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Tisztelt Képviselőtestület!

pápa Város önkormanyzatrfurak .Képviselőtestülete a 1412021. (II.8.) és 1512021. (IL8.)

haiározatában döntött Pápa Város Önkormányzata Közoktatási és Közmúvelődési IntézménYek

Gazdasági Ellátó Szervézete (a továbbiakban: GAESZ) alapító okiratának 2021. március 1.

napjáVal-töfténő módosításáról, majd 2021. március 3l. napjával történő megszüntetéséről.

A iórzskönyvi eljárás során a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei lgazgatósága mind az

alapító okirat módosítására, mind a megszüntetésre vonatkozőan hiánypőílást küldött az

önkormányzat részére. A javított módosító és megszüntető okiratot az előterjesztés I,2. szárnú

melléklete tartalmazza.

Tekintettel arra, hogy a nemzeti köznevelésrő1 szőlő 2011. évi CXC. törvény 84. § (3)

bekezdésének c) porrtja szerint a fenntartó _ a július-augusztus hónapok kivételével - nevelési

évben óvoda feladatait nem változtathatja meg, a Pápai Városi Óvodák a gyermekétkeztetéssel

kapcsolatos feladatokat 2O2L jÚlius 1 , napjától fogja ellátni, alapító okiratának ene_vonatkozó

m6dosítása ezen idóponttól váiik majd szükségessé, melyről a későbbiek során gondoskodunk.

Az óvodai gyermekéikeztetési feladatok ellátásáról - a bölcsődei és iskolai mellett - Pápa Város

Önkormán})atának Egyesített Szociális Intézménye (a továbbiakban: ESZI) gondoskodik

2021. június :o-ig, amély miatt szükséges az ESZI alapító okiratán ak 3-4. számű melléklet

szerinti módosítása.

A Pápai Városi Óvotlak pénzügyi,gazdasági feladatait jelenleg a GAESZ látja e1,

A GAESZ 2021. marcius 31. napjával történő rnegszűnése miatt, Pápa Város

önkormányzatának Képviselőtestűlete a 161202I. (IL8.) határozatában döntött arró1, hogy a

Pápai Városi Óvodák pénzügyi-gazdasági feladatait 2021. április 1. napjátó1 azintézményben

tetrqovo gazdasági si"rr"rét lálja el. Ezen feladalátszervezés miatt 2021. őpilis 1. napjáva1

saiúégesse válik a Pápai Városi Óvodak alapitó okiratának módos ilása, melyet az előterjesztés

5-6. számú melléklete tartalmaz.

A kataszhófavédelemról és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításmól szóló 201 1. évi

cxxVIII. tőrveny 46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a települési Önkotmányzat

képviselő-testtiletének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

Összeállította: Dr. Benkó Krisztina önkormányzati és szervezési osztálryezelő

<IV
or. ÁtaorL9u*a.

polgármester

Pápa,2021r, február 24.



HATÁROZATI JAVASLAT

PáPa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011,. évi CXXVil. törvény 46. § (4)
bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró pápa város Önkormányzatának polgármestere a
veszélYbelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti, intézkedések hatálybalépéséről szóló
27 /2021 . (I.29,) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozza:

L
PáPa Város Önkormányzatának Polgármestere a Pápa Város Önkormányzata Közoktatási és
KÖzmúvelŐdési Intézmények Gazdasági Ellátó Szewezete A011239-112021. szénnú módosító
okiratát - amely az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi - jóváhagyla.

A Polgármester döntése 202i. március 1, napjától lép hatályba.

A polgármester tttasitja a jegyzőt, hogy a hatfuozat vógrehajtásával kapcsolatban a szükséges
intézkedéseket tegye meg.

Hatáidő: azonnal
Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyző

Dr. Benkő Krisztina önkorm ányzali és szervezési osztályvezető

II.
pápa város Önkormányzatának polgátmestere a pápa város Önkormányzata közoktatási és
Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete A01l23g -3l202L számú
megszüntetó okiratát - amely az előtaiesztés 2. számú mellékletét képezi - jóváhagyja.

A Polgármester d öntése 2021. marcius 31. napjától lép hatályba.

A Polgármester Dtasitja a jeEyzőt, hogy a hatáíozat végrehajtásával kapcsolatban a sztikséges
intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyző

Dr. Benkő Krisztina önkorm ányzaíi és szervezési osztátyvezető

III11.
Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye AO1l214-7 /202L számú
módosító okiratát, valamint A01/2I4-8/202L számú rnódosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratát - melyek az előterjesztés 3-4. számú mellékletét képezik - jóváhagyla.

A Polgámester döntése 2021. március 2. napjától lép hatályba.

A polgármester utasitja a jegyzőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatban a szükséges
intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyző

Dr. Benkő Krisztina önkorm ányzati és szewezési osztályvezető



III12.

A Polgármester utasítja Pápa Város Önkormányzatinak Egyesített Szociális Intézménye

intézményvezetőjét, hogy az alapitő okirat alapjan a Szervezeli és Műkódési Szabályzat
szükséges módo siíásátvégezze e1, és az egységes szerkezetú szabályzatot terjessze PáPa Város
ÖnkoÁányzata Kópviseiótestiiletének Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizotts ága elé
jóváhagyásra.

Hataridó: benyújtásra: 2021. március 15.
jóváhagyásra: 2021. március 31.

Felelós: Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi és Összeférhetetlenségi
Bizottsága elnöke

N/l.
A Pápai Városi Óvodák 401/210 -'7l2O2L számú módosító okiratát, valamint A01/2l 0-8l2O21 .

számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát - melyek az előterjesztés

5-6, számú mellékletét képezik - jóváhagyja,

A Polgármester döntése 2021. április 1. napjától lép hatályba.

A polgármester tttasitja a jegyzőt, hogy a hatátozat végrehajtásával kapcsolatban a szükséges

intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal
Felelós: Dr. Nagy Krisztina jegyzó

Dr. Benkő Krisztina önkorm ányzali és szervezési osztályvezető

Iv12.
A polgármester utasítja a pápai városi Óvodák intézményvezetőjét, hogy az alapító okirat
alapj án a Szervezeti és Működés i Szabá|yzat szúkséges módosítá sát végezze el, és az egységes

szerkezetí szabályzatot terjessze Pápa Város Önkormányzata Kepviselótestületének Ugyrendi
és Összeférhetetlenségi Bizottsága elé jóváhagyásra.

Határidő: benyújtásra: 202L ápilis 15.
jóvrálragyásra: 2021. április 30.

Felelős: Csákvári Judit intézménywezető
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyren<li és Összeférhetetlenségi
Bizottsága elnöke



0I<irat száma: A01 / 239 -1 l 2021. 1. számú nrelléI<]et

Módosító okirat

Pápa Város Önkormányzata Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó
Szervezete Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete áItal 2020. augusztus 10. napján
kiadott, A01/436-3/2020. számú alapító okiratát az államháztartásróI szőlő 2017. évi CXCV.
törvény B/A. §-a alapján - Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete.........................
határozatára figyelemmel - a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okírat1,2.2. pontja törlésre kerül.

Z, Az alapító okirat 4.1. pontiában az ,sl\átja az intézményi gyermekétkeztetést, Valamint a 21/C.
§ alapján a szünidei gyermekétkeztetést" szövegrész helyébe a ,,2021, íebruár 28. napláig a
saját telephelyein eIlátott intézményi gyermekétkeztetéshez kapcsoIódó feladatok ellátása"
szövegrész Iép.

3. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe az alábbi szöveg Iép:

,, Gazdasági ellátó szervezet működtetése és fenntartása, Ellátja a hozzákapcsolt önállóan működó
költségvetési szerv alapító okiratában meghatározott alaptevékenységek szakmai feladatainak
megvalósításával kapcsolatos - külön megállapodásban rögzített - pénzügyi-gazdasági
feladatokat,"

4. Közfeladat átadással kapcsolatos rendelkezósek:

4,1. Az átadásra kerülő közfe}adat megjelöIése és az átadásának oka:
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a97/2O2O, (VII.17.], illetve a 227 /2020,
[XII.21.) határozatában döntött arról, hogy a gyermekétkeztetést, mint kötelező feladatot
külső szolgáltató bevonásával kívánja ellátni. A közbeszerzési eljárásban nyertes
ajánlattevővel - Eatrend Arrabona Zrt. - az önkorm ányzat vállalkozási szerződést kötött a
közétkeztetési szolgáltatás ellátására 2021. március 1-jétől. Pápa Város Önkormányzata
Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete saját konyhái
(Nátus Konyha és Óvodai Konyha) ettől az időponttól nem a költségvetési intézmény
keretében működnek tovább.

4.2, Közfe|adat átvevőjének

4,2,1. megnevezése: Eatrend Arrabona Zrt.

4,2.2. székhe|ye:9024 Győr, Hunyadi u. 14.

4.3. A kötelezettségvállalás rendje

4.3,7, Az átadó költségvetési szerV által vállalható kötelezettségek köre és mértéke:

Személyi juttatásoh járulékok, dologi kiadások értékhatártól függetlenül

4,3.2, Az átadő költségvetési szerV általi kötelezettvállalások határideje:

2021. febrltár 26,



Jelen módosító okiratot 2021. március 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Pápa,,,időbél'y egző szer int"

P.H.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester



Okirat száma: A01 / 239 -3 l 2027. 2. számű mellóklet

Megszüntető okirat

Az államháztartásról szóló zoLL. évi cxcv. törvény 11. § (7) bekezdése alapján a(z) Pápa
Város Önkormányzatának Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gaidasági-Ellátó
szervezete megszüntető okiratát a következők szerint adom ki:

1. A megszűnő költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, törzskönyvi azonosító száma

1,.1. A megszűnő költségvetési szerv megnevezése: Pápa Város Önkormányzatá nak Közoktatási
és Közművelődési lntézmények G azdasági ElIátó Szervezete

1.2. A megszűnő költségvetési szerv székhelye: B500 Pápa, Anna tér 10.

1.3. A megszűnő költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma:429465
1.4. A megszűnő költségvetési szerv adószáma: 75429465-2-19

2. A költségvetési szerv megszüntetésének körülményei

2.1. A köItségvetési szerv megszűnésének dátuma: 2021. március 31.

2.2. A költségvetési szerv megszüntetéséről döntést hozó szerv
2.2.!. megnevezése: Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete - a

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2077, évi C)fiVlII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Pápa
Város Önkormányzatának Polgármestere

2.2.2. székhelye: 8500 Pápa, Fő u. 5.

2.3. A költségvetési sZerv megsZüntetésének módja: jogutód nélküli megszüntetés

2.4. A költségvetési szerv megszüntetésének oka: önkormányzati intézményátszervezés

2.5. A megszűnő költségvetési sZerV által ellátott közfeladat[okJ jövőbeni ellátásának módja;

A GAESZ-hoz hozzárendelt - elkülönült pénzügyi-gazdasági szervezeti egységgel nem
rendelkező - költségvetési szerv, a Pápai Városi Óvodák pénzügyi-gazdasági íeladatait
2021. április 1-jétő} a Pápai Városi Óvodákban létrejövő gazdasági szervezet látja el.



3. A költségvetési szerv megszüntetésével összefüggő átmeneti
rendelkezések

3.1. A kötelezettségvállalás rendje

3.1.1. A megszűnő kö}tségvetési szerv által vállalható köte}ezettségek köre és mértéke:

a megszúnő költségvetési szerv a 2027. március 1. előtti kötelezettségvállalásait
teljesítheti a megszűnés napjáig, 2021,, március 1-jét követően új kötelezettséget
100.000 forint felett nem vállalhat, illetve 100.000 forint alatt kizárólag dologi
kiadásaira vállalhat kötelezettséget.

3.1,.2. A megszűnő költségvetési szerv általi kötelezettségvállalások határideje:

100.000 forint felett ZO21,. március 1., 100.000 forint a|alt 2027. március 30., úgy,
hogy a pénzügyi teljesítés Iegkésőbb 2021. március 30-ig megtörténik,

3.2. Jogutódlással és feIadatátadással összeftiggó egyéb intézkedósek:

A GAESZ-hoz hozzárendelt - elkülönüIt pénzügyi-gazdasági szervezeti egységgel nem
rendelkező - költségvetési szerv, a Pápai Városi Óvodák pénzügyi-gazdasági feladatait
2021. április 7-1étőlr az intézményben létrejövő gazdasági szeívezet látja el. A GAESZ-náI
dolgozó közalkalmazottak és munkavállaló foglalkoztatása Pápa Város Önkormányzata
intézményeiben és az önkormányzat !\lo/o-os tulajdonában áIló gazdasági társaságában
biztosított.

Kelt: Pápa,,,időbélyegző szerint"
P.H.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester



Okirat száma: A0l/274-7 /ZOZ1, 3, számú melléklet

Módosító okirat

A Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye Pápa Város
Önkormányzatának Képvíselőtestülete által 2021. március 1. napján kiadott, A01l214 -4/2027.
számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. óvi CXCV. törvény 8/A, §-a alapján - Pápa
Város Önkormányzatának Képviselőtestülete ..................... határozatára figyelemmel -a
következők szerint módosítom:

I. Az alapítő okirat 4.3.5. pontjában a ,,(bölcsődei, iskolai)" szövegrész helyébe a ,,(bölcsődei,
óvoda, iskolai)" szöveg lép:

Jelen módosító okiratot 2021. március 2. napjátóI kelI alkalmazni.

Kelt: Pápa,,,időbélyegző szerint"

Dr, Áldozó Tamás
polgármester

P,H.



0kirat száma: A0 1 / 21,4 -B / 20ZL 4, számú melléklet

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szó|ó ZOLL, évi CXCV. törvény B/A. §-a alapián a Pápa Város
önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye alapító okiratát a következők szerint
adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

1,1,2. röVidített neve: PVÖ EsZl

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 8500 Pápa, Barát utca 9.

1.2.2. telephelye(i):

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

telephely meqnevezése te]ephely címe

1 ] dőse]< Otthona B500 Pápa, Barát utca 3.

Z
ldőskorúak Gond ozóháza,ldősel< Klub ja,

Idősek otthona íDemens csoportl
B500 Pápa, Barát utca 4-6.

3 Gondozási Központ 8500 Pápa, Barát utca 11,

4 ldősek otthona 8500 Pápa, Teveli út 3,

5 Idősek otthona 8500 Pápa, Vörösmartv utca 12.

6 Hajléktalarrok Átmeneti Szállása B500 Pápa, Arany János utca 4.

7
Család- és cyermekjóléti Központ

Család- és Gyerme]<jóléti Szolgálat

8500 Pápa, Anna tér 15.

8 Fogvatékosok Nappali Intózménve 8500 Pápa, Arrrra tér 15.

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990.I0,26.



kö szerV kö szervének

nregnevezése székhelye

1
Pápa Város Önkormányzatának Családsegítő és
Gyermekj óléti Szolgálata

B500 Pápa, Fő utca 7.

2.2, A

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1, megnevezése: Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

3.1,.2. székhe}ye: 8500 Pápa, Fő utca 5.

3.2, A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Pápa Város Önkormányzata

3.2.2. székhelye: 8500 Pápa, Fő utca 5.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költsógvetési szerv közfeladata:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szőló 201,1,. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdésének B., 8a, és 10. pontjában foglaltak alapján: gyermekjóIéti szolgáltatások és
ellátások, szociális szolgáltatásolt és ellátások, továbbá hajléktalanná vált személyek ellátásának
és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelózésének biztosítása.

4.2, A szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besoro]ása:

szakágazat száma szakágazat megnevezése

1- B73 000 ldősck, fosvatól(osok bcnt]akásos e]látása

4.3, A köItségvetési szerv alaptevékenysége:

4.3,1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló ].993. évi III. törvény, valamint a
gyermekek védelméról ós a gyámügyi igazgatásról szőIó 1,997. évi )fiXI. törvény
alapján szociális alapszolgáltatások, szakosított ellátások és gyermekjóléti
szolgáltatások működtetése integrált szervezeti formában.
Egyes önállóan működő költségvetési szervek szakmai feladatai megvalósításával
kapcsolatos - külön megállapodásban rögzített - pénzügyi-gazdasági feladatok ellátása.

4.3,2, Pápa, Barát utca 9.
Szakmai és pénzügyi-gazdasági irányítási feladatainak ellátása.

4.3.3. Pápa, Barát utca 3.
ldősek otthona: Tartós bentlakásos ellátás biztosítása az egészségi áIlapota, valamint
szociális helyzete miatt önmaga ellátására nem, va8y csak folyamatos segítséggel
képes, napi 4 órát meghaladó, vagy jogszabályban meghatározott egyéb



körülményeken alapuló gondozási szükséglettel bíró, de rendszeres fekvőbeteg-

gyógyintézeti kezelóst nem igénylő, öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy
részére A férőhely 15 %-áis a gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is
ellátásban részesülhet abban az esetben, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díiat
megfizető más személy írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű
személyi térítési dí.i megfizetését.
Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt
önmagáról gondoskodni nem képes, gondozási szükséglettel rendelkező személy is
ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyúitó intézményben nem
biztosítható.
Dolgozók munkahelyi étkeztetésének biztosítása,

4.3,4, Pápa,Barát utca 4-6.
Idősek Otthona (demens csoport)
Tartós bentlakásos ellátás biztosítása az egészségi áIlapota, valamint szociális helyzete
miatt önmaga ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, napi 4 órát
meghaladó, vagy jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuIó
gondozási szükséglettel bíró, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem
igénylő, öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy részére. A férőhely 75 o/o-áig a

gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is ellátásban részesülhet abban az
esetben, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban
vállalja a szolgáltatási önköltséggeI azonos mértékű személyi tórítési díj megfizetését.
Az idősek otthonában a 18. életévét betöItött, betegsége vagy fogyatékossága miatt
önmagáról gondoskodni nem képes, gondozási szükséglettel rendelkező személy is
ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem
biztosítható.
Idóskorúak Gon dozőháza
Ideiglenes jelleggel - legfeljebb egy évi idótartamra - a 18. életévüket betöltött beteg
személyek számára tel,ies körű ellátás biztosítása, akik önmagukról betegségük vagy
más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni. Az átmeneti elheIyezés
különös méltánylást érdemlő esetben, az intézmény orvosa szakvéleményének
figyelembevételével egy alkalommal, egy éweI meghosszabbítható.
Nappali ellátás
Idősek klubja működtetése, elősorban a saját otthonukban éIő, a 18, életévüket
betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentáIis támogatásra
szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek intézményi napközbeni ellátása
érdekében.
Demens személyek nappali elldtdsa
A Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, a
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális HiVataI, a rehabilitációs szakértői szerv Vagy
pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító
szakvéleményével rendelkező személyek ellátása.

4.3,5, Pápa, Barát utca 11,
A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatások körében a
szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, továbbá a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szőIó 7997 , évi XXXI. töívény 27/A, §-a alapján az intézményi
(bölcsődei, óvodai, iskolaiJ gyermekétkeztetés, valamint a 27/C. § alapján a szünidei
gyermekétkeztetés biztosítása,

4.3.6, Pápa, Teveli út 3.
ldősek otthona: Tartós bentlakáSos ellátás biZtosítása az egészségi állapota, Va]amint
szociális helyzete miatt önmaga ellátására nem, Vagy csak folyamatos segítséggel
képes, napi 4 órát meghaladó, vagy jogszabályban meghatározott egyéb



körülményeken alapuló gondozási szükséglettel bíró, de rendszeres fekvőbeteg-
győgyintézetí kezelést nem igénylő, öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy
részére A férőhely 75 o/o-áig a gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is
ellátásban részesüIhet abban az esetben, ha az ellátást igónylő vagy a térítési díjat
megfizető más személy írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű
személyi térítési díj megfizetését,
Az idősek otthonában a 18. életéVét betöltött, betegsége VaBy fo8yatékossága miatt
önmagáról gondoskodni nem képes, gondozási szükséglettel rendelkező személy is
ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyúitó intézményben nem
biztosítható.

4,3.7. Pápa,Yörösmarty utca 12.
Idősek Otthona: Tartós bentlakásos ellátás biztosítása az egészségi állapota, valamint
szociális helyzete miatt önmaga ellátására nem, Vagy csak folyamatos segítséggel
képes, napi 4 órát meghaladó, vagy jogszabályban meghatározott egyéb
körülményeken alapuló gondozási szükséglettel bíró, de rendszeres fekvőbeteg-
győgyintézeti kezelést nem igénylő, öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy
részére A férőhely 75 o/o-áig a gondozási szükséglettel nem rendelkezó szeméIy is
ellátásban részesülhet abban az esetben, ha az ellátást igónylő vagy a térítési díjat
megfizetó más szeméIy írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű
személyi térítési díj megfizetését.
Az idősek otthonában a 1B. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt
önmagáról gondoskodni nem képes, gondozási szükséglettel rendelkező személy is
ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem
biztosítható.

4,3.B. Pápa, Arany János utca 4.
Átmeneti elhelyezés biztosítása az önellátásra képes hajléktalan személyek számára.

4,3.9. Pápa, Anna tér 15.
A családsegítés feladatait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról sző|ő 7993,
évi III. törvény, a család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint a család- és gyermekjóléti
központ feladatait a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról sző|ő 7997, évi
XXXI. törvény szabály ozza.
Család- és gyermekióléti szolgálat
Szolgáltatás biztosítása Pápa járás közigazgatási terüIetén a lakóhellyel vagy
tartózkodási hel}yeI rendelkező lakos, egyén, család, valamint a városban tartózkodó
hajléktalan személy részére. Krízishelyzet esetén más illetékességi területhez tartozó
személy is felkeresheti az intézményt. Az ellátottak köre a családsegítést önkéntesen
felkereső, jelzőrendszer által küldött, együttműködésre kötelezett, és a szolgálat által
megkeresett szociális problémák miatt veszélyeztetett vagy krízishelyzetben Iévő
személyek, családok.
A gyermekjóléti szolgáltatás speciális személyes szolgáltatás, amely a gyermek testi,
Ielki egészségének, családban történő nevelésének elősegítését,
Veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetésé! a
családjából kiemelt gyermek visszahelyezését szolgálja.
Család- és gyermekióléti központ
A pápai járás területén a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és
szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciáIis szolgáltatások
biztosítása, továbbá a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági
intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenység ellátása.
Szakmai támogatás nyújtása az ellátási területén működő gyermekióléti szolgálatok
számára.



4.3.10, Pápa, Anna tér 15.

Nappali ellátás biztosítása a saját otthonában élő, önmagáról való gondoskodásra
részben képes vagy önellátásra nem képes, de feIügyeletre szoruló fogyatékos, illetve
autista személyek számára,

4.4. A szerV ek kornlánvzati ftrnkció szerinti megje]ölése:

kornrányzati
fu nkció szám

kormányzati funkció megnevezése

7
0133 5 0 Az önkormányzati vagyonnaI való gazdálkodással

kapcsolatos feladatok

Z
013 36 0 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási,

üzemeltetési, egyéb szoleáltatások

3 041-231- RöVid időtartamú közfoglalkoztatás

4 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

5 041233 Hosszabb időtartamú közfog]a]koztatás

6 072117 Háziorvosi alapellátás

7 072172 Háziorvosi üsveleti ellátás

072371" Fosorvosi alape]látás

9 07 4031 Család és nővédelnri egészségügyi gondozás

10 07 4032 lfiúsás-esészséeügyi gondozás

11 09 6 015 Gvermekétkeztetés közneve]ési intézményben

1Z 096025 Mr,rnkahelvi étkeztetés köznevelési intézmónyben

13 101,221, FogyatéI<ossással élők nappaIi ellátása

14 702023 Időskorúak tartós berrt]akásos ellátása

15 102024 Dernens betegek tartós bent]akásos e}látása

16 10ZOZ5 Időskorúak átmeneti ellátása

77 1"020Z6 Demerrs betegek átnleneti ellátása

1B
,].02037 Idősek nappali el]átása

19 10z032 Demens betegek nappali e]látása

Z0
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő

elIátása

21
10403 5 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali

intézményében

22
104036 Munkahelyi étkeZtetés gyermekek napközbeni ellátását

biztosító intézményben

23 704037 Intézménven kívtili svermekétkeztetés

24 704042 csa]ád és everInekióléti szolsáltatások

25 704043 család és evermekióléti központ

26 1-07013 Hajléktalanok átmeneti ellátása

27 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

2B I07052 Házi seeítséenvúitás

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: a mindenkor hatályos működési
engedélyekben me8határozott települések.



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 szóIó 7992, évi XXXIll. törvényben, és a szociáIis,
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő Végrehaitására kiadott
Z57 /2000.(XíL26,) Korm. rendeletben foglaltak határozzák meg. Az intézményvezetői
megbízás Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének hatáskörébe tartozik.

5,2, A költségvetési szervnél alka]mazásban ál]ó szemé]vek iogviszonva:

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabáIy oző jogszabáIy

].

közalka]mazotti
jogviszony

A közal]<almazottak ] ogállásáról szőlő 1,992. éVi XXX]]I.
törvény; vaIamint a végrehaltására kiadott, a szociá]is,
valamint a gyernlekjóléti és gyermekvédeImi ágazatban
történő végrehajtásáról szóló 257 /2000.(Xll.26.) Korm.
re n delet

2 munkaviszony A munka törvénykönyvéről szőI6 2012. évi l, törvény

3 megbízási iogviszonv A Poleári Törvénvkönwről sz6lő 2073. évi V. törvénv

4
közfoglalkoztatási
jogviszony

A közfoglaIkoztatásró1 és a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításár,ól
szóló 20"j1. évi CVI. törvény



Okirat száma: A0I/270-7 /20ZL 5. szárnú melléklet

Módosító okirat

A Pápai Városi Óvodák Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete által 2020.

szeptember 10. napján kiadott, A01/4B9-2/2020. számú alapító okiratát az államháztartásról
szó}ó 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti közneveIésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21,

§ (2) és (3) bekezdése alapján - Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
.... határozatára figyelemmel -a következők szerint módosítom:

1, Az alapítő okirat 6.1.3, pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

,,az intézmény önálló gazdasági szervezettel, költségvetéssel és bankszámlával rendelkezik,"

,|elen módosító okiratot 2021. április 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Pápa,,,időbélyegző szerint"

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

P, H,



Okirat száma: A01 / 210 -B l 2021. 6, számú meIIék]et

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglaIva

Az államháztartásról szóló 2O11. évi CXCV, törvény 8/A, §-a és a nemzeti köznevelésről
sz6lő 20LL évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése atapján a Pápai Városi Óvodák
alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

1,1. A költségvetési szerv megnevezése: Pápai Városi Óvodák

1,2. A költségvetési szerv idegen nyeIvű megnevezése

1.2.1. angol nyelven: The City Kindergartens oí Pápa

1.2.2. német nyelven: Stádtische Kindergarten Von Pápa

1.3. A költségvetési szerv

1,.3.1. székhelye: 8500 Pápa, Huszár ltp.33.

1 ,3.z. h

teIephely meqnevezése telepheIy címe

7
Pápai Városi Óvodák Erzsébetvárosi
Taeóvodáia B500 Pápa, Kisfaludy utca 20.

2

Pápai Városi Óvodák Vajda Péter lakótelepi
Tagóvodája

Német neve:

Vajda-Péter-WohnsiedIung-Kindergarten
der Stádtischen Kindergarten von Pápa

8500 Pápa, Vajda Péter lakótelep 28,

Pápai Városi Óvodák Tókerti Tagóvodája 8500 Pápa, Ötödik utca 26.

4
Pápai Városi Óvodák Nátuskerti
Taeóvodáia 8500 Pápa, Radnóti utca 12.

5
Pápai Városi Óvodák Tapolcafői
Tagóvodáia B59B Pápa-Tapolcafő, Tapolcafői utca 67.

6
Pápai Városi Óvodák Szivárvány
Tagóvodáia 8500 Pápa, I(épző utca 3.

7

Pápai Városi Óvodák Fáy András lakótelepi
Tagóvodája
Angol neve:
Fáy Housing Estate Kindergarten a
Member of the city kindergartens of pápa

B500 Pápa, Szövetkezet utca 36/a,



859 1 Pápa-Kéttornyúlak, Kéttornyúlaki
utca 12.

Pápai Városi Óvodák Kéttornyúlaki

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2003.07.0I.

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosuIt szerv

Z.Z.L megnevezése: Pápa Város Önkormányzatának Képviselótestülete

2.2.Z. székhe|ye:8500 Pápa, Fó utca 5.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Pápa Város Önkormányzatának KépviseIőtestülete

3.1.2. székhelye: 8500 Pápa, Fő utca 5.

3.2, A költségvetési szerv fenntartójának

3,2.1. megnevezése: Pápa Város Önkormányzata

3.2.Z, székhe|ye: 8500 Pápa, Fő utca 5.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2077, évi
CLXXXIX. törvény 13, § (1) bekezdés 6. pontjában foglaltak alapján óvodai ellátás, továbbá a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 14a. a) pontja alapján óvodai nevelés,
14a. bJ pontja alapján nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, 14a. rJ pontja a}apján a többi
gyermekkeI együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat száma szakágazat megnevezése

1 8 5102 0 óvodai nevelés

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

4.3.1. A gyermek három éves korától a tankötelezettség - jogszabályban meghatározottak
szerinti - kezdetéig nevelő intézmény, amely biztosítja a gyermekek napközbeni
ellátásával összefüggő feladatokat is.
Biztosítja a többi gyermekkel együtt nevelhetó sajátos nevelési igényű gyermekek -
figyelembe véve a gyermek fogyatékosságát is - integrált oktatását-nevelését is, abban a

tagóvodában, ahol a személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.



4,3,2. Huszár lakótelep 33.
A nemzeti köznevelésről szó|6 207L CxC. törvény 4. § 14a. a) és r] pontja szerinti
óvodai nevelés biztosítása, továbbá a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos
nevelési igényű gyermekek - figyelembe véve a gyermek fogyatékosságát is - integrált
neVelése.

4.3.3. Pápai Városi Óvodák Erzsébewárosi Tagóvodáia
A nemzeti köznevelésről szóIó 2077. CXC. törvény 4. § 14a. a) pontja szerinti óvodai
nevelés biztosítása.

4.3.4, PápaiYárosi Óvodák Vajda Péter lakótelepi Tagóvodáia
A nemzeti köznevelésről szől6 2O1,7, CXC. törvény 4. § 14a, a] ós r) pontja szerinti
óvodai nevelés biztosítása, továbbá a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos
nevelési igényű gyermekek - figyelembe véve a gyermek fogyatékosságát is - integrált
nevelése.
A nemzeti köznevelésről sző|ő 201,7, évi CXC, törvény 4. § 14a. bJ pontja alapján egy
csoportban kétnyelvű német nemzetiségi Óvodai nevelés biztosítása.

4.3.5. Pápai Városi Óvodák Tókerti Tagóvodája
A nemzeti köznevelésről szőIó 2077. CXC, törvény 4, § 14a. a] pontja szerinti óvodai
nevelés biztosítása.

4,3.6. PápaiváÍosi Óvodák Nátuskerti Tagóvodáia
A nemzeti köznevelésről szől6 Zo77. CXC. törvény 4. § 14a. aJ pontja szerinti óVodai
nevelés biztosítása.

4.3,7, P ápaiY áro§i Óvodák Tapolcafői Tagóvodáia
A nemzeti köznevelésrőI sz6l6 2Ol1,. CXC. törvény 4. § 14a. a) pontja szerinti óvodai
nevelés biztosítása.

4,3.8 Pápai Városi Óvodák Szivárvány Tagóvodáia
A nemzeti köznevelésről szólő 2077, CXC. törvény 4. § 14a. a] és r) pontja szerinti
óvodai nevelés biztosítása, továbbá a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos
nevelési igényű gyermekek - figyelembe véve a gyermek fogyatékosságát is - integrált
neVe}ése.

4.3.9. Pápai Városi Óvodák Fáy András lakótelepi Tagóvodáia
A nemzeti köznevelésrőI szőlő 2071. CXC. törvény 4. § 14a. aJ pontja szerinti óvodai
nevelés biztosítása.
Az interkulturális nevelés óvodai gyakorlatának mellékletével kiegészített Helyi Óvodai
NeveIés Program alapján - magyar-angoI két nevelési nyelvű ellátást biztosít a sAC/C-
17 program végrehajtása során a városba érkező nem magyar állampolgárságú
gyermekek sZámára.

4.3.10. Pápai Városi Óvodák Kéttornyútaki Tagóvodáia
A nemzeti köznevelésről sző|6 2O77, CXC. törvény 4. § 14a. a) pontja szerinti óvodai
nevelés biztosítása,

4.4, A költségvetési szerv aIaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kornlányzati
fun]<ciószám

kormányzati funkció megnevezése

7 041231 Rövid időtartamú közfog]a]koztatás

2 047233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

091110 Óvodai nevelés, e]]átás szakmai fe]adatai

4
097720 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,

ellátásának szakmai feladatai

5 091130 Nemzetisési óvoclai nevcIós, cllátás szaknrai íe]adatai

6 091140 óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai



7 09 502 0 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

B
1070B0 EséIyegyenlőség elősegítését célzó tevókenységek és

programok

4,5. A költségvetési szerv illetékessége, múködési területe:
Pápa város közigazgatási területe. Kötelező felvételt biztosít a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 49. § (3J bekezdésében foglaltakalapjánközzétett felvételi körzetben
lakók részére.

5. A költségvetési szerv szervezete és múködése

5,1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A magasabb vezetői beosztást nyilvános páIyázat útján kell betölteni. A pályázat eljárási
rendjét a nemzeti köznevelésról szóló 2011, évi CXC. törvényben, a közalkalmazottak
jogállásáról szólő 7992. évi XXXIII. törvényben (a továbbiakban: Kjt.) és a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről és a Kjt. köznevelési intézményekben történó végrehajtásáról
sz6|ő 326 /2073. (Vll1.30.) Korm. rendeletben foglaltak határozzák meg, mely szerint a

magasabb vezetői megl:ízást öt évre kell adni, Az intézményvezetői megbízás Pápa Város
Önkormányzata Képviselőtestületének hatáskörébe tartozik.

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6,1. A köznevelési intézmény

6.1.1. típusa: óvoda

6.1.2. alapfeIadatának jogszabáIy Szerinti megnevezése: óvodai nevelés, nemzetiséghez
tartozók óvodai nevelése és a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési
igényű gyermekek óvodai nevelése

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: az intézmény önálló gazdasági
szervezetteI, költségvetéssel és bankszámlával rendelkezik.

5,2, A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szab áIyoző jogszabály

7

közalkaImazotti j ogviszony A nemzeti közneve]ésrő] szőlő 2011. évi CXC, törvény, a

l<özalkalmazottak jogállásáról szóló 7992. évi XXXiII.
törvény (a továbbiakbarr: K]t.), valamint a pedagógusok
e]őmeneteli rendszeréről és a Kjt, köznevelési
intézrnényekben történő Végrehajtásáról szóló
326 / 201,3. íVIII.30.1 Korm, rendelet

2 munkaviszony A nlunka törvénykönyvéről szólő ZOIZ. évi L törvény

3 megbízási iogviszolly A Poleári TörvénvkönyvrőI szóló Z0\3. évi V. törvény

4
közfoglalkoztatási
jogviszony

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
szőlő 201,1,. évi CVI. törvény



6,2, A l<öznevelési

tagintézmény megnevezése tagintézmóny címe

1-
Pápai Városi Óvodák Erzsébetvárosi
Tagóvodája 8500 Pápa, Kisfaludy utca 20.

2

Pápai Városi Óvodák Vajda Péter lakótelepi
Tagóvodája

Német neve:

Vajda-Péter-WohnsiedIung-Kindergarten
der Stádtischen Kindergarten von Pápa

B500 Pápa, Vajda Péter lakótelep 28,

3 Pápai Városi Óvoclák Tókerti Tagóvodája 8500 Pápa, Ötödik utca 26.

4
Pápai Városi Óvodák Nátuskerti
Tagóvodáia 8500 Pápa, Radnóti utca 12.

5
Pápai Városi Óvodák Tapolcafői
Tagóvodája B59B Pápa-Tapolcafő, Tapolcafői utca 67.

6
Pápai Városi Óvodák Szivárvány
Tagóvodáia 8500 Pápa, Képző utca 3.

7

Pápai Városi Óvodák Fáy András lakótelepi
Tagóvodája
Angol neve:
Fáy Housing Estate Kindergarten a
Member of the City Kindergartens of Pápa

B500 Pápa, Szövetkezet utca 36/a.

B
Pápai Városi Óvodák Kéttornyúlaki
Tagóvodáia

B59 1 Pápa-Kéttornyúlak, Kéttornyúlaki
utca 12.

6.3. A feladatellátási helyenként felvehető rnaximális gyermek-, tanuló]étszám:

feladatellátási hely
megnevezése

alapfeladat
m egnevezése

munkarend
megjelölése

maximáIis
gyermek-,
tanulólétszám

1 Pápai Városi Óvodák

óvodai nevelés, a
többi gyermekl<el
együtt nevelhető
sajátos nevelési
igényíí gyermekek
óvodai neve]ése

1,3B fő

2
Pápai Városi Óvodák
Erzsébetvárosi Tasóvodáia óvodai neve]és 95 fő

3
Pápai Városi Óvodák Valda
Péter la}<óteIepi Tagóvodája

óvodai nevelés,
nemzetiségheZ
tartozók óvodai
nevelése, a többi
gyermekkel együtt
nevelhető sajátos
nevelési igényű
gyermekek óvodai
neVeléSe

100 fő

4
Pápai Városi Óvodák Tókerti
Tagóvodája óvodai nevelés 70 fő



5
Pápai Városi Óvodák
Nátuskerti Tagóvodáia

óvodai neveIés 100 fő

6
Pápai Városi Óvodák
Tapolcafői Tagóvodája

óvodai nevelés 45 fő

7
Pápai Városi Óvodák
Szivárvány Tagóvodája

óvodai nevelés, a
többi gyermekkel
egytitt nevelhető
sajátos nevelési
igényű gyermekek
óvodai nevelése

150 fő

B
Pápai Városi Óvodák Fáy
András 1akótelepi Tagóvodája óvodai nevelés 1,25 fő

9
Pápai Városi Óvodák
Kéttornyúlaki Tagóvodája

óvodai neve]és 25 fő

6,4, A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

ingatlan címe
ingatlan
helyrajzi
száma

vagyon feletti rendelkezés
joga vagy a vagyon
használati joga

az
ingatlan
funkciója,
céIja

7 B500 Pápa, l{uszár lakótelep 33, 3906 /5
Pápa Város
Önkormányzatának
tulaidonában

óvo da

2 8500 Pápa, Kisfaludy utca 20. 4902 /4
Pápa Város
Önkormányzatának
tulaidonában

óvo da

3
85 00 Pápa, Vajda Péter Iakótelep 6347/5Z

Pápa Város
Önkormányzatának
tulaidonában

óvoda

4 B500 Pápa, Ötödik utca 26, 5B6

Pápa Város
Önkormányzatának
tulajdonában

óvoda

5 8500 Pápa, Radnóti utca 12. 241-

Pápa Város
Önkormányzatának
tulaidonában

óvo da

6
B59B Pápa-Tapolcafő, TapoIcafői
utca 67 ,

9305
Pápa Város
Önkormányzatának
tulaidonában

óvo da

7 B500 Pápa, Képző utca 3, 7990/70
Pápa Város
Önkormányzatának
tulaidonában

óvoda

B
8500 Pápa, Szövetkezet utca
36/a.

Pápa Város
Önkormányzatának
tulaidonában

óvoda

9
B 591 Pápa- Kéttornyúla11
Kéttornyúlaki utca ]" 2.

8794

Kéttornyúlaki Református
Egyházközség
tulajdonában Pápa Város
Önkormányzatárrak
használati ioeáva]

óvoda




