődik a versenyképes munkaerő
biztosításának egyik tényezőjeként is.
Az egészségre nevelő, szemléletformáló és életmódprogramok különösen fontosak a
népegészségügyi szempontból kiemelt területeken (a szív- és érrendszeri, a daganatos
valamint a táplálkozással, és a káros szenvedélyekkel összefüggő megbetegedések, a lelki
egészség tekintetében).
Az egészségfejlesztés tevékenységi területein (egészséget támogató közpolitika, egészséget
előmozdító környezet, közösségi tevékenységek, egyéni képességek fejlesztése, egészségügyi
ellátórendszer új hangsúlyai) megvalósuló befektetés minden ágazatot érintően kamatozik, a
társadalmi versenyképességet javítja.
A magyar munkaerő versenyképességét javítja, ha javul az egyének általános jól léte, vagyis
életminősége, egészségi állapota. Ezt a javulást az egyének és helyi közösségek szintjén az a
szemléletváltozás segíti elő, melyben az egészség tudatosság egyre nagyobb szerepet kap a
mindennapi döntésekben. A különböző színtereken elindított, jól tervezett életmód programok
olyan közösségi mintát teremtenek, melyek fenntartható módon szemléletváltozást

eredményeznek és hosszú távon kevesebb terhet jelentenek az egészségügyi ellátórendszerre
is. Az egészség cél, érték és erőforrás. Az egészség ügye közügy, minden intézmény és egyén
érdekelt a megóvásában, fejlesztésében.
A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100 %-a. A pályázaton
elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege: legalább 1.000.000 Ft, de legfeljebb
10.000.000 Ft lehet.
A pályázati konstrukció keretében óvoda és bölcsőde fenntartója pályázhat. Egy fenntartó
legfeljebb 8 feladatellátási helyre vonatkozóan nyújthat be pályázatot.
A pályázat benyújtásához a pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott projekt keretében a
létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat, programokat a projekt befejezését követő legalább
5 évig fenntartja.
II.
TÁMOP-3.1.11-12/2 konstrukció célja az óvodai nevelés feltételrendszerének fejlesztése.
A gazdaság versenyképességének alapvető feltétele, hogy a vállalkozásoknál versenyképes, a
gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel, munkavállalási képességekkel rendelkező
munkaerő álljon rendelkezésre.
A színvonalas kisgyermekkori nevelés számos rövid és hosszú távú előnyt biztosít mind
egyéni szinten, mind a társadalom szintjén. Kiegészíti a család által betöltött központi
szerepet, és megteremti a nyelvelsajátítás, az egész életen át tartó eredményes tanulás, a
társadalmi beilleszkedés, a személyes fejlődés és a foglalkoztathatóság szempontjából
nélkülözhetetlen alapkészségeket.
A magas színvonalú óvodai nevelésben való részvétel általánossá tétele nagy mértékben
hozzájárulhat a hátrányos helyzetű társadalmi rétegekből származó gyermekek esetében
egyrészt a korai iskolaelhagyás csökkentéséhez, másrészt a szegénység és a társadalmi
kirekesztés veszélyével fenyegető helyzetből való kiemelkedéshez.
A pályázat célja az, hogy az óvoda a támogatás segítségével optimális személyi és tárgyi
feltételeket tudjon biztosítani a kisgyermekek számára személyiségük kibontakoztatásához.
A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100 %-a. A pályázaton
elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege: legalább 1 millió Ft, de legfeljebb
100 millió Ft. Az elnyerhető támogatás segítséget nyújtana a Városi Óvodák keretében
ellátandó feladatok finanszírozásához.
A pályázat benyújtásához a pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott projekt keretében
létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt befejezését követő legalább 5 évig
fenntartja.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.
Összeállította: Horváthné Farkas Andrea köztisztviselő
Pápa, 2012. május 10.
Dr. Áldozó Tamás sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

I.

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja a TÁMOP6.1.2/11/1/A „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok” című
pályázat benyújtását.
A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, felhatalmazza a szükséges nyilatkozatok
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Rádi Róbert kabinetvezető

II.

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja a TÁMOP-3.1.1112/2 „Óvodafejlesztés” című pályázat benyújtását.
A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, felhatalmazza a szükséges nyilatkozatok
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Rádi Róbert kabinetvezető
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Tisztelt Képviselőtestület!
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 45/2012. (III.29.) határozatával Pápa
Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosításáról döntött és egyben utasította a
jegyzőt, hogy a módosítással kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.
A Képviselőtestületi döntést követően a módosítással kapcsolatos iratanyagot megküldtük a
Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságához, azonban az önkormányzat
vagyonkezelésével, hasznosításával kapcsolatos bevételek és kiadások könyveléséhez
szükséges szakfeladat nem szerepel az alaptevékenységek között, ezért szükséges az alapító
okirat újbóli módosítása.
Fentieken túl a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium néhány képzéssel kívánja
bővíteni az iskolarendszeren kívüli szakképzési kínálatot, ezért az intézmény vezetője kérte az
alapító okirat módosítását.
Az alapító okirat módosítását indokolta továbbá, hogy az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet
jelentős változásokat hozott a költségvetési tervezés, gazdálkodás és az államháztartási
információs rendszer tekintetében. Megjelent továbbá az elemi költségvetésről szóló 5/2012.
(III.1.) NGM rendelet, mely módosította a szakfeladatrendről és az államháztartási
szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet 1. és 2. számú mellékletét,
továbbá a törzskönyvi nyilvántartásról szóló 25/2009 (XI.18.) PM rendelet helyébe a 6/2012.
(III.1.) NGM számon új rendelet lépett.
A szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM
rendelet 11. §-a kimondja, hogy az átvezetéseket a rendelet hatálybalépését követő egyéb
okból szükségessé váló soron következő módosításkor kell figyelembe venni.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni
és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.
Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő
Pápa, 2012. május 10.

Dr. Áldozó Tamás sk.
polgármester
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HATÁROZATI JAVASLAT
I.
1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város Polgármesteri Hivatala
alapító okiratának módosítását, valamint annak egységes szerkezetét az előterjesztés
1. és 2. számú melléklete szerint jóváhagyja.
2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai Gazdasági Szakképző
Iskola és Kollégium alapító okiratának módosítását, valamint annak egységes
szerkezetét az előterjesztés 3. és 4. számú melléklete szerint jóváhagyja.
A Képviselőtestület döntése a közzétételt követő napon lép hatályba.
A Képviselőtestület utasítja a Jegyzőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatban a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az alapító okiratok aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző
Dr. Nagy Krisztina aljegyző

II.
A Képviselőtestület utasítja a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium vezetőjét,
hogy a módosított alapító okirat alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat szükséges
módosítását végezze el, és az egységes szerkezetű Szabályzatot terjessze Pápa Város
Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága elé jóváhagyásra.
Határidő:
Felelős:

benyújtásra:
2012. május 31.
jóváhagyásra:
2012. június 20.
Intézményvezető
Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi
Bizottsága elnöke
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1. sz. melléklet
MÓDOSÍTÓ OKIRAT*
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 45/2012. (III.29.) határozatával
jóváhagyott Pápa Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az alaptevékenység körébe tartozó Az alkalmazott szakfeladatok pontjában a 841154-3 Az
önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok szakfeladat száma
következőre módosul:
„841154-1

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok”

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

(*dőlt betűvel szedett szövegrész a javasolt módosításokat tartalmazza)
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2. sz. melléklet
ALAPÍTÓ OKIRAT
(módosításokkal egységes szerkezetben)
1. Költségvetési szerv neve:

Pápa Város Polgármesteri Hivatala

2. Költségvetési szerv székhelye:
Telephelye, tagintézménye:

8500 Pápa, Fő u. 12.
8500 Pápa, Fő u. 5-7.

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. tv. 38. § (1) bekezdésében foglaltak alapján: az önkormányzat
működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos, továbbá a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló
törvényben meghatározott feladatok ellátása.
4. Alaptevékenysége:
Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége.
Szakágazat száma, megnevezése: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
Alkalmazott szakfeladatok:
360000-1
370000-1
411000-1
412000-1
421100-1
421300-1
422100-1
422200-1
429100-1
429900-1
493102-1
552001-1
841114-1
841115-1
841116-1
841117-1
841118-1
841126-1
841127-1
841402-1
841403-1
842421-1
842521-1
842531-1
851000-1
852000-1
853000-1

Víztermelés, -kezelés, -ellátás
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Épületépítési projekt szervezése
Lakó- és nem lakóépület építése
Út, autópálya építése
Híd, alagút építése
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
Vízi létesítmény építése
Egyéb m.n.s. építés
Városi és elővárosi közúti személyszállítás
Üdülői szálláshely-szolgáltatás
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Közvilágítás
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
Közterület rendjének fenntartása
Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása
A polgári védelem ágazati feladatai
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
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860000-1
861000-1
862000-1
870000-1
873000-1
880000-1
881000-1
882113-1
882114-1
882117-1
882118-1
882119-1
882121-1
882124-1
882129-1
889942-1
889943-1
890301-1
890302-1
890441-1
890442-1
890443-1
890506-1
890509-1
890601-1
890603-1
900111-1
900114-1
900400-1
910501-1
931102-1
931201-1
931202-1
931301-1
932911-1
842155-1
841133-1
890111-1
890121-1
559016-1
841173-1
430000-1
680001-1
680002-1
692000-1
841154-1

Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési támogatása
Fekvőbeteg-ellátás komplex fejlesztési támogatása
Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás komplex fejlesztési támogatása
Bentlakásos szociális ellátások intézményeinek, programjainak komplex
támogatása
Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos szociális ellátásának komplex
támogatása
Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása
Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális ellátásainak komplex
támogatása
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Óvodáztatási támogatás
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
Civil szervezetek működési támogatása
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása
Egyéb közfoglalkoztatás
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása
Vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység támogatása
Szakszervezeti tevékenység támogatása
Befogadó színházak tevékenysége
M.n.s. színházak tevékenysége
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Versenysport-tevékenység és támogatása
Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás
Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi kapcsolatai
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és
programok
Fizikai és információs akadálymentesítést segítő programok,támogatások
Felsőoktatásban résztvevő hallgatók lakhatási támogatása
Statisztikai tevékenység
Speciális szaképítés
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
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Vállalkozási tevékenység köre és mértéke:
552001-3 Üdülői szálláshely-szolgáltatás
680001-3 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680001-3 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841154-3 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Vállalkozási tevékenység mértéke: összkiadás arányában 40 %
5.

Illetékességi területe:
1. A 2. pontban foglaltak kivételével - Pápa város közigazgatási területe
2. Az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló 256/2000.(XII.26.)
Korm. rendelet,
az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről
szóló 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet,
a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról valamint a
gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet,
a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.)
Korm. rendelet, valamint
a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes
termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről
és a bejelentés szabályairól 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján:
Adásztevel
Bakonyjákó
Bakonykoppány
Bakonyság
Bakonyszentiván
Bakonyszücs
Bakonytamási
Béb
Békás
Csót
Dáka
Döbrönte
Egyházaskesző
Farkasgyepű
Ganna
Gecse
Gic
Homokbödöge
19. Kemeneshőgyész
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Kemenesszentpéter
Külsővat
Kup
Lovászpatona
Magyargencs
Malomsok
Marcalgergelyi
Marcaltő
Mezőlak
Mihályháza
Nagyacsád
Nagydém
Nagygyimót
Nagytevel
Nemesgörzsöny
Nemesszalók
Németbánya
Nóráp
38. Nyárád
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

6. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve:
Székhelye:

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Pápa
Pápadereske
Pápakovácsi
Pápasalamon
Pápateszér
Takácsi
Ugod
Vanyola
Várkesző
Vaszar
Vinár

Pápa Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
Pápa, Fő u. 12.

7. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv.
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8. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
A képviselőtestület hivatalát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 36.§ (2)
bekezdés szerint a jegyző vezeti. Az állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A
kinevezés feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben
foglaltak határozzák meg.
A jegyző kinevezése Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének hatáskörébe
tartozik.
9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közszolgálati jogviszony, amelyre a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak az irányadók.
Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet továbbá közalkalmazotti jogviszony, melyre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben
foglaltak az irányadók.
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkaviszony, melyre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló többször módosított 1992. évi XXII. törvényben foglaltak az
irányadók. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) szabályai az irányadók.
10. Költségvetési szerv jogelődje:
Székhelye:

Pápa Városi Tanács VB és Szakigazgatási szervei
Pápa, Fő u. 12.

Pápa, 2012. május……

Dr. Áldozó Tamás
polgármester
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3. sz. melléklet
MÓDOSÍTÓ OKIRAT*
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 218/2011. (XII.22.) határozatának I/1.
pontjával jóváhagyott Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okirat 4. Alaptevékenysége pontja szöveges része az alábbiak szerint módosul:
„Az intézményben a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a szakképzésről
szóló 2011. évi CLXXXVII törvény szerinti szakközépiskolai és szakiskolai oktatás, valamint
közép- és emelt szintű szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzés folyik.
Biztosítja továbbá az intézmény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. § -ának
29. pontja alapján a sajátos nevelési igényű gyermekek – figyelembe véve a gyermek
fogyatékosságát is - integrált nevelését, továbbá igény szerint kollégiumi ellátást nyújt.
Pápa, Veszprémi u. 45.:
Hat évfolyamos szakképzés, ahol az oktatás a kilencedik évfolyamtól a tizennegyedik
évfolyamig tart.
Szakmai gyakorlati oktatás, mely egyrészt gyakorlati szaktantermekben, másrészt gazdálkodó
szervezeteknél történik.
Nyelvi előkészítő évfolyam működtetése.
Megfelelő számú rászoruló esetén gyógytestnevelési foglalkozás szervezése.
Emelt szintű szakközépiskolai szakmai oktatás.
Felsőfokú szakképzés.
Kollégiumi ellátás biztosítása.
ECDL és EBCL képzés és vizsgahely működtetése.
Pápa, Külső-Veszprémi u. 2.:
Négy évfolyamos szakközépiskolai és 3 éves duális képzés, illetve szakiskolai szakképzést
megelőző 9-10. évfolyam szakmai orientációval, szakiskolai szakképzés 11-13. évfolyamon.
Szakmai gyakorlati oktatás, mely egyrészt tanműhelyekben, másrészt gazdálkodó
szervezeteknél történik.
Megfelelő számú rászoruló esetén gyógytestnevelési foglalkozás szervezése.
Kollégiumi ellátás biztosítása.
ECDL képzés működtetése.
Pápa, Tangazdaság és külső területei:
Szakközépiskolai és szakiskolai szakmai gyakorlati oktatás.
Somlóvásárhelyi 1273/1 és 1273/3. hrsz. alatti ingatlanok:
Szakközépiskolai és szakiskolai szakmai gyakorlati oktatás.
Az intézmény a tevékenységét a fenntartó által jóváhagyott pedagógiai programban – és az
annak részét képező helyi tantervben – foglaltaknak megfelelően köteles megszervezni és
ellátni.
Az intézmény által felvehető legmagasabb tanulólétszám: 1680 fő.
Kollégiumba felvehető legmagasabb tanulólétszám: 288 fő.
Ebből
a Veszprémi út 45. szám alatti intézményegységben: 120 fő.
a Külső-Veszprémi út 2. szám alatti intézményegységben: 168 fő”

(*dőlt betűvel szedett szövegrész a javasolt módosításokat tartalmazza)
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Az alaptevékenység körébe tartozó az Alkalmazott szakfeladatok pontjában a 890442-1
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása szakfeladat
megnevezése a következőre módosul:
„890442-1
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása”
A 4. pontban az Oktatható OKJ-s szakmák: A, Szakközépiskola pontjából az alábbi képzések
törlésre kerülnek:
„528110201003101
528110201003102
52 3410501005201
52 3410501005202
52 3410501005203

Étkezdés
Vendéglátó eladó
Bútor- és lakástextil kereskedő
Élelmiszer és vegyi áru kereskedő
Ruházati kereskedő”

továbbá a következő képzéssel egészül ki:
„54 345 02 0001 54 01 Nemzetközi szállítmányozási ügyintéző”
A 4. pontban az Oktatható OKJ-s szakmák: B, Szakiskola pontjában az alábbi képzések
törlésre kerülnek:
„31 7862 01
ABC eladó
31 5212 07
Húsipari szakmunkás
31 6203 05
Lótenyésztő
31 5212 10
Pék
33 5212 02
Pék-cukrász
33 7822 01
Pincér
33 7862 03
Ruházati kereskedő
33 7826 02
Szakács
338110301003101 Gyorséttermi és ételeladó
338110301002101 Konyhai kisegítő
továbbá a következő képzésekkel egészül ki:
„316210401003101 Lóápoló és gondozó
316210400013101 Belovagló
338110200013301 Mixer-Bartender
338110300013301 Diétás szakács
338110300013302 Konyhafőnök
336210210000000 Gazda
336210201003101 Aranykalászos
336210201002101 Ezüstkalászos
336210201002102 Mezőgazdasági munkás
33341010000
Kereskedő boltvezető
31 521 08 0100 3101 Finomgyártósori gépkezelő, gépszerelő
33 215 01 0000 0000 Virágkötő,- berendező, virágkereskedő”
A 9. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre pontjának helyébe az alábbi szövegrész
kerül:
„9. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:”
Jelen módosítás az alapító okirat egyéb rendelkezéseit nem érinti, azok változatlanul
hatályban maradnak.
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4. sz. melléklet
ALAPÍTÓ OKIRAT
(módosításokkal egységes szerkezetben)
1. Költségvetési szerv neve:
Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
Közoktatási intézmény típusa: közös igazgatású közoktatási intézmény:
Szakiskola, szakközépiskola és kollégium
OM azonosító:
037193
2. Költségvetési szerv székhelye:
Tagintézménye:
Telephelye:

8500 Pápa, Veszprémi út 45.
8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 2.
8500 Pápa, Tangazdaság és külső területei
Somlóvásárhelyi 1273/1 és 1273/3 hrsz. alatti ingatlanok

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Szakközépiskolai, szakiskolai oktatás és
kollégiumi ellátás.
4. Alaptevékenysége:
Az intézményben a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a
szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII törvény szerinti szakközépiskolai és szakiskolai
oktatás, valamint közép- és emelt szintű szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai
képzés folyik.
Biztosítja továbbá az intézmény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. § ának 29. pontja alapján a sajátos nevelési igényű gyermekek – figyelembe véve a gyermek
fogyatékosságát is - integrált nevelését, továbbá igény szerint kollégiumi ellátást nyújt.
Pápa, Veszprémi u. 45.:
Hat évfolyamos szakképzés, ahol az oktatás a kilencedik évfolyamtól a tizennegyedik
évfolyamig tart.
Szakmai gyakorlati oktatás, mely egyrészt gyakorlati szaktantermekben, másrészt
gazdálkodó szervezeteknél történik.
Nyelvi előkészítő évfolyam működtetése.
Megfelelő számú rászoruló esetén gyógytestnevelési foglalkozás szervezése.
Emelt szintű szakközépiskolai szakmai oktatás.
Felsőfokú szakképzés.
Kollégiumi ellátás biztosítása.
ECDL és EBCL képzés és vizsgahely működtetése.
Pápa, Külső-Veszprémi u. 2.:
Négy évfolyamos szakközépiskolai és 3 éves duális képzés, illetve szakiskolai szakképzést
megelőző 9-10. évfolyam szakmai orientációval, szakiskolai szakképzés 11-13.
évfolyamon.
Szakmai gyakorlati oktatás, mely egyrészt tanműhelyekben, másrészt gazdálkodó
szervezeteknél történik.
Megfelelő számú rászoruló esetén gyógytestnevelési foglalkozás szervezése.
Kollégiumi ellátás biztosítása.
ECDL képzés működtetése.
Pápa, Tangazdaság és külső területei:
Szakközépiskolai és szakiskolai szakmai gyakorlati oktatás.
Somlóvásárhelyi 1273/1 és 1273/3. hrsz. alatti ingatlanok:
Szakközépiskolai és szakiskolai szakmai gyakorlati oktatás.
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Az intézmény a tevékenységét a fenntartó által jóváhagyott pedagógiai programban – és az
annak részét képező helyi tantervben – foglaltaknak megfelelően köteles megszervezni és
ellátni.
Az intézmény által felvehető legmagasabb tanulólétszám: 1680 fő.
Kollégiumba felvehető legmagasabb tanulólétszám: 288 fő.
Ebből a Veszprémi út 45. szám alatti intézményegységben: 120 fő.
a Külső-Veszprémi út 2. sz. alatti intézményegységben: 168 fő
Szakágazat száma, megnevezése: 853200 Szakmai középfokú oktatás
Alkalmazott szakfeladatok:
853131-1 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam)
853121-1 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
853211-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti
oktatás a szakképzési évfolyamokon
853221-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati
oktatás a szakképzési évfolyamokon
853214-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás
853224-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás
856099-1 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
854211-1 Felsőfokú szakképzés
855931-1 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932-1 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
559011-1 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
855921-1 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi,
externátusi nevelése
562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés
562914-1 Tanulók kollégiumi étkeztetése
562920-1 Egyéb vendéglátás
856011-1 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
gyógytestnevelés
890441-1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442-1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása
890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás
853122-1 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (912/13. évfolyam)
testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével, valamint, a
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével
küzdő tanulók ellátása
853132-1 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10.
évfolyam)
testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével, valamint, a
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével
küzdő tanulók ellátása
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853212-1 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali
rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével, valamint, a
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével
küzdő tanulók ellátása
853222-1 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali
rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével, valamint, a
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével
küzdő tanulók ellátása
853231-1 Emelt szintű nappali rendszerű szakközép-iskolai szakmai oktatás a szakképzés
szakképzési évfolyamokon
Oktatható OKJ-s szakmák:
A, Szakközépiskola
5434502000000000
Logisztikai ügyintéző
543450201003101 Anyagbeszerző
543450201003102 Áruterítő
543450201005201 Veszélyesáru-ügyintéző
543410100000000
Külkereskedelmi üzletkötő
543460100000000
Ügyviteli titkár
543460100105401 Idegen nyelvi titkár
543460100105402 Iskolatitkár
543460100105403 Ügyintéző titkár
546210200000000
Agrártechnikus
546210201003001 Mezőgazdasági vállalkozó
546210200105401 Agrárrendész
546210200105402 Mezőgazdasági technikus
546210200105403 Vidékfejlesztési technikus
546210400000000
Növénytermesztési, kertészeti és növényvédelmi technikus
546210401003101 Növénytermesztő
546210401003102 Növényvédő és méregraktár kezelő
546210401003103 Vetőmagtermesztő
546210400105401 Kertész és növényvédelmi technikus
546210400105402 Növénytermesztő és növényvédelmi technikus
546230100000000
Erdésztechnikus
546250100000000
Vadgazdálkodási technikus
546250100003101 Vadász, vadtenyésztő
523440100000000
Pénzügyi-számviteli ügyintéző
523440200000000
Vállalkozási ügyintéző
524620110000000
Statisztikai és gazdasági ügyintéző
523430500000000
Vám- és jövedéki ügyintéző
523430500105201 Jövedéki ügyintéző
523430500105202 Vámügyintéző
528110200000000
Vendéglős
52 3410510000000
Kereskedő
5262101100000000
Agrár környezetgazda
526210101003101 Bioállattartó- és tenyésztő
526210101003102 Biomasszaelőállító
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526210101003103
526210101003104
544810400105401
543470100105404
543460100105403
523420100000000
548120110000000
54 345 02 0001 54 01
B, Szakiskola
313410100000000
313410100103101
313410100103102
313410100103103
313410100103104
313410100103105
313410100103106
315410110000000
315410101002101
315410101002102
315410101003101
315410101002103
315410101002104
315410101003102
315410101002105
316210400000000
316210401003101
316210400013101
316210300103101
316210300103102
316210300103103
316210300103104
335410400000000
335410510000000
335410501002101
335410501002102
335410501002103
335410501002104
336210100000000
336210101002101
33 8110210000000
338110200013301
33 81103 10000000
338110300013301
338110300013302
333460110000000
336210210000000
336210201003101
336210201002101
336210201002102
33341010000
31 521 08 0100 3101
33 215 01 0000 0000

Bionövény-termesztő
Ökogazda
Gazdasági informatikus
Üzleti kommunikációs szakügyintéző
Ügyintéző titkár
Marketing és reklámügyintéző
Idegenvezető
Nemzetközi szállítmányozási ügyintéző
Bolti eladó
Bútor- és lakástextil-eladó
Élelmiszer- és vegyi áru eladó
Műszaki cikk eladó
Porcelán- és edényáru eladó
Ruházati eladó
Zöldség-gyümölcs eladó
Húsipari termékgyártó
Baromfifeldolgozó
Bélfeldolgozó
Bolti hentes
Csontozó munkás
Halfeldolgozó
Szárazáru készítő
Vágóhídi munkás
Lótartó és lótenyésztő
Lóápoló és gondozó
Belovagló
Állattenyésztő (baromfi, kisállat)
Állattenyésztő (juh, kecske)
Állattenyésztő (sertés)
Állattenyésztő (szarvasmarha)
Pék
Pék-cukrász
Gyorspékségi sütő és eladó
Mézeskalács-készítő
Sütőipari munkás
Száraztészta-gyártó
Borász
Pincemunkás
Pincér
Mixer-Bartender
Szakács
Diétás szakács
Konyhafőnök
Irodai asszisztens
Gazda
Aranykalászos
Ezüstkalászos
Mezőgazdasági munkás
Kereskedő boltvezető
Finomgyártósori gépkezelő, gépszerelő
Virágkötő-, berendező, virágkereskedő
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Vállalkozási tevékenység köre és mértéke:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
5. Feladatellátást szolgáló vagyon, vagyon feletti rendelkezés joga:
Feladatellátását szolgáló vagyon az önkormányzat által leltár szerint használatba adott
vagyoni kör, mely felett Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének többször
módosított 22/1992. (X.13.) rendeletében foglaltak szerint rendelkezhet.
Az ingatlanok fenntartásával, karbantartásával, üzemeltetésével kapcsolatban felmerült
költségeket a költségvetési szerv viseli.
6. Az intézmény jogállása:
Az intézmény jogi személy, melynek egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. Az
igazgató önálló munkáltatói jogkörrel rendelkezik az intézményi dolgozók tekintetében.
7. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás
előkészítését és lefolytatását a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX.
törvényben, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi
XXXIII. törvényben és a közoktatási intézményekben történő végrehajtására kiadott
módosított 138/1992. (X.8.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembe vételével kell
végezni.
Az intézményvezetői megbízás Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
hatáskörébe tartozik.
8. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony, melyre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben,
valamint a közoktatási intézményekben történő végrehajtására kiadott 138/1992.(X.8.)
Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya
munkaviszony, melyre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló többször módosított
1992. évi XXII. törvényben foglaltak az irányadók. Egyéb foglalkoztatásra irányuló
jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási
jogviszony) szabályai az irányadók.
9. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv
Gazdálkodással összefüggő jogosítványok:
Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv, amely önálló bankszámlával
rendelkezik. Meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait Pápa Város Önkormányzata
Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ látja el. A költségvetési szervek
közötti munkamegosztást és a felelősségvállalás rendjét külön megállapodás tartalmazza.
Az igazgató gyakorolja a kötelezettségvállalási és utalványozási jogot.
10. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve:

Pápa Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
Székhelye:
Pápa, Fő u.12.
A költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyását átruházott
hatáskörben Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága
látja el.

11. A költségvetési szerv fenntartója:

Pápa Város Önkormányzata
Pápa, Fő u.12.
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12. Működési köre: Veszprém megye közigazgatási területe

13. A költségvetési szerv jogelődje: Batthyány Lajos Szakképző Iskola és Kollégium
Pápa, Külső-Veszprémi út 2.
Jókai Mór Közgazdasági Szakközépiskola és
Leánykollégium
Pápa, Veszprémi út 45.

Pápa, 2012. május………

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE
8500 PÁPA, Fő u. 12.
Tel: 89/515-000
Fax: 89/515-083
E-mail: polgarmester@papa.hu

82.

Tisztelt Képviselőtestület!
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 22/2012. (III.01.) határozatával elfogadta
a Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központtal kötött Együttműködési Megállapodást,
melynek aláírása 2012. március 9-én megtörtént. Ezzel 2012. január 1-i hatállyal a Pápai
Szakképzés-szervezési Társulás átalakult Pápai Térségi Integrált Szakképző Központtá
(továbbiakban: Pápai TISZK).
A jogszabályváltozás és a megkötött Együttműködési Megállapodás alapján - többek között megváltozott a megalakult Pápai TISZK neve, jogállása és gazdálkodásának jellemzői is,
ezért a szükséges a Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete
és a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás között a munkamegosztás és felelősségvállalás
rendjéről 2008-ban aláírt megállapodás módosítása.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.
Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő
Pápa, 2012. május 8.
Dr. Áldozó Tamás sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa Város Önkormányzata Közoktatási
és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete és a Pápai Térségi Integrált
Szakképző Központ között kötött a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló
megállapodást az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Takács János intézményvezető

Melléklet
MEGÁLLAPODÁS
a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről
Ezen megállapodás létrejött az önállóan működő és gazdálkodó Pápa Város
Önkormányzata Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó
Szervezete (8500 Pápa, Fő u. 7.), (képviseletében: Takács János intézményvezető) valamint a
költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv Pápai
Térségi Integrált Szakképző Központ (8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 2.) (képviseletében:
Dr. Áldozó Tamás polgármester) között.
A megállapodás a Pápai Térségi Integrált Szakképző Központ költségvetésének tervezésével,
gazdálkodásával, számvitelével és beszámolásával kapcsolatos feladatok szabályait rögzíti az
alábbiak szerint.
I. A költségvetési rend szerint gazdálkodó jogi személy feladatai
1. A költségvetési rend szerint gazdálkodó Pápai Térségi Integrált Szakképző Központ önálló
költségvetési elszámolási számlával rendelkezik. Az önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv segítségével készíti el elemi költségvetésének, féléves, ¾-ed éves, éves
beszámolójának szöveges értékelését. A Pápai Térségi Integrált Szakképző Központ
költségvetési előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik, elvégzi a költségvetési
előirányzatokhoz – bevételek és kiadások – kapcsolódó változások regisztrálását, szükség
esetén intézkedik a pótelőirányzatok, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás
kezdeményezéséről.
2. A költségvetési rend szerint gazdálkodó jogi személy az Együttműködési Megállapodásban
meghatározott feladatokkal kapcsolatosan a jóváhagyott költségvetés erejéig a gazdálkodási
jogkörök figyelembevétele mellett kötelezettségeket vállal, illetve felhasználásaikat
utalványozza az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv ellenjegyzése mellett.
A költségvetési szerv a kötelezettségvállalásokról nyilvántartást vezet, elvégzi a szakmai
teljesítés igazolását a gazdasági események tekintetében.
3. A költségvetési rend szerint gazdálkodó jogi személy előkészíti és a bankszámla kivonat
megérkezését
követő
munkanapon
átadja
a
bankszámláján
bonyolódó
számlapénzforgalommal kapcsolatos gazdasági eseményeket rögzítő bizonylatokat.
4. A Pápai Térségi Integrált Szakképző Központ közreműködik a mérleget alátámasztó leltár
elkészítésében.
5. A Pápai Térségi Integrált Szakképző Központ önálló házipénztárt működtet, ezen keresztül
történik készpénzforgalmának lebonyolítása.
II. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv feladatai
1. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv elkészíti a költségvetési rend szerint
gazdálkodó szervezet elemi költségvetésének, féléves, ¾-ed éves, éves beszámolójának
számszaki részét.

2. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv elkészíti a tárgyhónapot követő
minden hónap 8-ig a költségvetési rend szerint gazdálkodó szervezet pénzforgalmi
jelentését, a tárgynegyedévet követő 12-ig összeállítja az időközi mérlegjelentését a
könyvelés alapján. A jelentéseket tájékoztatás céljából a Pápai Térségi Integrált Szakképző
Központ részére is megküldi.
3. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv végzi a Pápai Térségi Integrált
Szakképző Központ bankszámlájával kapcsolatos pénzkezelési tevékenységet. Vezeti a
számvitel részét képező vagyonnyilvántartást és egyéb analitikus nyilvántartásokat. A
költségvetési rend szerint gazdálkodó szerv gazdasági eseményeit rögzítő főkönyvi
könyvelést naprakészen ellátja. A Pápai Térségi Integrált Szakképző Központ
készpénzforgalma az önálló házipénztárán keresztül bonyolódik. A költségvetési rend
szerint gazdálkodó szervezet kötelezettség vállalásának, utalványozásának ellenjegyzése és
érvényesítése az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv feladata.
4. Az adóigazgatással kapcsolatos feladatokat az önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv végzi el. Jelenleg a Pápai TISZK nem alanya az áfa törvénynek.
5. A Pápa Város Önkormányzata Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági
Ellátó Szervezete a felügyeleti szerv részére elkészíti az intézményenkénti jelentéseket:
1.
2.
3.
4.

Havi pénzforgalmi jelentést
Időközi mérlegjelentést
Önkormányzati intézményi költségvetést
Önkormányzati intézményi (féléves, ¾-ed éves, éves) költségvetési beszámolót.

A munkamenet és részhatáridők megállapítását egyeztetés útján közösen végzik, biztosítva
a különböző jelentések határidőben történő leadását.
6. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény számviteli politikája és szabályzatai
vonatkoznak a költségvetési rend szerint gazdálkodó Pápai TISZK gazdálkodására is. A
költségvetési szerv sajátosságait a leltározási és selejtezési, valamint a pénz- és
értékkezelési szabályzatban kell meghatározni az előzőek figyelembe vételével.
7. A Pápai Térségi Integrált Szakképző Központ folyamatba épített belső ellenőrzésének
működéséért a felelősség elsődlegesen a jogi személy képviselőjét terheli. A Pápai TISZKet ellátó pénzügyi szervezet tevékenységi köréhez kapcsolódó belső ellenőrzés működéséért
az önállóan működő és gazdálkodó szerv vezetője felel.
8. A Pápa Város Önkormányzata Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági
Ellátó Szervezete intézményvezetője és a Pápai Térségi Integrált Szakképző Központ
képviselője megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban nem szabályozott, vagy a
mindkét szervezetet érintő kérdésekben egyeztetés útján járnak el.

III.
Jelen megállapodás Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyásának
napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg hatályát veszti Pápa Város Önkormányzata
Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete és a Pápai
Szakképzés-szervezési Társulás között megkötött és a Képviselőtestület 25/2008 (IV.3.)
határozat 2. pontjával jóváhagyott megállapodás.

Pápa, 2012. május …..

……………………….
intézményvezető

………………………
Pápai TISZK képviselője

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE
8500 PÁPA, Fő u. 12.
Tel: 89/515-018
Fax: 89/515-083
E-mail: polgarmester@papa.hu

83.

Tisztelt Képviselőtestület!
A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló törvény, valamint a települési
önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásáról szóló 25/2012.(V.9.) NFM
rendelet alapján a helyi közösségi közlekedéssel rendelkező városok önkormányzata 2012.
évben is igényelhetnek támogatást e tevékenységükhöz.
Támogatást igényelhet az a város önkormányzata, amely az autóbusszal végzett menetrend
szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény ( a továbbiakban: Atv. ) alapján
helyi járattal végzett személyszállításra vonatkozó megállapodás alapján az önkormányzati,
állami vagy egyéb szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést kötötte.
Pápa Város Önkormányzata a Bakony Volán Zrt-vel 2008. decemberében kötött
közszolgáltatási szerződést menetrend szerinti helyi személyszállításra - melyet a
Képviselőtestület 146/2008. (XII. 18.) határozatával hagyott jóvá -, így a támogatási igény
benyújtható.
A támogatás igénylésének további feltétele az önkormányzat – képviselő-testületi határozatba
foglalt – nyilatkozata arról, hogy
a.)

b.)
c.)

a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és
eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez (beruházásaihoz) a
tárgyévet megelőző évben szolgáltatóként milyen nettó összegű, saját forrásból
származó vissza nem térítendő önkormányzati támogatással járult hozzá,
a helyi közlekedést tárgyév január 1-jétől december 31-éig folyamatosan
fenntartja, továbbá
az Atv. 6. §-a alapján lefolytatott pályázati eljárás útján vagy pályázati eljárás
nélkül a közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte meg a szolgáltatóval a
közszolgáltatási szerződést.

Az önkormányzat 2011. évi költségvetése a Polgármesteri Hivatal 6. cím 17.
előirányzatcsoport tételén 47.299 EFt előirányzatot biztosított a helyi tömegközlekedés
működtetéséhez, a fent hivatkozott közszolgáltatási szerződés alapján a helyi közlekedés
2012. évben is biztosításra kerül.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az
alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
Összeállította: Heizer Zoltán csoportvezető
Pápa, 2012. május 10.
Dr. Áldozó Tamás sk.
polgármester

Határozati javaslat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a települési önkormányzatok helyi
közösségi közlekedésének támogatásáról szóló 25/2012.(V.9.) NFM rendelet alapján a helyi
közösségi közlekedés támogatási kérelmének benyújtását jóváhagyja.
A helyi közösségi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és
eszközfenntartási ráfordításaihoz) 2011. évben nettó 47.299 EFt saját forrásból származó
vissza nem térítendő önkormányzati támogatással hozzájárult, amelyet az önkormányzat
2011. évi költségvetésében a Polgármesteri Hivatal 6. cím 17. előirányzatcsoport tételén
biztosított.
A helyi közlekedést a Bakony Volán Zrt-vel a 2004. évi XXXIII. tv. 6. §-a alapján lefolytatott
pályázati eljárás útján kötött közszolgáltatási szerződés alapján 2012. január 1-jétől december
31-ig folyamatosan fenntartja.
Utasítja a polgármestert, hogy a képviselőtestületi határozatnak megfelelően a szükséges
intézkedést tegye meg.
Határidő: 2012. június 08. (a kérelem elektronikus benyújtására)
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Menyhárt László gazdasági osztályvezető
Molnár István városfejlesztési osztályvezető
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Fax: 89/515-083
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84.

Tisztelt Képviselőtestület!
A Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány levéllel fordult Pápa Város Önkormányzatához,
melyben a XXIII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor megszervezésének támogatását
kérik.
Az Alapítvány független, közhasznú szervezet, melynek célja az európai és hazai etnikai és
nemzeti kisebbségek támogatása, különös tekintettel a határon túli magyarok segítésére.
A 2012. július 24-29. között az erdélyi Tusnádfürdőn „Tusványos a világ közepe!” címmel
rendezendő táborban délelőttönként aktuális, mindkét országot – Magyarországot és Romániát érintő témákat vitatnak meg meghívott előadók közreműködésével. Délutánonként kötetlen
beszélgetések, sportrendezvények, vetélkedők sokasága kínál hasznos elfoglaltságot a
résztvevőknek. A napi előadásokat esténként kikapcsolódást biztosító kulturális programok
követik.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjék.
Összeállította: Horváthné Farkas Andrea köztisztviselő
P á p a, 2012. május 9.
Dr. Áldozó Tamás sk.
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány
által 2012. július 24-29. között szervezett XXIII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor
megvalósításához Pápa Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése egyéb feladatok 6.3.
Általános tartalék előirányzat terhére 200.000,- Ft támogatást biztosít.
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az
Alapítvánnyal támogatási szerződést kössön.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Rádi Róbert kabinetvezető
Menyhárt László gazdasági osztályvezető
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85.

Tisztelt Képviselőtestület!
Németországi partnertelepülésünk, Leinefelde sportegyesülete, a Sportclub Leinefelde 1912
e.V. az idei évben ünnepli alapításának 100. évfordulóját, melyről egy 2012. július 6-8. közt
rendezendő nemzetközi sporttalálkozó keretében szeretnének megemlékezni.
A rendezvényre meghívást kaptak Pápa város sportolói is, hogy a városunkban rendezett mini
olimpiához hasonló versenyeken atlétika, úszás, teke és torna sportágakban most
Leinefeldében mérjék össze tudásukat fiatal sportolóink.
Az ünnepi rendezvények egyik kiemelkedő eseménye lesz az SC Leinefelde és a szintén
meghívást kapott Lombard Pápa Termál FC labdarúgó mérkőzés, valamint a leinefeldei és a
PELC U-17 csapatainak mérkőzése.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.
Összeállította: Rádi Róbert kabinetvezető
P á p a, 2012. május 10.
Dr. Áldozó Tamás sk.
polgármester

Határozati javaslat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 2012.
július 6-8. közt Pápa város képviseletében Leinefeldébe utazó delegációban résztvevőket
felkérje és kijelölje.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Áldozó Tamás polgármester

