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Tisztelt Humánerőforrás Bizottság!

Pápa Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztróí-avédelemről és ahozzá kapcsol(lcló
egyes törvények rr.ódosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezclése
szerinti hatáskörében, Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és

Működési Szabályzatáről szőIő 2612014. (X.22.) önkormányzati rendelet 25lA. §-ában ós

39. § (5) bekezdése 5. pontjában foglaltak alapján döntaz önkormányzati fenntartású óvodák
működési (felvételi) körzeteirő1.

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtesttilete hatáskörében eljárva a Polgárrnester az
55l202l. (IV,30.) határozatban döntött a Pápai Városi Ór,odák Vajda Péter lakótelepi
Tagóvodája fenrrtartói jogának 2021. szeptember l -jétől történő átadásáról a Pápai
Evangélikrrs Egyházközségrészére azzal,hogy azEgyházközséggel 5 évre szóló köznevelési
szerződést köt az önkormányzat kötelező közfeladatát képező óvodai ellátásban való
közreműködés érdekében.

A nemzeti köznevelésről szóló 20IL évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 74, § (:r)

bekezdésében foglaltak szerint, ha a köznevelési közfeladat ellátása vallási, világrrézeti
szempontból elkötelezett nevelési intézmény fenntartójával kötött köznevelési szerződés útitin
törtérrik, a szerződés megkötése nem mentesít a f'eladatellátási kötelezettség alól azon
gyermekek tekintetében, akiknek a szülei nem akarják vallási, vllágnézetileg elkötelezett
óvodába járatni gyermeküket. Óvoda átadása esetében a települési önkormányzat
gondoskodik arról, hogy ezekre a szülőkre, gyermekekre a köznevelési szerződés tniatt a
vallási, vllágnézeti szempontból el nem kötelezett nevelésben való részvételhez fűződő jogLrk
érvényesítésében aránytalan teher nem járulhat.

Fentiekre tekintettel szükségessé vált aPápai Városi Óvodák felvételi körzeteinek módosítása.
Az intézményvezető a felvételi körzeteket felülvizsgálía az arányosság figyelenrbevételével.
így - amennyiben aPápai Evangélikus Egyházközség addigra érvényes működési engecléllyci
rendelkezik - 2021. szeptember 1. napiátől az előterjesztés melléklete szerint iavasolta a
felvételi körzetek megállapítását.
A mellékletben a változásokat piros színnel jelöltük.

Az Nkt, 49. § (3) bekezdésében, valamintPápa Város ÖnkormányzataKépviselőtesttiletének
Szervezeti és Működési Szabályzatáről szőlő 2612014. (X.22.) önkormányzati rerrdelet 39. §
(5) bekezdés 5. pontjában foglaltak szerint a Humánerőforrás Bizottság meglratározza és
közzéteszi az önkormányzat által fenntartott óvodák miiködési (felvételi) körzetét.

.y'>r. fuer\ÁA '{--
Dr. Benkő Krisztina

önkormányzati és szervezési osztályvezető

Pápa,2021. május 6.
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HATÁRO Z^TIJAVASLAT

Pápa Város Önkormányzaía l(épviselőtesti.iletének a katasztrőfavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények móclosításáról szóló 2011, évi CXXVIII. törvény 46, §-ának (4)
bekezdése szerirrti lratáskörében eljáró Pápa Város ÖnkornrányzatPolgfumestere Pápa Város
Önkormányzaíal{épviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáről szőlő 2612014.
(X,22.) önkormányzati rerrdelet 25lA. §-ában és 39, § (5) bekezclés 5. pontjában foglaltak
alapján a ye§zélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27l202l, (L29,) I(orm. rendelettel kihircletett
veszélyhelyzetben a következő döntést hozza:

Pápa Város Önkormányzatának Polgármestete az önkormányzat áItal fenntartott PápaiVárosi
Ovodák működési (Íblvételi) körzetét - a nemzeti köznevelésről szóló törvény 49. § (3)
bekezdésében foglaltak alapián 202l, szeptember l -jei hatállyal az előterjesztés
rnellékletében foglaltak szerint hatátozza ffieg, atnennyiben a Pápai Evangélikus
Egyházközség trgyane zen haíáridőtől érvényes rrrűködési engedéllyel rendelkezik.

A Polgármester utasítj a a Jegyzőt, valamint az Intézményvezetőt, hogy a felvételi körzetek
kö zzétételérő l g ondo sko dj anak,

Határidő: azonnal, illetve 202l. szeptember 1.
Felelős: Dr. Nagy l(risztina jegyző

Dr. Benkő l(risztina önkormányzati és szervezési osztályvezető
Csákvári Judit intéznr ény v ezető
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Erzsébetvárosi Taeóvoda (Pápa. Kisfaludv u. 20.)

Fáy András lakótelepi Taeóvoda (Pápa. Szövetkezet u. 36/a.)

Achim András utca Dörzemény puszta kisfaludv köz p-téslaeyár
Acsádi út Erzsébet lieet I(isieal pusáa Rét utca
Ag utca Esterhárv út kölcsey Ferenc utca Rieó lakótelep

Apród utca Fecske utca kőrösi Imre utca Szabó Dezső. utca
Arany János utca Fehér malom I(ülső Böröllő szövöde utca

Arpád utca Fonoda utca Külső-Gvőri út Táncsics Mihály utca
Attila utca Fűtőhá.zutca l(ülső pápai maior Tapolca utca
Avar utca Galamb utca Lászlő Miklós utca Tarczy utca

Bakonyér utca Gém utca Lehel utca Téglaeyári út
Bánőczi maior Göncöl utca Lisetköz Terv utca
Baráth malom Gyár utca Malom utca Textiles utca

Béke tér Gvőri út Mátyusházapuszta Tompa Mihálv utca
Bercsényi utca Hadnagy utca MAV 29. őrhaz Török Bálint utca
Bezerédi utca Hársfa utca MAV 30. őrház Uimaior
Bozőtrétutca Hess András utca MAV 32. őrhaz urdomb utca

Böröllő Hold utca Meggyes köz vásár utca
Bűzavirás.utca Hunyadi János utca Megsyes utca vasút utca
császártelek Huszár péter utca Mezőltca vasútállomás
Cséve köz Jégverem utca Nap utca vaszari út

csillag utca kálvária utca pálhazapuszta vitéztelek
csoknyai János utca kazinczy utca páoai maior vitéztelek utca
Debrentei Gábor utca kisfaludy károly utca Páva utca Vörösmarty Mihály utca

Bánki Donát utca Fáy András lakótelep kelmefestő utca pacsirta utca
Bartók Béla utca Fazekas utca kinizsi pál utca puskás Tivadar utca
Celli út 37/a-tőI a

véséis Gábor Dénes utca Kodály Zoltánutca Rohonczi utca

csapó utca Gombkötő utca Lisá Ferenc utca Szegfű utca
csizmadia utca Harangöntő utca Mester utca szövetkezet utca
csutorás utca Határ utca Mézeskalács utca Tamás utca

Dobó utca Jedlik Ányos utca

Munkás utca
25-végéig páratlan

héaszámok
28-végéig páros

házszámok

yadászutca

Erkel Ferenc utca kandó kálmán utca Napraforsó utca virás Benedek utca

.,l



Huszár lakótelepi Tagóvoda (Pápa" Huszár ltn.33.)

Kéttornvúlaki Taeóvoda (Pápa. Kéttornvúlaki u. 67.)

Anyos pál utca Flórián utca kossuth Laios utca szent István út
Arok utca Gyurátz Ferenc utca Közép utca Szentilonay József utca

Barát utca Honvéd utca kuruc utca szent Lászlő utca
Bástya utca Huszár lakótelep Maior utca szladik János utca

Bethlen Gábor utca Irhás utca Marlonfalvay utca szondy Györsv utca
Celli út 1-37. kapossy Lucián utca Máfton István utca Toldi Miklós utca

Cinca sor Kard utca Mohács utca vak Bottyán utca
Czuczot Gergely utca Kígyó utca Murrkás utca

|-23 apáratIan
házszámok

2-26 a páros házszámok

Varga utca

csatoma utca Kis tér petőfi sándor utca vilásos utca
Deák Ferenc utca kmetty Györsy utca Rákóczi Ferenc utca zérdautca
Egressy Béni utca korona utca Rozmaring utca

Eötvös utca korvin utca sulyok Dezső tér

Akácfa utca Kertalia utca Nyárfa utca szabó pál utca
Borsoseyőri út kéttornyulaki utca Pápai út Szilfa utca

czimmermann malom kökénv utca Rezeda utca Téslasvár
Dákai út Laki út Séd utca váci Mihály utca

Fenyő utca Mandula utca Sport utca veres péter tér



Nátuskerti Taeóvoda (Pápa, Radnóti u. l2.)

Ady Endre sétánv Fő utca kolozsvári utca séllyei utca
Anna tér Fürdő utca Ligetkeft utca szabadsás utca

Aradi utca 1-21lA
páratlanházszámok

2-20. apáros házszámok
Gesztenyefa utca Lilaakácköz szalmavári kovács

János utca

Batthyány utca

Gróf út
|-25lc. apáratlan

házszámok
2- 18-ig a páros

hénszámok

Március 15. tér Széchenyi István utca

Beke József utca Györök Leó utca Második utca Szőlő út
Besenyő malom út Harmadik utca Mikszáth kálmán utca Tapolca sétány

Borona út Hódoska utca Nagy Lászlő utca Temető utca

Böröczky domb Hóvirág utca

Nagyváradi utca I-23.-ig
apáratlanháuszámok

2-22.-ig a páros
házszámok

Tókert utca

Budai Nagy Antal utca Ibolva utca Neeyedik utca Törzsökhesv
csáky Lászlő utca Jácint utca Orgona út Törzsökhesvi út
Damianich utca Jegenye út Óvoda köz várkert út

Dőzsa György utca Jókai utca Pálos tér vasvári pál utca
Eperfa út kankalin utca pály Elek utca zimmermannutca
Fapiac tér Kisheey Radnóti Miklós utca Zrinyi Miklós utca

Fellner udvar kishesyi út Rosta út zsemlér utca
Fenyves utca Kislieet Ruszek köz Zsoldos Ignác utca

Fő tér Klapka utca sárkány utca



Szivárvány Tagóvoda (Pápa, Képző u.3.)

Tapolcafői Taeóvoda (Pápa. Tapolcafői u. 67.)

Akác sor Felles utca kerék utca somody József utca
Alsó utca Felső utca. kertész utca szellő utca

Árvácska utca
Fenyvessy Ferenc

utca
Kisbáróczhegy szente János utca

Barázdautca Futmint sor klauzál Gábor utca szilásvi Józsefutca
Bárőczhesy Fűzfautca kovácsi út Szilva sor

Báróczlreeyi út Galasonva utca Liliom utca Tangazdasás
Barőnéiúia Gazdasás.utca Lovas utca Teleki utca
Bella utca Gödrös utca Málna utca Temető köz

Besenyő malom Gyimóti út Margaréta utca Tisza kálmán utca
Birsalma utca Hantai út Muskátli utca Trombita köz

Bitva utca Harmat utca
orlai petrich soma

utca
Tulipárr utca

Bocsor köz Hatkerekű malom öreeheeyi út Vásár tér
Bocsor István utca Hegyalia utca papiros malom vermes Illés utca

Bodzautca Hódoska maior papirosmalom út Veszprémi út
Boróka utca Horváth Mihály utca paprika sor Villa sor

Cuha u. Irinyi József utca
prohászka Ferenc

utca
Virágos út

csengő park Isaszegi utca Rádióállomás vízmű utca
csiracsapás sor Jeges utca Ráth károlv utca Wesselényi utca

Csonka út Jonathán sor Ribizli utca Zúső utca
Dardautca Juhar utca Rizlins utca
Derű utca kadarka utca Rózsa utca
Dió sor kaszás utca Sas utca

Dóra utca katedra utca sásréti utca
Egres utca K:épző ltca Somlai út

Attyai utca kővirás utca Mély utca sávoly malom
csomasz Tóth kálmán

utca
kishantai malom Mozsár utca simaházi utca

Döbrés utca kishantai út Nagyhantai malom
út

Sávolyi utca

Döbrési dűlő komáromi utca Nagysallói utca sávoly puszta
Fonásfői utca kopia utca Nyárfa sor szeder utca
Gerence utca Küllő utca Ordas köz szedlmayer malom
Haiagos utca Külső Veszprémi út öreshesy szedlmayer rét utca

Isal utca Kürt utca Park utca Tarack utca
Isali utca Malom út páskom dűlő Teveli út

kalmrár György utca Marcal utca péntek malom Tapolcafői utca
kőhányói utca Meder sor Rába utca Tóradűlő utca

l



Tókerti Taeóvoda (PáDa. Ötödik u. 26.)

Aradi u.
23- végélgapáratlan

házszámok
22l A-től a végéig a páros

házszámok

Halastó utca Lövölde utca Tél utca

Balius Béla utca Hatodik utca

Nagyváradi utca
25 -től a v égéig a páratlan

házszámok
24-tő|avégéigapáros

házszámok

Tizedik utca

Fiumei utca Hetedik utca Nyolcadik utca Tizenesyedik utca

Gárdonyi Gézautca Kert utca ötödik utca
Vajda Péter

1akótelep
Gróf út

27 -tő| a v égéig a páratlan
házszámok

20-től avégéig a páros
hánszámok

kilencedik utca Tavasz utca Vály Ferenc utca


