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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerint: 

akadálymentes az épített környezet akkor, ha annak kényelmes, biztonságos, önálló használata 

minden ember számára biztosított, ideértve azokat az egészségkárosodott egyéneket vagy 

embercsoportokat is, akiknek ehhez speciális létesítményekre, eszközökre, illetve műszaki 

megoldásokra van szükségük. 

 

A törvényi előírások és a jogszabálynak megfelelő műszaki megoldások biztosítása jelentős 

anyagi terhet rónak az állami és önkormányzati építményeket és közterületeket fenntartókra. 

A tervezési segédletek, előírások határozzák meg az akadálymentesítés műszaki előírásait és 

fő szabályait. 

 

Pápa Város Önkormányzata az 1997. évi törvényi szabályozást megelőzően is úgy hajtotta 

végre a közintézményi beruházásait, hogy azok mindenki számára elérhető szolgáltatást 

nyújtsanak.  

Példaként említhetjük a Séllyei utcai új rendelőintézet építését, a Teveli úti Otthonház és a 

Kisfaludy utcai Fogyatékosok Nappali Intézetének kialakítását.   

 

A törvény hatályba lépését követően az összes intézményi beruházás úgy valósult meg, hogy 

minimálisan legalább a fizikai akadálymentesítést biztosítsa. Példaként említhető a 

Vörösmarty utcai Otthonház építése, a Kórház rekonstrukció, a Kórház szemészeti folyosó 

kialakítása, az Erkel iskola rekonstrukciója, az új felnőtt ügyelet kialakítása, a központi 

védőnői szolgálat kialakítása, a mentőállomás építése, a Balla Róbert téri Általános Iskola 

bővítése, a Tarczy Lajos Általános Iskola rekonstrukciója, a Jókai u. 37. szám alatti 

iskolaépület átalakítása, a Jókai Mór Művelődési Központ vizesblokk átépítése,  az Anna téri 

orvosi rendelő védőnői szolgálat kialakítása, a volt Kiliáni, az Ötödik utcai, a Vajdai P. 

lakótelepi orvosi rendelő felújítása. 

A 90-es évektől folyamatosan történt az óvodák jobb megközelíthetősége érdekében a 

bejáratok átépítése. 2009. évben 3 db óvoda épület kapcsán teljes körű akadálymentesítés 

valósult meg (Csókai Óvoda, Tókerti Óvoda, Erzsébetvárosi Óvoda). 

Közétkeztetési feladatkörben új rámpa épült a Közoktatási és Közművelődési Intézmények 

Gaesz Nátus Konyha megközelítésére. 

A Bóbita bölcsőde rekonstrukciójával a bölcsődei ellátás kapcsán is teljes az épületek 

akadálymentesítése. 

A Munkácsy Mihály és Weöres Sándor Általános Iskola beruházásával az általános iskolák 

közül ezen intézmények teljes körűen akadálymentessé válnak. A TISZK beruházásában a 

Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 2 db intézményegysége és az Acsády Ignác 

Szakközépiskola és Kollégium akadálymentessé válik.  



A törvény előírásainak megfelelően több közterület akadálymentesítése is megvalósult. Ezen 

célt szolgálja a piaci rekonstrukció, a Béke tér rekonstrukciója, az Eötvös utca, a Szent László 

utca és az Ady sétány átépítése. Az útrekonstrukciókkal párhuzamosan a buszmegállók 

akadálymentesítése is megtörtént, így az Aradi utcában, az Ötödik utcában minden 

buszmegálló akadálymentesen megközelíthető. 

Az Önkormányzat a 90-es évektől ezidáig közel 174.000.000,-Ft-ot költött 

akadálymentesítésre. 

A Fő tér, és az Esterházy-kastély rekonstrukciójával a városközpont is teljes körűen 

akadálymentessé válik. 

 

Az Önkormányzat a törvényben előírt kötelezettségének eleget tett az akadálymentesítési 

előírások vonatkozásában. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a beszámolót megtárgyalni és elfogadni 

szíveskedjen. 

 

Összeállította: Szabó József köztisztviselő 

 

 

 

Pápa, 2011. május 16. 

 

 

        Dr. Áldozó Tamás sk. 

             polgármester 


