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E L Ő T E R J E S Z T É S 
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Tárgy: „Fogadj örökbe egy közterületet” program elfogadása 

 

 

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 
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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 101/2010. (VII. 8.) számú határozatával 

döntött a „Fogadj örökbe egy közterületet“ program elindításáról. 

 

„Fogadj örökbe egy közterületet” program 

 

A program célja a közterületi zöldterületek környezeti színvonalának emelése, a zöld 

növényzettel borított közterületek növelése, az lakókörnyezetünk kultúráltabb, igényesebb 

kialakítása, minőségének javítása és megőrzése, esztétikusabb utcakép megteremtése, a 

közterületen felhalmozott illegális hulladéklerakások megszüntetése a lakosság, az 

öntevékeny civil szervezetek, intézmények és az Önkormányzat közös munkájának 

eredményeképpen. 

 

A program végrehajtásáért a város közterületeinek fenntartásával, karbantartásával megbízott 

Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága (továbbiakban: Városgondnokság) felelős. 

 

A program keretében az alábbi területeken látunk különösen együttműködési lehetőséget: 

- körforgalmak virágosítása, gondozása; 

- parkolók szegélyeinek virágosítása, gondozása; 

- virágok, fás szárú növények elhelyezésére alkalmas konténerek vásárlása, 

gondozása;  

- közterület zöldterületeinek gondozási feladataiban való részvétel; 

- növényültetés-füvesítés és annak folyamatos ápolása, gondozása; 

- kandeláberek virágosítása, gondozása; 

- játszótereink – játszóeszközeink megvédésében való aktív részvétel (pl.: játszótér 

bekerítése, őrzése, padok, játékok festése),  

- közterületen található illegális hulladéklerakások felszámolása, ill. ezen területek 

folyamatos karbantartása, stb. 

 

Nem fogadható örökbe: 

- Belső Várkert területe, 

- Pápa Város Képviselőtestületének a környezet védelméről szóló 41/2005. (XII.16.) 

számú rendeletének az ingatlan tulajdonosának kötelességeire vonatkozó 

szabályozás alá eső területek. 

 

A programra jelentkezhet természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet (továbbiakban együtt: szerződő fél). 

 

A jelentkezés során a szerződő félnek írásban rögzítenie kell mely közterületet, annak 

mekkora részét, milyen típusú gondozás mellett kívánja örökbe fogadni. 
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A Városgondnokság a szerződő féllel határozatlan időre, de legkevesebb 1 évre 

együttműködési megállapodást köt. 

 

Az együttműködési megállapodásban rögzítésre kerül a kitűzött cél, a szerződő fél által vállalt 

feladatok köre és a vállalt feladatok teljesítéséhez igényelt növények, eszközök, anyagok 

listája, valamint Városgondnokság által a feladatok megvalósításához vállalt, szükséges 

intézkedések köre. 

 

A szerződő felet az Önkormányzat Városgondnoksága útján egyszeri együttműködési 

megállapodás keretében támogatja az adott területen szükséges – a környezeti minőség 

színvonalának emelésére vonatkozó –, vállalt feladatokhoz igényelt növények, eszközök, 

anyagok ellenértékének megtérítésével, valamint a feladatok megvalósítását támogató, 

szükséges intézkedések vállalásával. 

Az együttműködési megállapodásban rögzített, igényelt növények, eszközök, anyagok 

ellenértékének megtérítése számla ellenében utólagos kifizetéssel történik. 

 A kifizetéshez az együttműködési megállapodás alapján Pápa Város Önkormányzata 

Városgondnoksága (8500 Pápa, Anna tér 11.) részére és címére kiállított számlát a 

Városgondnokságnál kell leadni minden hó 01-ig. A Városgondnokság a kifizetésről a 

tárgyhó 10-ig házipénztára útján intézkedik.  

Az egy megállapodáson belül igényelt növényekre, eszközökre, anyagokra vonatkozó 

számlák összértéke nem haladhatja meg a bruttó 50.000,- Ft -ot. 

Az összeg nem használható fel:  

- locsolóvíz elszámolására,  

- fűnyíró vásárlására, 

- a zöldterület gondozásához használt üzemanyag (pl.: fűnyíró) elszámolására, 

- a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) számú 

Kormányrendelet alapján engedéllyel kivágott növény pótlásaként előírt fás szárú 

növény vásárlására. 

 

A program lebonyolításához éves szinten bruttó 2.000.000,- Ft (2010. évben ennek időarányos 

része) keretösszeget szükséges biztosítani a költségvetésből. Amennyiben év közben a 

keretösszeg kimerül, úgy a Képviselőtestület a szükséges forrást a pótköltségvetés 

tárgyalásakor biztosítja. 

A fel nem használt összeg visszafizetéséről a Városgondnokságnak minden tárgyévet követő 

január 31-ig gondoskodnia kell. 

 

A Városgondnokság erkölcsi elismerésként hozzájárulásuk esetén a szerződő felek listáját a 

helyben szokásos módon közzé teszi. 

 

A program indításának időpontja: 2010. szeptember 1. 

 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Összeállította: Németh Tamás műszaki osztályvezető 

 

Pápa, 2010. augusztus 11. 

 

Dr. Kovács Zoltán sk. 

Polgármester 



 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Fogadj örökbe egy közterületet” 

programot az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja, annak végrehajtására Pápa Város 

Önkormányzatának Városgondnokságát, mint a város közterületeinek, önkormányzati 

tulajdonú területeinek fenntartásáért, karbantartásáért felelős szervezetet utasítja.  

A program lebonyolításához éves szinten bruttó 2.000.000,- Ft – 2010. évben ennek 

időarányos részét: bruttó 650.000,- Ft – keretösszeget biztosít a költségvetésből Pápa Város 

Önkormányzatának Városgondnoksága részére. Amennyiben év közben a keretösszeg 

kimerül, úgy a Képviselőtestület a szükséges forrást a pótköltségvetés tárgyalásakor biztosítja. 

 

 
Határidő:  2010. szeptember 1. 

Felelős: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

  Bánhidi László PVÖ VG intézményvezető 

  Németh Tamás műszaki osztályvezető 

 

 
 

 

  


