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Tárgy: Megállapodás a Bakonyerdő Zrt-vel az erdei iskolák működtetése tekintetében 
 

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 

  8500 PÁPA, Fő u. 12. 

  Tel: 89/515-018 

  Fax: 89/515-083  

  E-mail: polgarmester@papa.hu 

   

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Bakonyerdő Zrt. vezetése azzal a  kéréssel kereste meg Pápa Város Önkormányzatát, hogy 

kössenek megállapodást a Bakonyerdő Zrt. által működtetett Esterházy Erdei Iskola és Tallós 

Pál tanösvény oktatási és turisztikai célra történő hasznosítására.  

 

Az együttműködés célja, hogy a Bakonyerdő Zrt. közjóléti tevékenységét minél szélesebb 

körben megismertesse Pápa és térsége lakosságával, illetve felajánlja a létesítményt az óvodás 

és általános iskolás korú gyermekek környezeti nevelésének céljaira.  

 

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni 

és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.  

 

Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő 

 

Pápa, 2011. május 19. 

 

 

          

         Dr. Áldozó Tamás sk. 

                         polgármester 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Bakonyerdő Zrt-vel kötendő 

Együttműködési Megállapodást a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására.     

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester    

Rádi Róbert kabinetvezető 

 
 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

A Bakonyerdő Zrt. működésével és a kezelésében lévő közjóléti létesítmények, elsősorban a 

Kup községhatárban lévő Esterházy Erdészeti Erdei Iskola (továbbiakban: Erdei Iskola) és a 

hozzá kapcsolódó Tallós Pál tanösvény oktatási, valamint környezeti nevelés célú 

hasznosításával olyan lehetőség nyílt meg Pápa és környéke oktatási intézményei számára, 

amellyel a környezeti nevelés feltételei jelentős mértékben javulhatnak.   

 

Annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló lehetőségek igénybevétele valamennyi tanuló 

számára azonos feltételek mellett biztosítható legyen, Pápa Város Önkormányzata mint 

intézményfenntartó és a Bakonyerdő Zrt. az alábbi együttműködési megállapodást kötik: 

 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

amely létrejött egyrészről Pápa Város Önkormányzata (8500 Pápa, Fő u. 12.) 

képviseletében:     Dr. Áldozó Tamás polgármester, - továbbiakban: Önkormányzat –  

 

másrészről a Bakonyerdő Zrt. (8500 Pápa, Jókai u. 46.) képviseletében: Varga László 

vezérigazgató – továbbiakban: Bakonyerdő -  

 

között a mai napon az alábbiak szerint: 

 

1. A Bakonyerdő 

 az Esterházy Erdészeti Erdei Iskola és Tallós Pál tanösvény teljes infrastruktúráját 

felajánlja a környezeti nevelés, és egyéb foglalkozások lebonyolítására.  

Egyedi kérések és a jelenlegi infrastrukturális lehetőségeken túli igények esetén külön 

megállapodás alapján szervezi meg a foglalkozásokat.  

 a Bakony Volán Zrt-vel kötött külön megállapodás alapján biztosítja – a menetrend 

szerinti járatokon - az Erdei Iskolába látogatók részére a kijutatást Pápa – Kup 

külterület viszonylatában.  

Külön kérés és egyedi megállapodás alapján térítés ellenében biztosítja a Kup 

külterületi Volán megállóhely és az Erdei Iskola közti útvonalon való szállítást 

lófogattal. 

 biztosítja az Erdei Iskola oktatási moduljainak igénybevételét korosztályi 

sajátosságoknak megfelelően, továbbá a szükséges eszközöket, felszereléseket. 

 az Erdei Iskolai foglalkozásokhoz kapcsolódó szabadidős programokhoz a gyerekek 

számára biztosítja a játszótér használatát és az udvaron lévő piknikező helyet. 

 biztosítja az Erdei Iskola szolgáltatási köréhez szorosan nem kapcsolódó, egyéb az 

oktatást segítő igényeket, többek között az erdőgazdálkodással kapcsolatos 

helyszíneket, bemutatóhelyeket. Ezeket a programokat erdészeti szakemberek 

bevonásával irányításával szervezi meg. 



 

 Pápa Város Önkormányzatának fenntartásában lévő oktatási intézmények részére 

tanévenként és intézményenként három oktatási programnapot térítésmentesen 

biztosít.  

 

2. Az Önkormányzat 

 a fenntartásában működő és a város területén lévő más fenntartók által működtetett   

nevelési-oktatási intézmények vezetőit ösztönzi az Erdei Iskola programjainak, 

szolgáltatásainak igénybevételére. 

 közreműködik a szolgáltatást igénybevevő intézmények és a Bakonyerdő közti 

szervezési feladatok megoldásában. 

 együttműködik az erdészeti, természetvédelmi és egyéb jeles napok közös 

szervezésében, a  programok lebonyolításában. 

 együttműködik a Bakonyerdő közjóléti tevékenysége bemutatásában és az elért 

eredmények népszerűsítésében.    

 nevelési-oktatási intézményein keresztül segítséget nyújt az esetleges új környezeti 

nevelési modulok  kidolgozásában, illetve a meglévő modulok, tananyagok 

fejlesztésében. 

 

 

3. Jelen megállapodás 2011. szeptember 1-jétől lép hatályba és határozatlan időre szól. 

 

4. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései 

az irányadóak. 

 

Felek a megállapodást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag aláírják. 

 

 

Pápa, 2011. május 26. 

 

 

 

 

 

Pápa Város Önkormányzata               Bakonyerdő Zrt. 

      Dr. Áldozó Tamás                Varga László 

         polgármester                        vezérigazgató 

 


