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pÁpa vÁnos polcÁnMEsTERE
8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel:89/515-018
Fax 891324-585
E-mail : polgarmester@papa.hu

Tisztelt Képviselőtestület!

Pápa Város ÖnkormányzatánakKépviselőtestülete a9tl2020. (VIII.|7.) hatwozatában döntött
anól, hogy a gyermekétkeztetést, mintkötelezőfeladatotkülső szolgáltatő bevonásával kívánja
ellátni. Az önkormanyzat 202l. március l-jétől a közbeszerzési eljarásban nyertes
ajánlattevőve|, az Eatrend Arrabona Zrt-vel kötött vállalkozási szeruődést a közétkeztetési
szol gáltatás ellátásfu a.

Fentiekre tekintettel Pápa Varos Önkormányzata Képviselőtestületének hatáskörében eljáró
Polgármester a l4l202l. (II.8.) határozatban döntött alr:ól, hogy az intézményi
gyermekétkeztetést ésazahhozkapcsolódó feladatokat 202L március l-jétől abölcsődében,az
általrános- és középiskolákban Pápa Város ÖnkormányzatánakEgyesített Szociális Intézménye
látja el. A 33l202l, (II.24.) határozat alapján - tekintettel ana, hogy a nemzeti köznevelésről
szólő 2011. évi CXC. törvény 84. § (3) bekezdésének c) pontja szerint a fenntartó, a július-
augusztus hónapok kivételével, nevelési évben óvoda feladatait nem változtatja meg - az
óvodai gyermekétkeztetési feladatokat 202l. jrtnius 30-ig Pápa Város Önkormanyzatának
Egyesített Szociális Intézménye,202l.július 1. napjától pedig a Pápai Városi Óvodrák látja el.

A gyermekétkeztetési feladatok 202t, július 1. napjától történő ellátásanak változásai miatt
sztiÉséges aPápai Városi Óvodák és Pápa Vrlros-Öntotményzatának Egyesített Szociális
Intézménye alapttó okiratainak módosítása.

A Pápai Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosítása is sztikségessé vált, tekintettel arra,
hogy az intézményvezetőkérte azintézmény alapító okiratában a,,104035 Gyermekétkeztetés
bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében" korményzati funkció törlését,

A katasztófavédelemről és a hozzÁ kapcsolódó eryes törvények módosíüásáról szóló 2011. évi
C)ONIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormanyzat
képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a pol gármester gyakoro lj a.

Összeállította: Dr. Benkő Krisztina önkormrinyzati és szervezési osztályvezető

Pápa,202I. május 10.

C+.-
Dr. Áldozólü'-a*

polgármester



HATÁROZATIJAVASLAT

PáPa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 20ll. évi CXXVIII. törvény a6. § (a)
bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Pápa Város Önkormányzatának Polgármest;.. ;
veszélYhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló
27 12021 . (L29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhely zetben a következő döntést hozza:

Il1.
Pápa Város ÖnkormányzatánakPolgármestere a Pápai Egyesített Bölcsődék A01l2II-3l2021.
számú módosító okiratát, valamint A0Il2I1-4l202l. számí módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapítő okiratát - melyek az előterjesztés I-2. száműmellékletét kepezik -
jőváhagyja.

A Polgármester döntése a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba.

A Polgármester utasítj a a jegyzőt, hogy ahatározat végrehajtásával kapcsolatban a szükséges
intézkedéseket tegye meg.

Határidó: azonna|
Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyző

Dr. Benkő krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető

Il2.
A Polgármester utasítj a a Pápai Egyesített Bölcsődék intézményv ezetőjét, hogy az alapítő
okirat alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat szükséges módosítaiát végézze el, és az
egységes szer^kezetú szabályzatot terjessze Pápa Város ÖnkormányzataKépviselőtestületének
Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottságu Óte ; Ouan agy ásra.

Határidő: benyújtásra: 2021. június 15.
jóváhagyásra: 2027. június 30.

Felelős : Tóth Kata intézményv ezető
PáPa Város ÖnkormányzataKépviselőtestületének Ügyrendi és Összeférhetetlenségi
Bizottsága elnöke

illL
PáPa Város Önkormányzatának Polgármestere Pápa Város Önkormányzatának Egyesített
Szociális Intézménye A011214-1612021, száműmódosító okiratát, valamint AOIl2I4-I7l202I.
számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapítő okiratát _ melyek az előterjesztés
3-4. számú mellékletét képezik - jóváhagyja.

A Polgármester döntése2021. augusztus 1. napjától lép hatályba.

A Polgármester utasítj a a jegyzőt, hogy ahatározat végrehajtásával kapcsolatban a szükséges
intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr, Nagy Iftisztina jegyző

Dr. Benkő Iftisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető



IIl2.
A Polgármester utasítja Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye
intézményvezetőjét, hogy az alapító okirat alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat
szükséges módosítását végezze el, és az egységes szerkezetű szabályzatot terjessze Pápa Város
Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága elé
jóváhagyásra.

Határidő: benyújtásra: 202I. augusztus 15.
jóváhagyásra: 202I. augusztus 3 1.

Felel ő s : S zal ainé Tihanyi Andrea intézmény v ezető
Pápa Város ÖnkormányzataKépviselőtestületének Ügyrendi és Összeférhetetlenségi
Bizottsága elnöke

ilI/l.
Pápa Város Önkormányzatának Polgármestere a Pápai Városi Óvodák A01l2l0-11l202l.
számű módosító okiratát, valamint A0ll2l0-12l202l. számű módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapitő okiratát - melyek az előterjesztés 5-6. számű mellékletét képezik -
jőváhagyja.

A Polgármester döntése 202I. július 1. napjától lép hatályba.

A Polgármester utasítj a a jegyzőt, hogy ahatározat végrehajtásával kapcsolatban a szükséges
intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azornal
Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyző

Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető

IIII2.
A Polgármester utasítj a a Pápai Városi Óvodák intézményv ezetőjét, hogy az alapitő okirat
a|apjánaSzervezeti és Működési Szabályzat szükséges módosításátvégezze el, és az egységes
szer.kezetű szabályzatot terjessze Pápa Város ÖnkormányzataKépviselőtestületének Ügyrendi
és Összeférhetetlenségi Bizottsága elé j óváh agy ásr a.

Határidő: benyújtásra: 202I. július 15.
jóváhagyásra: 2027. július 3 1.

Felelős : Csákvári Judit intézm ényv ezető
Pápa Város ÖnkormányzataKépviselőtestületének Ügyrendi és Összeférhetetlenségi
Bizottsága elnöke



Okirat száma: A0I / 2t1-3 / 2027. 'J,,számú melléklet

Módosító okirat

A Pápai Egyesített Bölcsődék Pápa Város Önkormányzatának KépviselőtestüIete á|tal2027.
január 1. napján kiadot! A07/534-2/2020. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló
2017, évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján - Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
...,,,/2021,. (..........) határozatára figyelemmel -a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 4.4. pontjában foglalt táblázat 4. sora elhagyásra kerül a további szerkezeti
egységek számozásának értelemszerű megváltozásával.

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

Kelt: Pápa,,,időbé|yegző szerint"

P.H.

Dr. Ádozó Tamás
polgármester



Okirat száma: A07 / 2tL-4 / 2027. 2.számű melléklet

Alapító okirat
mó dosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapián a Pápai Egyesített
Bölcsódék alapító okiratát a következók szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megneve zése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Pápai Egyesített Bölcsődék

1".2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 8500 Pápa, Tókert utca tt.
1,2,2. telephelye(i):

telephely meqnevezése telephelv címe

L Fenweserdő Bölcsőde Tasintézménv 8500 Pápa, Vaida Péter lakótelep 27 /B,
? Napsugár Bölcsőde Tagintézménv 8500 Pápa, Képző utca 1,

2. A költségvetési szerv
alap ítás áv al é s megszűnésével összefü ggő rendelkez és ek

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: L990.t0.26.

2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

megnevezese székhelye

t Fenweserdő Bölcsőde 8500 Pápa, Vaida Péter lakóte|ep 27 /B,
) Napsugár Bölcsőde 8500 Pápa, Képző utca 1.



3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3. 1. 1. megnevezése : Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
3.1.2. székhelye: 8500 Pápa, Fő utca 5.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Pápa Város Önkormányzata
3.2.2. székhelye: 8500 P ápa, F ő utca 5.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4,L, A költségvetési szerv közfeladata:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló L997. évi DfiI. törvény 94. § (3)
bekezdés a) pontjában foglaltak alapján: bölcsődei ellátás biztosítása.

.2. A köl4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakáeazati besoroIása:
szakágazatszáma szakágazat megnevezése

7 B89110 Bölcsődei ellátás

4.3. Aköltségvetési szerv alaptevékenysége:

A gYermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti
feladatok ellátása, a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni eilátásának
szakszerű gondozásának és nevelésének biztosítása 236 íő engedélyezótt létszámkerettel.

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

A gYermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 7gg7. évi xlfiI. törvény 94. § (5)
bekezdésében foglaltak alapján: pápa város kőzigazgatási területe

4.4, A költségvetési szerv nek kormányzati funkció szerinti mesielölése:
kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése

I 047237 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
2 047233 Hosszabb időtartamú közfoelalkoztatás

3
1,04031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében

történő ellátása

4
I04036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni

ellátását biztosító intézményben



5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1, A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A magasabb vezető beosztást nyilvános pá|yázat útján kell betölteni. A pá|yázat eljárási
rendjét a közalkalmazottak jogállásáról sző|ő t992. évi XXXIII. törvényben, illewe a szociális,
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtására kiadott
257|2000.(XII.26.) Korm. rendeletben foglaltak határozzák meg. Az intézményvezetői
megbízás Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének hatáskörébe tartozik,

,2. A költséevetési szervnél alkalmazásban álló szeméI

foglalkoztatási jogviszony j ogviszonyt szabály oző j ogszabály

1,

közalkalmazotti j ogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény, illeWe a közalkalmazottak jogállásáról szóló
t992. évi XXKII. törvény szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő
végrehajtására kiadott 257 /2000. (XII.26.) Korm.
rendelet, továbbá a nemzeti köznevelésrő| szőlő 2017.
évi CXC. törvény, és a pedagógusok előmeneteli
rend§zeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1,992, évi X)fiIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról sző|ő 326/2073. (VIII.3O.)
korm. rendelet

2 munkaviszony A munka törvénykönwérő| sző|ő 2072. évi I. törvény

3 megbízási ioqviszony A Polgári Törvénykönwről szóló 201,3, éviV. törvény

4
közfoglalkoztatási j ogviszo ny A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz

kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
sző|ő 20t1, évi CVI. törvénv



Okirat száma: A07 / 21,4-76 / 2021. 3, számú melléklet

Módosító okirat

4 PáPa Város Önkormányzatának Egyesített Szocíális Intézménye pápa Város
Önkormányzatának Képviselőtestülete áttallozt. május 6. napján kiadott, iotlzti-t3/2o27.
számú alapító okiratát azállambáztartásról szó|őZOtl.évi CXCV. törvény 8/A. §_a alapján - pápa

!áros Önkormányzatának Képviselőtestülete ...../2027. t.........) batározátári ngy.iÓ.mel -a
következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 4.3.5. pontjában az,,óvodai" szövegrész elhagyásra kerül.

|elen módosító okiratot20?,7, au8usztus 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Pápa,,,időbé|yegző szerint"

P.H.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester



Okirat száma: AOt/2I4-t7 /2027. 4,számú melléklet

Alapító okirat
mó dosításokkal egys éges szerkezetb e fogl alva

Az államháztartásről szóló 20tt. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapián a Pápa Város
ÖnkormányzatánakEgyesített Szociális Intézménye alapító okiratát a következők szerint
adom ki:

1. A költségvetési szerv
megneve zése, székhelye, telephelye

1.1, A költségvetési szerv

1.1,1, megnevezése: Pápa Város ÖnkormányzatánakEgyesített Szociális Intézménye
1_,1,2. rövidített neve: PVÖ ESZI

1.2, A költségvetési szerv

1.2.t.székhelye: 8500 Pápa, Barát utca 9.

I.2.2.telephelye(i):

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

telephely megnevezése telephely címe

L Idősek otthona 8500 Pápa, Barát utca 3.

2
Időskorúak Gondozóháza, Idősek Klubja,
Idősek Otthona [Demens csoport)

8500 Pápa, Barát utca 4-6.

3 Gondozási Központ 8500 Pápa, Barát utca 11.

4 Idősek otthona 8500 Pápa, Teveli út 3,

5 Idősek otthona 8500 Pápa, Vörösmarty utca12.
6 Hajléktalanok Átmeneti Szállása B500 Pápa, Arany János utca 4.

7
Család- és Gyermekjóléti Központ

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

8500 Pápa, Anna tér 15.

B Fogyatékosok Nappali Intézménye 8500 Pápa, Anna tér 15.

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990,1,0.26.



kö szerV l(o szervének

me8nevezese székhelye

1,
Pápa Város Ö nkormány zatánakCsaládsegítő és
Gyermekióléti Szolgálata

8500 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. székhelye: 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

4.7. A költségvetési szerv közfeladata:
A Magyarország helyi önkormányzatairól sző|ő 20LL évi CLKfiIX. törvény 13. § (1)
bekezdésének 8., 8a. és 10. pontjában foglaltak alapján: gyermekjóléti szolgáltatások és
ellátásoh szociális szolgáltatások és ellátásoh továbbá hajléktalanná vált személyek ellátásának
és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása.

4.2. A költsésvetési szerv főtevé gének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat száma szakágazat m e gn e ve z é s e

7 B73000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

4,3. Aköltségvetési szerv alaptevékenysége:

4.3,t. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7993. évi III. törvény, valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szőlő 7997. évi DfiI. 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.
ldósek Otthona: Tartós bentlakásos ellátás biztosítása az egészségi állapota, valamint
szociális helyzete miatt önmaga ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel
képes, napi 4 órát meghaladó, vaw jogszabályban meghatározott egyéb



körülményeken alapuló gondozási szükséglettel bíró, de rendszeres fekvőbeteg-
győgyintézeti kezelést nem igénylő, öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy
részére A férőhely 15 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 önköltséggel azonos mértékű
személyi térítési díj 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 nyujtó 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 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-gyógyintézeti kezelést nem
igénylŐ, öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy részére. A férőhely t5 o/o-áig a
gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is ellátásban részesülhet abban az
esetben, ha az ellátást igénylő vaw 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 vagy fogyatékossága miatt
önmagáról gondoskodni nem képes, gondozási szükséglettel rendelkező szemé|y is
elláthatÓ, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyrijtó intézményben nem
biztosítható.
Időskorúak Gondozóháza
Ideiglenes jelleggel - legfeljebb egy évi időtartamra - a 18. életévüket betöltött beteg
személyek számára teljes körű ellátás biztosítása, akik önmagukról betegségük vagy
más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni. Az átmeneti elhelyezés
különös méltánylást érdemlő esetben, az intézmény orvosa szakvéleményének
figyelembevételével egy alkalommal, egy éwel meghosszabbítható.
Nappali ellátás
Idősek klubja működtetése, elősorban a saját otthonukban élő, a 18. életévüket
betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra
szorulÓ, önmaguk ellátására részben képes személyek intézményi napközbeni ellátása
érdekében.
D e men s szeméIy ek nap p ali ell átás a
A Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, a
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, a rehabilitációs szakértői szerv vagy
pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító
szakvéleményével rendelkező személyek ellátása.

a.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 szóló 1997. évi XXXI. törvény 21,/A. §-a alapján az intézményi
(bölcsődei, iskolai) gyermekétkeztetés, valamint a Tt/C. § alapján a szünidei
gyermekétkeztetés biztosítása.

4.3.6. Pápa, Teveli út 3.
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, ydry jogszabályban meghatározott egyéb



kÖrÜlményeken alapuló gondozási szükséglettel bíró, de rendszeres fekvőbeteg_
győgyintézeti kezelést nem igénylő, öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött szeméÍy
részére A férőhely '],5 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 önköltséggeiazonos mértékű
személyi térítési díj megfizetését.
Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt
Önmagáról gondoskodni nem képes, gondozási szükséglettel rendelkező szómély is
elláthatÓ, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nurn
biztosítható.

4,3.7. Pápa, Vörösmarty utca 12.
Idősek Otthona: Tartós bentlakásos ellátás biztosítása az egészségi állapota, valamint
szociális helyzete miatt önmaga ellátására nem, vagy csak folyamatós segítséggel
kéPes, napi 4 Órát meghaladó, yAW jogszabályban meghatározott .gy?u
kÖrÜlményeken alapuló gondozási szükséglettel bíró, de rendszeres fekvőbeleg-
győgyintézeti kezelést nem igénylő, öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött szeméiy
részére A férőhely t5 o/o-áig a gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is
ellátásban részesülhet abban az esetben, ha az ellátást igénylő vaw 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 vagy fogyatékossága miatt
Önmagáról gondoskodni nem képes, gondozási szükséglettel rendelkező szómély is
elláthatÓ, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nurn
biztosítható.

4.3.8. P,ápa, Arany |ános utca 4.
Atmeneti elhelyezés biztosítása az önellátásra képes hajléktalan személyek számára.

4,3.9. Pápa, Anna tér 15.
A családsegítés feladatait a szociális igazgatásróI és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi IlI. törvény, a család- és gyermekjóléti szolgála! valamint a család- és gyermekjóléti
kÖzpont feladatait a gyermekek védelméről és gyámü gyi igazgatásról szoló L997, évi
§fi I. törvé ny szabá|y ozza.
Család- és gyermekióléti szolgálat
Szolgáltatás iiztosítása Pápa járás közigazgatási területén a lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező lakos, egyén, család, valamint a városban tartózkoáó
hajlé}talan személy részére, Krízishelyzet esetén más illetékességi területhez tartoz'
szeméIy is felkeresheti az intézményt. Az ellátottak köre a családiegítést önkéntesen
felkeresŐ, jelzőrendszer által küldött, együttműködésre kötelezett, éi a szolgálat által
megkeresett szociális problémák miatt veszélyeztetett vagy krízishelyzeiben lévő
személyek, családok.
A gYermekjóléti szolgáltatás speciális személyes szolgáltatás, amely a gyermek testi,lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítését,
veszé|yeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, 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 speciális 

-szólgáltatások

biztosÍtása, továbbá a gyermekvédelmi gondoskodás keretéb e tartoző hatósági
intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenység ellátásá.
Szakmai támogatás nyújtása az ellátási területén működő gyermekjóléii 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 felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve
autista személyek számára.

4.4. 
^

tési szerv ala ek ti funkció szerinti lése:

kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1,
013350 Az ö nko rm ány zati va gyo nnal v alő gazdá|ko dással

kapcsolatos feladatok

Z
013360 M ás szerv részére v égzett p é nzügyi -gazdálko dási,

üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

3 04723L Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

4 047232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

5 04t233 H osszabb időtartamú közfoglalko ztatás

6 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

7 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

B 701227 Fogyatékossággal élők nappali ellátása

9 t02023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

10 702024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása

1,I 1,02025 Időskorúak átmeneti ellátása

12 t02026 Demens betegek átmeneti ellátása

13 102031 Idősek nappali ellátása

I4 702032 Demens betegek nappali ellátása

15
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali

iqtézményében

t6 t04036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását
biztosító intézményben

L7 704037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

1B 704042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

19 I04043 !§q]qd és gyermekjóléti központ
20 t070I3 Hajléktalanok átmeneti ellátása
2! 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

22 707052 Házi segítségnyújtás

4,5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: a mindenkor hatályos működési
engedélyekben meghatározott települések,



5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A magasabb vezető beosztást nyilvános pá|yázat útján kell betölteni. A pá|yázat eljárási
rendjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, és a szociális,
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtására kiadott
257 /2000.(X|l.?6.) Korm. rendeletben foglaltak határozzák meg. Az intézményvezetői
megbízás Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének hatáskörébe tartozik.

5.2. A szervnél alkalmazásban álló szemé

foglalkoztatási j o gviszony jogviszonyt szabályoző jogszabály

L

közalkalmazotti
jogviszony

A közalkalmazottak jogállásáról szőlő L992, éviXXKII.
törvény; valamint a végrehajtására kiadott a szociális,
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban
történő végrehajtásáról szóló 257 /2000,(Xl1.26.) Korm.
rendelet

2 munkaviszony A munka törvénykönwérő| szőlő 2072, évi I. törvény

3 megbízási iogviszony A Polgári Törvénykönwről sző|ő 2073. évi V. törvény

4
közfoglalkoztatási
jogviszony

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
szól6 207L, évi CVL törvény



Okirat száma: A01" / 2,70 -IL / 2027, 5. számú melléklet

Módosító okirat

A Pápai Városi Óvodák Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete á|talZOZL. április 1.
napján kiadott, A01,/2t0-8/202L. számú alapító okiratát az államháztartásról sző|ő 201,L évi
CXCV. törvény B/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2077. évi CXC. törvény 21. § (2) és [3)
bekezdése alapján - Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete ,,j202L. (..,.,....)
határozatára figyelemmel -a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 4.3.1. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:

,,A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló t997. évi )fiXI. törvény 2L/A. §-a
alapj án az intézményi (óvo daí) gyerm ekétkeztetés b iztosítása."

2. Az a|apító okirat 4.4. pontja az alábbi sorokkal egészül ki a további szerkezeti egységek
számozásának értelemszerű

B 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

9 096025 Munkahelyi étkeztetés közneveIési intézményben

Jelen módosító okiratot2O2L.július 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Pápa,,,időbélyegző szerint"

Pr. Áldozó Tamás
polgármester

P.H.



Okirat száma: A0I / 2L0 -12 / 2021' 6. számú melléklet

Alapító okirat
mó dosításokkal egységes szerkezetb e foglalva

Az államháztartásról szŐ|Ó 2O1!. évi CXCV. törvény B/A. §-a és a nemzeti köznevelésről
szőlő 2O1,1,. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapián a Pápai Városi óvodák
alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megneve zése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv megnevezése: Pápai Városi Óvodák

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése

1.2.1. angol nyelven: The City Kindergartens of Pápa

7.2.2.német nyelven: Stádtische Kindergarten von Pápa

1,.3. A költségvetési szerv

1.3.1. székhelye: 8500 Pápa, Huszár ltp. 33.

,3.2.

telephely megnevezése telephely címe

7
Pápai Városi Óvodák Erzsébetvárosi
Tagóvodája 8500 Pápa, Kisfaludy utca 20.

2

Pápai Városi Óvodák Vajda Péter lakótelepi
Tagóvodája

Német neve:

Vaj da-Péter-Wohnsiedlung- Kindergarten
der stádtischen kindergarten von pápa

8500 Pápa, Vajda Péter lakótelep 2B,

3 Pápai Városi Óvodák Tókerti Tasóvodáia 8500 Pápa, ÖtOait utca 26.

4 Pápai Városi Óvodák Nátuskerti
Tagóvodáia 8500 Pápa, Radnóti utca72.

5
Pápai Városi Óvodák Tapolcafői
Tagóvodája B598 Pápa-Tapolcafő, Tapolcafői utca 67,

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

7

Pápai Városi Óvodák FáyAndrás lakótelepi
Tagóvodája
Angol neve:
Fáy Housing Estate Kindergarten a
lvlg4tber of the City Kindergartens of Pápa

8500 Pápa, Szövetkezet utca 36/a.



8
Pápai Városi Óvodák Kéttornyúlaki
Tagóvodá

859 1 Pápa-Kéttornyulak, Kéttornyulaki
utca 12.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2003.07.01.

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.L. megnevezése : Páp a Város Ö nko rmányzatának Képviselőtestülete
?.Z.2. szél<helye: 8500 Pápa, F ő utca 5.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3,1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
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, székhelye: 8500 Pápa, Fő utca 5.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1,. 
^ 

költségvetési szerv közfeladatal Magyarország helyi önkormányzatairól sző|ő 201,L, évi
CLXXXX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontjában foglaltak alapján óvodai ellátás, továbbá a
nemzeti köznevelésről szóló 20tt, évi CXC. törvény 4. § 14a. a) pontja alapján óvodai nevelés,
1-4a. b) pontja alapján nemzetiségheztartozík óvodai nevelése, 14a. r) pontja alapján a többi
gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat száma szakágazat megnevezése

7 B51020 óvodai nevelés

4.3. Aköltségvetési szerv alaptevékenysége:

4.3.1. A gyermek három éves korától a tankötelezettség - jogszabályban meghatározottak
szerinti - kezdetéig nevelő intézmény, amely biztosítja a gyermekek napközbeni
ellátásával összefliggő feladatokat is.
Biztosítja a többi gyermekkel együtt nevelhető 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.



A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló L997. évi )fiXI. törvény 2t/ A.
§-a alapján az intézményi (óvodai) gyermekétkeztetés biztosítása.

4.3.2. Huszár lakótelep 33.
A nemzeti köznevelésről szóló 2017. CXC. törvény 4. § t4a, a) és r) pontja szerinti
Óvodai nevelés biztosítása, továbbá a többi gyermekkel eg!ütt nevelhető sajátos
nevelési igényű gyermekek - figyelembe véve a gyermek fogyatékosságát is - integrált
nevelése.

4.3.3. Pápai Városi Óvodák ErzsébeWárosi Tagóvodáia
A nemzeti köznevelésrő| sző|ő 207L. CXC. törvény 4. § t4ia. a) pontja szerinti óvodai
nevelés biztosítása.

4.3,4. Pápai Városi Óvodák Vaida Péter lakótelepi Tagóvodáia
A nemzeti köznevelésről szóló 20Lt. CXC. törvény 4. § L4a. 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.
A nemzeti köznevelésről szóló 20LI. évi CXC. törvény 4. § 14a. b) pontja alapján egy
csoportban kétnyelvű német nemzetiségi óvodai nevelés biztosítása.

4.3.5. Pápai Városí övodák Tókertí Tagóvodáia
A nemzeti köznevelésről szóló 201L. CXC. törvény 4.§ L4a. a) pontja szerinti óvodai
nevelés biztosítása.

4.3.6. Pápai Városí Óvodák Nátuskerti Tagóvodáia
A nemzeti köznevelésről szóló 2011' CXC. törvény 4. § 14a. a) pontja szerinti óvodai
nevelés biztosítása.

4.3.7, Pápai Városí Óvodák Tapolcafői Tagóvodáia
A nemzeti köznevelésről szóló 20tI. CXC. törvény 4.§ I4a. a) pontja szerinti óvodai
nevelés biztosítása.

4.3.8 Pápai Városi Óvodák Szivárvány Tagóvodáia
A nemzeti köznevelésről szóló 2077. CXC. törvény 4. § L4a, 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.

4.3.9. Pápai Városi Óvodák Fáy András lakótelepi Tagóvodáia
A nemzeti köznevelésről sz6l6 20L7. CXC. törvény 4. § 14a. a) pontja szerinti óvodai
nevelés biztosítása.
Az interkulturális nevelés óvodai gyakorlatánakmellékletével kiegészített Helyi Óvodai
Nevelés Program alapján - magyar-angol két nevelési nyelvű ellátást biztosít a SAC/C-
17 program végrehajtása során a városba érkező nem magyar állampolgárságú
gyermekek számára.

4.3.L0. Pápai Városi Óvodák Kéttornyrilaki Tagóvodáia
A nemzeti köznevelésről szó|6 ZOL1' CXC. törvény 4. § 74a, a) pontja szerinti óvodai
nevelés biztosítása.

4.4. A kÖltségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati
funkciószám kormányzati funkció megnevezése

1 04123I Rövid időtartamú közfoelalkoztatás
2 041233 Hosszabb időtartamú közfoslalkoztatás
3 091110 óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

4 091,L20 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésénelg
ellátásának szakmai feladatai

5 091130 Nemzetiségi.óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai



6 09L140 óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

7 095020 Iskolarendszeren kívüli eeyéb oktatás, képzés

B 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
9 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

10
].07080 Esélyegyenlőség elősegítését célző tevékenységek és

programok

4.5, A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
Pápa város közigazgatási területe. Kötelező felvételt biztosít a nemzeti köznevelésről szóló
201,L. évi CXC. törvény 49. § (3) bekezdésében foglaltak alapjánközzétett felvételi körzetben
lakók részére.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5,1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A magasabb vezetői beosztást nyilvános pá|yázat útján kell betölteni. Apályázat eljárási
rendjét a nemzeti köznevelésrő| sző|ő 201,t. évi CXC. törvényben, a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 7992, évi XXXIII. törvényben (a továbbiakban: Kjt.) és a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről és a Kjt. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szŐ|Ő 326/2073. (VIII.30.) Korm. rendeletben foglaltak határozzák meg, mely szerint a
magasabb vezetői megbÍzást öt évre kell adni. Azintézményvezetői megbízás Pápa Város
Önkormányzata Képviselőtestületének hatáskörébe tartozik.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási i oeviszonv jogviszonyt s zabály oző jogszabály

7

közalkalmazotti j ogviszony A nemzeti köznevelésről szóló 2077. évi CXC. törvény, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló t992. évi XXXIII.
törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről és a Kjt, köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról szóló
326 /20t3. rVIII.30.) Korm. rendelet

2 munkaviszony A munka törvénykönwéről szőlő 20L2. évi I. törvény
3 megbízási iogviszonv A Polgári Törvénykönwről szóló 2013. évi V. törvény

4
közfoglalkoztatási
jogviszony

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
sz6|ő 2017. évi CVI. törvény

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1, A köznevelési intézmény

6.1.1. típusa: óvoda



6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, nemzetiséghez
tartozók Óvodai nevelése és a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési
igényű gyermekek óvodai nevelése

6.1.3. gazdálkodásával összefliggő jogosíWányok az intézmény önálló gazdasági
szervezettel, költségvetéssel és bankszámlával rendelkezik.

6.2. Akőznevelési in

tagintézménV megnevezése tagintézménv címe

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

2

Pápai Városi Óvodák Vajda Péter lakótelepi
Tagóvodája

Német neve:

Vaj da- Péter-Wohnsiedlung-Kindergarten
der stádtischen kindersarten von pána

B500 Pápa, Vajda Péter lakótelep 28.

3 Pápai Városi Óvodák Tókerti Taeóvodáia 8500 Pápa, ötodik utca26.

4
Pápai Városi Óvodák Nátuskerti
Tagóvodáia 8500 Pápa, Radnóti utca12.

5
Pápai Városi Óvodák Tapolcafői
Taeóvodáia 8598 Pápa-Tapolcafő, Tapolcafői utca 67.

6
Pápai Városi Óvodák Szivárvány
Taeóvodáia 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.

8
Pápai Városi Óvodák Kéttornyulaki
Tasóvodáia

8591 Pápa-Kéttornyúlak, Kéttornyúlaki
utca 12.

6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám:

feladatellátási hely
megnevezése

alapfeladat
megnevezése

munkarend
megjelölése

maximális
gyermek-,
tanulólétszám

1, Pápai Városi Óvodák

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

13B íő

2
Pápai Városi Óvodák
Erzsébetvárosi Tagóvodáia óvodai nevelés 95 fő



3
Pápai Városi Óvodák Vajda
Péter lakótelepi 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
Taeóvodáia óvodai nevelés 70 fő

5
Pápai Városi Óvodák
Nátuskerti Tagóvodáia óvodai nevelés 100 fő

6
Pápai Városi Óvodák
Tapolcafői Tagóvodáia óvodai nevelés 45 íő

7
Pápai Városi Óvodák
Szivárvány Tagóvodája

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

150 fő

B
Pápai Városi Óvodák Fáy
András lakótelepi Tagóvodáia óvodai nevelés L25 íő

9
Pápai Városi Óvodák
kéttornyúlaki Taeóvodáia óvodai nevelés 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,
célia

1, B500 Pápa, Huszár lakótelep 33. 3906/5
Pápa Város
Önkormányzatának
tulaidonában

óvoda

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

óvoda

3
8500 Pápa, Vajda Péter lakótelep
28. 6347/52

Pápa Város
Önkormányzatának
tulaidonában

óvoda

4 8500 Pápa, Ötoait utca26. 5B6
Pápa Város
Önkormányzatának
tulaidonában

óvoda

5 8500 Pápa, Radnóti utca ].2. 24I
Pápa Város
Önkormányzatának
tulaidonában

óvoda



6
8598 Pápa-Tapolcafó, Tapolcafői
utca 67. 9305

Pápa Város
Önkormányzatának
tulajdonában

óvoda

7 8500 Pápa, Képző utca 3. L990/L0
Pápa Város
Önkormányzatának
tulaidonában

óvoda

B
8500 Pápa, Szövetkezet utca
36/a. 3335

Pápa Város
Önkormányzatának
tulaidonában

óvoda

9
859 1 Pápa-Kéttornyírlak,
Kéttornyúlaki utca 12. 8L94

Kéttornyúlaki Református
Egyházközség
tulajdonában Pápa Város
0nkormányzatának
használati iosával

óvoda


