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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

 

 

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

döntött a 

 „Fogadj örökbe egy közterületet” program 

elindításáról.  

A program célja a város közterületi színvonalának, a zöldterületek, virágos felületek 

mennyiségének növelése a lakosság, egyesületek és civil szervezetek bevonásával. 

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

rendelkező szervezett. 

A végrehajtásért Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága a felelős. 

A jelentkező határozatlan ideig, de legkevesebb 1 évre a Városgondnoksággal 

együttműködési megállapodást köt. 

Ennek keretében az adott területen a vállalt feladatokhoz igényelt növényekre, anyagokra 

vonatkozó számlák ellenértékét - amelynek összege nem haladhatja meg a bruttó 50.000 Ft,-ot 

- a Városgondnokság megtéríti. 

 

A megállapodásban rögzítésre kerülnek a gondozási feladatok, a gondozott közterület, a 

felhasznált növények. Az örökbe fogadott közterületen növények ültetése csak a 

Városgondnoksággal történő egyeztetés után lehetséges. A Városgondnokság jogosult a 

vállalt feladatok, a gondozási munkák elvégzését ellenőrizni, szükség esetén beavatkozni. 

Amennyiben a szerződő fél vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, az anyag és növényvásárlásra 

kifizetett összeg ellenértékét köteles a Városgondnokság részére visszafizetni. 

 

 

 

 



 

A program 2010. szeptember 1.-től indult el. A médiában történő közzététele után nagyon sok 

érdeklődő jelentkezett. A lakosság többsége rosszul értelmezte a határozatban foglaltakat, és 

az ingatlanuk előtti közterületet szerette volna örökbe fogadni, amelynek gondozása a 

környezetvédelméről szóló 41/2005 (XII.16.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján 

amúgy is a kötelezettségébe tartozik. 

 

A tavalyi év folyamán - talán az őszi időszaknak köszönhetően is - nem sikerült 

együttműködési megállapodást kötnünk. A tél, tavasz folyamán ismét felhívtuk a lakosságot a 

médián keresztül, hogy a program folytatódik és várjuk a jelentkezőket. 

Az első örökbe fogadás a Vajda ltp.-en valósult meg, ahol a közelmúltban kialakított nagyobb 

méretű cserjeágyás gondozását vállalta el a szomszéd épületben lakó idősebb hölgy.  

Az örökbe fogadási program keretén belül nagy előrelépésként értékeltük a város területén 

lévő körforgalmak iránti érdeklődést, amelynek következtében öt darab körforgalom 

gondozását sikerült ily módon megoldani. 

 

A nagy igény mutatkozott a virágos felületek kialakítására, kőedények gondozására. Több 

újonnan kialakított virágágyással, amelyek a Vajda ltp.-en, Március 15. téren és a Jókai 

utcában valósultak meg, ezzel sikerült emelni a város esztétikusabb képét. A kőedények 

gondozására több együttműködési megállapodást is kötöttünk, ennek során újak is kerültek 

kihelyezésre/Teleki u./ és a már kint lévők is beültetésre kerültek. pl. Radnóti u. Ötödik u. 

A tavaszi-nyári időszak folyamán a Pápa Városi Televízióval karöltve elindítottunk egy 

rendszeresen jelentkező magazin műsort, amely havonta beszámolt egy-egy sikeres örökbe 

fogadási akcióról. A műsor legutolsó adásában beszámoltunk arról, hogy nemcsak a 

virágágyások és kőedények örökbe fogadására várjuk a jelentkezőket, hanem a program 

lehetőséget biztosít, illegális hulladék lerakások megszüntetésére, illetve játszóterek 

örökbefogadásán belül a játékok festési munkálataira. Az elkészített riportoknak és a Pápa és 

Vidéke c. lapban megjelent újság cikkeknek köszönhetően a lakosság részéről számos 

megkeresés történt. Sikerült több örökbefogadási megállapodást megkötnünk. Ezek között 

volt olyan közterület is, amely a Bocsor utcai és Bella utcai telkek által körül zárt, így 

megközelítése szinte lehetetlen, ezért nagy öröm volt számunkra, hogy a terület 

szomszédságában lakó Bocsor utcai lakos vállalta a gondozását.  

 

 



 

Az óvodák, iskolák bekapcsolódása a programba szintén sikeresnek mondható, pl. a Csóka-

ligetben lévő kettő darab emlékmű virágosításával. 

Az örökbe fogadók körét a lakosokon túl egyesületek és civil társaságok, vállalkozások is 

bővítették. 

 

Az egyik legnemesebb célt szolgáló örökbe fogadásunk kapcsán lehetőségünk nyílt arra, hogy 

a Szent József kápolna melletti közterületen kialakításra kerülő „Házas párok útját” e program 

adta lehetőséget kihasználva támogassuk. 

 

Pápa Város Önkormányzata a „Fogadj örökbe egy közterületet” program megvalósítását 

2011. évben 2.000.000 Ft,- al támogatta. A megkötött 20 db együttműködési megállapodásra 

a rendelkezésre álló eszközből ez idáig 426.492 Ft került elköltésre. A viszonylag kicsi 

összeget az magyarázza, hogy nem minden örökbe fogadó kíván élni a növényültetés 

lehetőségével, illetve nem egy összegben kerül felhasználásra, az egyéves megállapodási 

időszakon belül. 

 

A program egyik célja, - hogy az örökbe fogadók a „jó gazda” szemével ápolják a 

közterületeket, ezáltal kicsit magukénak tudva, növelve az esztétikusabb összkép kialakítását, 

- úgy gondoljuk megvalósult. 

Az óvodák, iskolák bekapcsolódásával elkezdett szemléletváltás kialakítása is jó úton halad, 

amely szintén alapul szolgálhat a program jövőjét illetően. 

 

Az indulás óta szerzett tapasztalataink alapján a lakosság "megszólítása” nagyon nehézkes 

volt. Félreértelmezések következtében a lakosok közül sokan úgy gondolták, hogy a terület 

gondozásért is jár az ötvenezer Ft, illetve eszközök is vásárolhatók belőle. 

A Pápa Városi Televízióval közösen készített riportok nagy segítséget jelentettek ahhoz, hogy 

ez a mozgalom elindulhasson. Továbbra is szeretnénk megjelenni a műsorral, ahol a 

felhívásunkat rendszeresen közzétesszük, és bemutatjuk az új örökbe fogadott közterületeket. 

Sajnos kevés azon emberek száma, akik önként dolgozva akarnak tenni a szebb 

környezetükért. Persze akadnak ellen példák is, ahol a szép környezet kialakításának igénye 

az örökbe fogadási programon kívül is fontos az ott élőknek.  

 

 



 

 

A Városgondnokság továbbra is mindent megtesz a program folytatásáért, amely idővel a 

város arculatán is megmutatkozik majd. Ez azonban csak egy hosszú távú folyamat 

eredményeként alakulhat ki. 

 

Pápa, 2011. szeptember 16. 

 

 

 

         Bánhidi László sk. 

          intézményvezető 




