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259/1997. (XII.16.) határozat  

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával utasította a jegyzőt, hogy az ellenőrzési program 

összeállítása során fordítson kiemelt figyelmet a 

vendéglátóegységek törvényességi vizsgálatára, a kereskedés és 

vendéglátás rendjéről szóló önkormányzati rendeletben 

foglaltakra, s növelje a társhatóságokkal együtt lefolytatásra 

kerülő komplex ellenőrzések gyakoriságát. 

 

A határozat végrehajtásával kapcsolatban a Közigazgatási Osztály vezetője az alábbiakat 

jelenti: 

 

A 2011. évi ellenőrzési program célja a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 

szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.r.), valamint a 

kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben (a továbbiakban: Ker. tv.) foglaltak 

alapján: 

 a vendéglátó- és kereskedelmi tevékenységet végző üzletek működésének általános 

törvényességi vizsgálata, 

 az üzletek működésének, a kereskedelmi tevékenységet érintő egyéb jogszabályokban 

foglaltak betartásának vizsgálata, 

 az üzletek jogszerű üzemeltetésének, a működés személyi és tárgyi feltételei 

meglétének vizsgálata. 

 

A Ker. tv. 9. § (1) bek. alapján a kereskedelmi tevékenységre vonatkozó jogszabályi és 

hatósági előírások megtartását a kereskedelmi hatóság (a továbbiakban: jegyző) ellenőrzi, 

hogy a  kereskedő: 

 eleget tett-e a kereskedelmi tevékenység bejelentési kötelezettségének, illetve 

rendelkezik-e működési engedéllyel, továbbá a bejelentett termékköröket 

forgalmazza-e (Korm. r. 24. § (1) bek.), 

 a vásárlókat jól láthatóan tájékoztatja-e az üzletben működő biztonsági szolgálat 

nevéről és székhelyéről, működésének vásárlókat érintő szabályairól (Korm. r. 24.§ 

(3) bek.), 

 a vásárlók könyvébe tett bejegyzések elintézésre kerültek-e, illetőleg az írásbeli 

vásárlói panaszra a kereskedő írásban válaszolt-e, (Korm. r.25.§ (3) bek.),  

  rendelkezik-e meghatározott szakképesítéssel, a vásárlók könyvének jegyző általi 

hitelesítése megtörtént-e (Ker. tv. 5. § (3), (5) bek.), 

 a vendéglátó üzletben a vendégek szórakoztatására zeneszolgáltatás, műsoros előadás, 

táncrendezvény vagy egyéb szórakoztató játék szolgáltatása folyik, azt bejelentette-e 

(Korm. r. 22.§),  

 az üzlet nyitvatartási idejében bekövetkezett változást bejelentette-e. 

 (Ker. tv. 6.§ (1) bek. ). 

 

Ebben az évben hét alkalommal - január 28-án és 29-én, április 5-én és 9-én, május 25-én, 

november 5-én és december 9-én - került sor hatósági ellenőrzésre a vendéglátó üzletekben a 

társhatóságokkal együttműködve. A Pápai Rendőrkapitányság valamennyi, a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal Pápa, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége, 

Pápa Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága, a Városi Gyámhivatal, a Pápa Városi 

Polgárőrség munkatársai alkalmanként vettek részt az ellenőrzéseken. 

 



Az ellenőrzések során megállapítást nyert, hogy a vendéglátó üzletek működése a hatályos 

jogszabályoknak megfelelt, jogszabálysértés miatt intézkedni nem kellett. 

 

 az üzletek rendelkeznek a tevékenység bejelentéséről szóló igazolással, működési 

engedéllyel, 

 az üzletek a bejelentett nyitvatartási rend szerint működnek, amit a zárvatartási időt 

követően végrehajtott visszatérő ellenőrzés is megállapított, 

 a vámhatóság az üzletekben forgalmazott termékek árueredetét vizsgálta, azt rendben 

találta, 

 a rendőrség igazoltatási eljárás eredményeként megállapította, hogy a szeszesital 

kiszolgálás és a fogyasztás fiatalkorúakra vonatkozó szabályait betartották. 

 

A jegyző, mint kereskedelmi hatóság által - előzetes értesítés nélkül – végzett hatósági 

ellenőrzés megállapította, hogy az üzletek alapvetően a jogszabályi előírásoknak megfelelően 

működtek. 

A tapasztalt kisebb hiányosságokat a kereskedők az ellenőrzést követően pótolták. (pl. a 

vásárlók könyvének jól látható és hozzáférhető helyen történő kihelyezése nem minden 

esetben volt megfelelő, az üzlet megszűnését a kereskedő nem jelentette be). 

 

A jegyző, mint kereskedelmi hatóság egy kereskedelmi egység ideiglenes, 30 napra történő 

bezáratásáról intézkedett, a NAV Szerencsejáték Felügyeleti Főosztály kezdeményezésére, 

mivel az ott működő játékautomata nem rendelkezett érvényes forgalmi engedéllyel. 

Az üzemeltető a döntés ellen bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, melyet a Veszprém 

Megyei Bíróság elutasított. A döntés végrehajtását a kereskedelmi hatóság rendszeresen 

ellenőrizte. 

 

A bejelentés- és működési engedélyköteles tevékenységekről vezetett nyilvántartás nyilvános, 

mely a város honlapján - www.papa.hu – elérhető. 

 

 

174/2006. (XII.14.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával fogadta el a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervvel 

kapcsolatos beszámolót. 

 

A Városfejlesztési Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a 

hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. §-a értelmében a helyi 

hulladékgazdálkodási tervnek az országos és a területi hulladékgazdálkodási tervben foglalt 

célokkal, feladatokkal és a település rendezési tervével összhangban kell állnia. Az új 

Országos Hulladékgazdálkodási Tervet még nem fogadta el az Országgyűlés, valamint az új 

hulladékgazdálkodási törvény elfogadása a jövő évben várható.  

Előzőekre tekintettel a város új hulladékgazdálkodási tervét az országos, a területi 

hulladékgazdálkodási terv és az új törvény ismeretében célszerű megalkotni. 

 

 

128/2009. (XI.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával döntött Pápa Város Környezetvédelmi 

Programjának módosításáról. 

 

http://www.papa.hu/


A Városfejlesztési Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy 

Pápa Város Környezetvédelmi Programját a Képviselőtestület a 129/2005. (IX.22.) 

határozatával hagyta jóvá, amelyet kétévente felülvizsgált. Tekintettel arra, hogy a 

Környezetvédelmi Programot is megérintő Országos Hulladékgazdálkodási Terv és 

hulladékgazdálkodási törvény elfogadása a jövő évben várható, azok elfogadása után célszerű 

elkészíteni a város Környezetvédelmi Programját. 

 

97/2011. (IV.14.), 116/2011. (V.30.) és 154/2011. (VIII.11.) 

határozatok 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozataival egyetértett a Gróf Esterházy Kórház és 

Rendelőintézeti Szakrendelő által benyújtandó Rehabilitációs 

szolgáltatások fejlesztése című pályázatban konzorciumi tagként 

történő részvétellel, valamint felhatalmazta a polgármestert az 

ezzel kapcsolatos fenntartási nyilatkozat, tulajdonosi nyilatkozat, 

és a szakmai humán erőforrás biztosításáról szóló nyilatkozat 

aláírására. 

 

A Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban 

jelenti, hogy 2011. február 10-én jelent meg az Új Széchenyi Terv keretében a Rehabilitációs 

szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívás. A pályázatot az eredeti kiírás szerint 2011. 

március 1-jétől 2011. szeptember 30-ig lehetett benyújtani, régiónként egy konzorcium 

pályázat támogatására volt lehetőség. 

A 97/2011.(IV.14.) és 116/2011.(V.30.) határozatával Pápa Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete egyetértett azzal, hogy a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti 

Szakrendelő a KDOP-5.2.1/C-11 Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című felhívásra 

benyújtandó pályázatban konzorciumi tagként részt vegyen, és 21 millió Ft saját forrást 

biztosításáról is döntött. 

A pályázati útmutatóban és a pályázati kiírás 9-11. mellékleteiben meghatározottak szerint a 

pályázathoz be kell nyújtani a fenntartási nyilatkozatot, az ingatlan tulajdonosának 

hozzájáruló nyilatkozatát és a szakmai humán erőforrás biztosításáról szóló nyilatkozatokat. A 

Képviselőtestület 154/2011. (VIII.11.) határozatával kapott felhatalmazás alapján a 

polgármester a nyilatkozatokat aláírta és megküldte a kórháznak.  

 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a honlapján folyamatosan közzétette a pályázattal 

kapcsolatos változásokat.  

 

2011. július 4-én módosították a pályázati kiírás felhívását, a projekt adatlapot, valamint a 

megvalósíthatósági tanulmány szempontrendszere és az indikátormérési és célérték számítási 

útmutatót. 

2011. szeptember 7-i közleményük szerint a pályázat benyújtására a Nyugat-Dunántúlon 

2011. november 2. – november 30. között nyílt lehetőség. 

2011. november 25-i hirdetményben arról tájékoztatták a pályázókat, hogy mind a pályázati 

felhívás, mind pedig annak több melléklete is módosult. Többek között változott a 

rendelkezésre álló forrás, pontosították a támogatható tevékenységek körét és a tartalmi 

előírásokat is. A megvalósíthatósági tanulmány részét képező dokumentumok közül törölték a 

RET szakmai programra vonatkozó véleményét. Az önerő mértéke pontot eltörölték.                    

A módosított pályázati felhívás F1. pontja szerint a benyújtási határidő 2011. december 30.  

 



A konzorciumi szerződést a felek - Fejér Megyei Szent György Kórház (konzorciumvezető), 

Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft., Magyarországi Református Egyház Kallódó 

Ifjúságot Mentő Misszió Fiatalkorúak Drogterápiás Intézete – MRE KIMM (Ráckeresztúr), 

Batthyány Kázmér Szakkórház és Rendelőintézet (Kisbér), Gróf Esterházy Kórház és 

Rendelőintézeti Szakrendelő (Pápa), Zirc Városi Erzsébet Kórház, Állami Szívkórház 

Balatonfüred 2011.05.09-én aláírták. A polgármester aláírta a pályázat benyújtásához 

szükséges fenntartási, tulajdonosi és a szakmai humán erőforrás biztosításáról szóló 

nyilatkozatokat. 

A megvalósíthatósági tanulmányt előzetes véleményezésre a NEFMI illetékes 

államtitkárságához benyújtották. A 2011.11.09-én tartott egyeztető tárgyaláskor a 

konzorciumvezető tájékoztatta a kórházat, de a hivatalos jegyzőkönyv még nem érkezett meg. 

 

A konzorciumi tagok közötti egyeztetéseket és a pályázati kiírás módosításait követően a 

pályázat költségvetése az alábbiak szerint módosult: 

 

 

Bruttó költségek 2011.03.30. 2011.05.19. 2011. 12.01. 

Projekt előkészítés 12 710 000 10 125 000 9 521 457 

Építészet 125 500 000 102 000 000 106 892 151 

Gép-műszer 30 400 000 28 292 500 34 701 549 

Mobília 7 500 000 7 000 000 0 

Higiénia 1 500 000 1 200 000 0 

Akadálymentesítés 5 000 000 4 000 000 0 

Informatika 8 000 000 5 000 000 234 000 

Projekt megvalósítás 21 180 000 13 562 500 7 961 050 

Összesen: 211 790 000 171 180 000 159 310 207 

 

A projekt előkészítés költsége - amely az összköltségvetés maximum 6 %-a lehet – magában 

foglalja a megvalósíthatósági tanulmány és az építészeti tervek elkészítésének, valamint a 

közbeszerzés költségeit. A megvalósíthatósági tanulmány elkészítése érdekében a konzorcium 

közbeszerzési eljárást folytatott le.  

 

A projekt előkészítés részletes költségei: 

- megvalósíthatósági tanulmány 1 410 207 forint 

- építészeti tervezés   7 900 000 forint 

- közbeszerzés lebonyolítása        211 250 forint 

 

A megvalósíthatósági tanulmány és az épületre vonatkozó tervek – amely a pályázat 

benyújtásának feltételei – már elkészültek. A pályázat eredményességétől függetlenül ezeknek 

a költségeknek a fedezetét biztosítani kell. Ebben az évben esedékessé válik 4 010 207 forint 

kiegyenlítése, amely a megvalósíthatósági tanulmány (1 410 207 forint), valamint az 

építészeti tervezés egyik tételének (2 600 000 forint) a költségeit tartalmazza.  

Az építészetre vonatkozó további költségeket (5 300 000 forint)  2012. február hónapban kell 

megtéríteni.  

 

Az építészetre fordítható költségek - melyek tartalmazzák a kötelező akadálymentesítést, 

energetikai elvárásokat - már minimálisra voltak tervezve, további csökkentésük nem 

lehetséges.  



A gépműszerbeszerzés magában foglalja az orvosi gép-műszer beszerzés mellett a 

bútorzatot, felszerelési tárgyakat, higiéniai eszközöket és informatikai beruházás nagy részét 

(hardver) is.  

A projektmegvalósítás elemei közül elhagyták a klinikai mérnök, külső szakértő költsége 

(750 000 forint), ezeket belső humánerőforrás bevonásával próbálja az intézmény pótolni.  

A műszaki ellenőrzés, a tervezői művezetés, a nyilvánosság biztosítása, a könyvvizsgálat, a 

betegtájékoztató, a hatósági igazgatási díj költségeit a projekt költségvetésével arányosan 

csökkenteni kellett. 

 

Amennyiben az önkormányzat az előkészítés során már felmerült költségek (9 310 207 forint) 

fedezetét nem biztosítja, úgy a kórház a projektet nem tudja megvalósítani. 

 

 

142/2011. (VII.7.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával vállalta, hogy amennyiben a „Turisztikai 

attrakciófejlesztés Pápán – A pápai Esterházy-kastély komplex, 

környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és 

családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése” című KDOP-

2.1.1/A-09-2f-2010-0002 jelű projekt üzemeltetése során a 

fenntartás költségei meghaladják a kastély üzemeltetéséből 

származó bevételeket, úgy a veszteség finanszírozását az 

Önkormányzat éves költségvetése terhére biztosítja. 

 

A Városfejlesztési Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a 

képviselőtestület határozatát a közreműködő szervezetnek megküldték. A pályázat támogatási 

szerződését 2011. november 24-én az Esterházy kastély Nádor termében ünnepélyes keretek 

között adta át dr. Temesvári Balázs, a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 

ügyvezető igazgatója. 

 

175/2011. (IX.29.) határozat 1. és 2. pontja 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatának 1. pontjával döntött a Pápa Sarokkő Baptista 

Gyülekezet egyházi jogi személlyel ellátási szerződés 

megkötéséről. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatának 2. pontjával döntött az Egyesített Szociális 

Intézmény Pápa, Kisfaludy u. 16. szám alatti telephelyén működő 

Családok Átmeneti Otthona szolgáltatás megszüntetéséről. 

 

A Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban 

jelenti, hogy a kötelezően ellátandó Családok Átmeneti Otthona szolgáltatás 14 főre történő 

biztosítása érdekében a Baptista Gyülekezet egyházi jogi személy és az önkormányzat ellátási 

szerződést kötött. A Pápai Sarokkő Baptista Gyülekezet által fenntartott Kánaán-Ház Anya- 

és Leányotthon működési engedélyét 11/1228-13/2011. számú határozatával a Veszprém 

Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala módosította. A döntés 2011. november 

24-én jogerőre emelkedett, ettől az időponttól a szolgáltatást a Kánaán-Ház Anya- és 

Leányotthon biztosítja. Az Egyesített Szociális Intézmény Pápa, Kisfaludy u. 16. szám alatti 

Családok Átmeneti Otthona működési engedélyét a Veszprém Megyei Kormányhivatal 



Szociális és Gyámhivatala 11/1203-6/2011. számú, 2011. december 7-én kelt határozatával 

visszavonta.  

 

178/2011. (IX.29) határozat 2. pontja 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatának 2. pontjával utasította a polgármestert, hogy a Gróf 

Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 2011-2015. 

közötti időszakra vonatkozó Szakmai Fejlesztési Terv végleges 

változatát 2011. december 31-ig terjessze a Képviselőtestület elé. 

 

A Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban 

jelenti, hogy a 1335/2011. (X. 13.) Korm. határozat, valamint a parlament által is elfogadott a 

megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a 

Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi 

CLIV. törvény alapján a megyei fenntartású egészségügyi szakellátó intézmények állami 

fenntartásba kerülnek. A törvény 7. §-a rendelkezik arról, hogy az egészségügyi 

államigazgatási szerv 2012. március 31-ig határozza meg a törvény hatálybalépésekor 

érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkező fekvőbeteg szakellátó intézmények 

(módosított) kapacitásait és ellátási területeit. Az ennek megfelelően kiadott működési 

engedélyek alapján új finanszírozási szerződéseket kell kötni.  A kapacitások meghatározása 

során a progresszivitási szintek új elvek alapján történő besorolása is megvalósul, ami az 

egyes szakmák tartalmát jelentősen befolyásolja.  

A városi fenntartású intézmények állami kézbe történő átvételére az egészségügyért felelős 

államtitkár nyilatkozata, valamint GYEMSZI-vel történt egyeztető tárgyalások 

(Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezésfejlesztési Intézet) során kapott 

információk alapján várhatóan 2012. év első félévében kerül sor. Mind a kapacitásra 

vonatkozó, mind a fenntartóra vonatkozó változás a Szakmai Fejlesztési Terv elkészítését 

döntően befolyásoló tényező, így a változások ismerete hiányában ezen dokumentum a 

Képviselőtestület által meghatározott határidőben nem készíthető el.  

 

183/2011. (IX.29.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával döntött a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti 

Szakrendelő kapacitás átcsoportosítási kérelmének benyújtásáról 

az Országos Tisztiorvosi Szolgálathoz. 

 

A Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban 

jelenti, hogy a kórház főigazgatója a kérelmet benyújtotta, az Állami Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálat a kérelemnek a 8282/8/2011. számú határozatával helyt adott, amely 

jogerőre emelkedett. 

 

199/2011. (XI.24.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával közoktatási intézmények alapító okiratok 

módosításáról döntött. 

 

A Polgármesteri Kabinet vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy az 

alapító okiratok módosítása megtörtént, a Magyar Államkincstár a módosításokat a 

törzskönyvi nyilvántartásba bejegyezte. 

 



206/2011. (XI.24.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával hozzájárult ahhoz, hogy a Gróf Esterházy Kórház 

és Rendelőintézeti Szakrendelő a Mozgó Szakorvosi Szolgálat 

keretében belül a gyermekgyógyászati ellátást 2011. december 

1. napjától 2012. május 31. napjáig szüneteltesse. 

 

A Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban 

jelenti, hogy a kórház főigazgatója a szünetelést bejelentette, amelyet az egészségügyi 

szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési 

eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése alapján az Állami 

Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala tudomásul vett. 

 

 

    207/2011. (XI.24.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával egyetértett a Szabó Dezső utcai hulladékkezelő 

telep bővítésével, fejlesztésével, és hozzájárult az ehhez 

szükséges településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat 

módosításához. 

 

A Városfejlesztési Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a 

rendezési terv módosításához szükséges tervek elkészítésére, az ajánlatokat bekérték, a 

tervezőt kiválasztották. A tervezés folyamatban van. 

 

Pápa, 2011. december 16. 

 Dr. Áldozó Tamás sk. 

 polgármester 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

I. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 259/1997. (XII.16.) határozat, a 

142/2011. (VII.7.) határozat, valamint a 175/2011. (IX.29.) határozat 1. és 2. pontja, 

183/2011. (IX.29.) határozat, a 199, 206, 207/2011. (XI.24.) határozatok végrehajtására 

adott jelentéseket elfogadja. 

 

II. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 174/2006. (XII.14.) határozat és a 

128/2009. (XI.26.) határozat végrehajtására adott jelentéseket elfogadja és utasítja a 

polgármestert, hogy a vonatkozó központi jogszabályok hatálybalépését követően 

intézkedjen a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv és Pápa Város Környezetvédelmi 

Programjának felülvizsgálatáról és azok Képviselőtestület elé terjesztéséről. 

 

Határidő:  központi jogszabályok hatálybalépését követően azonnal 

Felelős:    dr. Áldozó Tamás polgármester 

    Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

III. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 178/2011. (IX.29.) határozat 2. 

pontjának végrehajtására adott jelentést elfogadja, ezzel egyidejűleg fenti számú 

határozatának 2. pontjának 2. bekezdését hatályon kívül helyezi. 

 



IV.   

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 97/2011.(IV.14.), a 

116/2011.(V.30.)és a 154/2011. (VIII.11.) határozatok végrehajtására adott jelentést 

elfogadja, ezzel egyidejűleg a 97/2011.(IV.14.) és a 116/2011.(V.30.) határozatot 

hatályon kívül helyezi. 

 

     Határidő: azonnal 

     Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy a Gróf Esterházy 

Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő a KDOP-5.2.1/C-11 Rehabilitációs szolgáltatások 

fejlesztése című felhívásra a konzorciumi tagjaként pályázatot nyújtson be. 

 

       Utasítja a főigazgatót, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

  

   Határidő: folyamatos, legkésőbb 2011. december 30. 

   Felelős:    Dr. Vörös Ibolya főigazgató 

 

3.  Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Gróf Esterházy Kórház és 

Rendelőintézeti Szakrendelő részére a projekt előkészítés költségeihez  

 a) a 2011. évi költségvetésében 4 010 000 forint,  

 b) a 2012. évi költségvetésében 5 300 000 forint saját forrás biztosít. 

 

 Határidő: b) pontra 2012. február 15. 

 Felelős:   Menyhárt László gazdasági osztályvezető 
 

 



200. 
 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 
 8500 PÁPA, Fő utca 12. 

 Tel.: 89/324-585 

 Fax.: 89/515-083 

 E-mail: polgarmester@papa.hu 
 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Közép-dunántúli Operatív Program keretén belül a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatot 

hirdetett a települési vízrendezés fejlesztésének támogatására (KDOP-4.1.1.E-11).  

A pályázat célja a települések környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, az ár- 

belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének biztosítása, 

a további környezeti káresemények megelőzése. 

 

A pályázati kiírás szerint a támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 

90%-a.  

A támogatás mértéke 20 millió és 150 millió forint között lehetséges.  

 

A Fő téren keletkező csapadékvizek biztonságos elvezetése, valamint a Szent István úti 

csapadékvízrendszer felújítására javasoljuk a Szent István úton új, a Tapolca-patakba bekötendő 

csapadékvíz csatorna építését és arra pályázat benyújtását. 

 

Előzetes költségbecslés alapján a „Pápa,Szent István úti csapadékvíz elvezetése”  bruttó 56.300 eFt 

értékben valósulhat meg. Ezek alapján a saját forrást 5.630  eFt összegben kell biztosítani, míg az 

igényelhető támogatás 50.670 eFt.  

 

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

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Összeállította: Heizer Zoltán csoportvezető 

 

Pápa, 2011. december 12. 

         Dr. Áldozó Tamás sk. 

             polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a Közép-dunántúli Operatív Program 

(KDOP-4.1.1.E-11) keretében beadandó „Pápa, Szent István úti csapadékvíz elvezetése” pályázattal. A 

pályázaton igényelt támogatás 50.670 eFt, melyhez a saját forrást- 5.630 eFt-ot- a mindenkori éves 

költségvetése terhére annak felmerülésekor biztosítja. 

 

Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatban a szükséges 

intézkedéseket tegye meg, valamint a saját forrás csökkentése érdekében – lehetőség esetén – egyéb 

források bevonásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: 2012. január 16.(a pályázat benyújtására) 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

 Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

mailto:polgarmester@papa.hu


PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 

PÁPA, FŐ U. 12. 8500 

Tel: 89/324-585 

Fax: 89/515-083 

E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

201. 
Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által az Új Széchenyi terv keretében kiírt TIOP 3.4.2-11/1. 

az önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények 

korszerűsítése című pályázati felhívásra Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális 

Intézménye a Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása (Pápa, Arany J. u. 4.) korszerűsítésére 

és bővítésére pályázatot kíván benyújtani,  amelynek határideje 2012. február 13. 

 

A korszerűsítés a pályázati kiírás értelmében két módon valósítható meg: vagy az intézményi 

épület, az intézményben lévő lakóhelyiségek és közösségi terek korszerűsítésével, vagy az 

intézményben esetlegesen tapasztalható zsúfoltság enyhítésével, a belakható tér kitágításával, 

amely az intézményen belüli férőhelyek áthelyezését és településbe integrált, normalizált 

körülmények között történő elhelyezését jelenti, ahol kis létszámú ellátási egységek 

létrehozása indokolt. 

A pályázat célja a szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer korszerűsítése és az általuk 

nyújtott szolgáltatások minőségének javítása az igénybe vevők méltó életkörülményeinek 

megteremtése érdekében. A fejlesztések közvetetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az érintett 

intézmények célcsoportjához tartozó speciális és hátrányos helyzetű, sérülékeny társadalmi 

csoportok társadalmi aktivitása, életminősége javuljon és a helyi közösségben való aktív 

részvétele növekedjen.  

 

A pályázat keretében elnyerhető összeg legalább 10 mFt, de legfeljebb 180 mFt lehet, saját 

forrást nem igényel. 

A korszerűsítéshez kapcsolódóan az intézmény legfeljebb 20 százalékos kapacitásnövekedése 

megengedett, így a jelenlegi 20 engedélyezett férőhely további 4-gyel bővíthető. A 

megvalósítást követően megszűnnek a Pápa, Kisfaludy u. 16. szám alatt működő Hajléktalan 

Személyek Átmeneti Szállása időszakos férőhelyei. 

Az Arany J. utca 4. szám alatt található ingatlan gazdaságosabb működtetése érdekében a 

pályázat útján megvalósul a fűtéskorszerűsítés (gáz központi fűtés), mely jelenleg szobánként 

gázkonvektorral történik. Előnye, hogy az épületben mindenhol állandó hőmérséklet 

biztosítható. Ezzel párhuzamosan a nyílászárók cseréje is megtörténik, amely további 

megtakarítást jelent. Energiatakarékosság szempontjából a korszerűsítés érinti az utcai 

homlokzati fal szigetelését is. 

A telek alapterülete lehetővé teszi az épület bővítését, a férőhelyszám növekedést, a hiányzó 

közösségi helyiség, személyzeti helyiség és szociális blokk kialakítását, illetve az épület 

akadálymentesítését. 

 

Előzetes költségbecslés alapján  a pályázaton igényelt támogatás összege 60.000.000,-Ft. 

 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Összeállította: Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

 

Pápa, 2011. december 14.      Dr. Áldozó Tamás sk. 

              polgármester 

 

 



2 

 

 

 

Határozati javaslat 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja, hogy Pápa  

Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye a TIOP 3.4.2-11/1. számú,  az 

önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése 

felhívásra az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően pályázatot nyújtson be.  

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert és az Egyesített Szociális Intézmény vezetőjét, 

hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

 

Határidő: folyamatos, de legkésőbb 2012. február 13. 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Benecz Rita szoc. és eü. osztályvezető 

 Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető  

 

 



 PÁPA  VÁROS  POLGÁRMESTERE  
 8500 Pápa, Fő utca 12. 
 Tel.: 89/515-000 
 Fax.: 89/313-989 
 E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

 

202. 
 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

 

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvény (továbbiakban Kbt.) 6. § (1) bekezdése 

alapján Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 160/2010. (XI.12.) határozatával 

hagyta jóvá Pápa Város Önkormányzata és költségvetési szervei Közbeszerzési 

Szabályzatának jelenleg hatályos szövegét. 

 

2012. január 1-jén hatályba lép a jelenlegi Kbt.-t felváltó, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 

CVIII. törvény. Erre tekintettel a Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálatát és annak 

eredményeként a szükséges módosításokat elvégeztük.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és a 

határozati javaslatot jóváhagyni szíveskedjen. 

 

Összeállította: Horváth András köztisztviselő 

    

 

 

Pápa, 2011. december 12. 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás sk. 

 polgármester 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város Önkormányzata és 

költségvetési szervei Közbeszerzési Szabályzatát az előterjesztésben foglaltak szerint 

jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a Szabályzatról az érintett költségvetési 

szervek vezetőit tájékoztassa. 

 

 

Határidő: azonnal   

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 



Pápa Város Önkormányzata és költségvetési szervei 

Közbeszerzési Szabályzata
*
 

 

 

A közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános 

ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának 

biztosítása érdekében Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Közbeszerzésekről 

szóló többször módosított 2003. évi CXXIX. 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 

rendelkezéseit figyelembe véve az alábbi szabályzatot alkotja: 

 

 

Értelmező rendelkezések 

 

Ajánlatkérő: a Kbt. 22. 6. §-ában, 162. §-ában, 241. §-ában meghatározott szervezet, 

intézmény, amennyiben a beszerzései értékhatára eléri vagy meghaladja a törvényben 

meghatározott közösségi vagy nemzeti értékhatárokat és a beszerzést Pápa Város 

Önkormányzata, illetve az általa alapított költségvetési szervek végzik. 

Kötelezettségvállaló, a közbeszerzési eljárás megindítására jogosult személy: önkormányzati, 

illetve Polgármesteri Hivatali beszerzések tekintetében a polgármester, egyéb esetben pedig 

az ajánlatkérőként eljáró költségvetési szerv vezetője.  

A közbeszerzési eljárás előkészítésében, lebonyolításában olyan személyek vehetnek részt, 

akik a feladat ellátásához szükséges, a Kbt. 8. § (2) 22. § (3) bekezdésében megfogalmazott 

előírásoknak megfelelő szakértelemmel rendelkeznek. 

Egyéb, a közbeszerzési eljárásokban alkalmazandó fogalom- és értékmeghatározást úgy kell 

érteni és alkalmazni, ahogyan azt a Kbt. 4. §-ban az értelmező rendelkezések meghatározzák. 

 

 

1. A szabályzat hatálya 

 

1.1. Jelen szabályzat hatálya Pápa Város Önkormányzata és az általa alapított költségvetési 

szervek (továbbiakban: költségvetési szerv) közbeszerzéseire terjed ki.  

1.2. Ugyancsak ezen szabályzat előírásait kell alkalmazni azon közbeszerzések tekintetében 

is, melyek nem érik el a közbeszerzési értékhatárt, de az ajánlatkérőként eljáró 

szervezet, - figyelemmel a Kbt. 2.§ (4) bekezdésében 6. § (1) h) pontjában foglaltakra - 

a Kbt.-t kívánja alkalmazni.  

 

 

2. A közbeszerzés megindítása előtt előzetesen vizsgálandó kérdések 

 

2.1. Az értékhatár figyelembe vételével kell eldönteni, hogy a közbeszerzésre a Kbt. mely 

részében meghatározott eljárási rendet kell alkalmazni.  

2.2 A beszerzés értékét a Kbt. 35-40. 11.-18. §-ainak megfelelően kell meghatározni. 

2.3. A közbeszerzés csak akkor indítható meg, ha a szükséges anyagi fedezet rendelkezésre 

áll, illetve az ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be, vagy fog 

benyújtani.  

 

                                                 

*A normál betűvel szedett szövegrész a Szabályzat jelenleg hatályos szövegét, a dőlt betűvel szedett 

szövegrész a javasolt módosításokat, az áthúzott szövegrész pedig a hatályukat vesztő rendelkezéseket 

tartalmazza. 



3. Közbeszerzési terv 

 

3.1. A közbeszerzési tervet az önkormányzati beszerzések, illetve a polgármesteri hivatali 

beszerzések tekintetében a jegyző készíti el. 

A közbeszerzési tervet a költségvetési szervek esetében a kötelezettségvállaló által 

megbízott személy készíti el. 

Annak érdekében, hogy a közbeszerzési terv szakmailag megalapozott legyen és teljes 

körűen tartalmazza az ajánlatkérőként eljáró szervezetek közbeszerzéseit, valamennyi 

belső szervezeti egység vezető a költségvetési előirányzatok alapján tájékoztatja a 

közbeszerzési terv készítőjét a költségvetési évre vonatkozó beszerzési igényről.  

A közbeszerzési igénynek tartalmaznia kell:  

- a közbeszerzés tárgyának pontos megjelölését (a szükséges részletességgel),  

- a közbeszerzés mennyiségét, várható értékét,  

- a közbeszerzésre kerülő áruk, szolgáltatások alkalmazásának kezdeti időpontját  

- a közbeszerzés szakmai indokait.  

A közbeszerzési terv készítésével megbízott ezek után készíti el az adott ajánlatkérőre 

vonatkozó összesítést, a teljes költségvetési évre vonatkozó közbeszerzési tervet.  

3.2. Az önkormányzati beszerzésekre illetve a polgármesteri hivatali beszerzésekre 

vonatkozó közbeszerzési tervet a polgármester hagyja jóvá a tárgyév április 15.-ig 

március 31-ig. 

Az egyéb ajánlatkérők esetében a közbeszerzési tervet legkésőbb a tárgyév április 15.-ig 

március 31-ig az intézmény vagy a szervezet vezetője fogadja el és hagyja jóvá.  

 

 

4. A közbeszerzési eljárás általános szabályai 

 

4.1. Jelen szabályzat értelmező rendelkezéseiben meghatározott szervezetek ajánlatkérőnek 

minősülnek, képviseletükben azon szervezet vezetője jár el, aki a jelen szabályzat 

értelmező rendelkezései szerint kötelezettségvállalónak minősül.  

4.2. Az ajánlati biztosítékról és az ajánlattételi dokumentáció ellenértékéről ajánlatkérő dönt. 

Az ajánlattételi dokumentáció ellenértékeként a dokumentáció előállítási költségének, 

továbbá a közbeszerzési eljárás során felmerülő összes költségeknek legfeljebb 1/2-ed 

részét lehet meghatározni. 

 

 

5. A közbeszerzési eljárásban résztvevő személyek 

 

5.1. A közbeszerzési eljárás előkészítése, lefolytatása ajánlatkérő, vagy az általa megbízott 

személy/szervezet feladata. Az ajánlatok elbírálására – a beszerzésre kerülő árutól, 

szolgáltatástól, építési beruházástól függő, részben változó összetételű – Bíráló 

Bizottságot kell létrehozni. A Bíráló Bizottság hivatalosan az alakuló ülésen kezdi meg 

munkáját. Itt kerül sor a megbízólevelek átadására, az összeférhetetlenségi 

nyilatkozatok megtételére. 

5.2. A Bíráló Bizottság elnökét és tagjait a kötelezettséget vállaló írásban bízza meg.  

Az elnök akadályoztatása esetén helyettesítéséről gondoskodni köteles, az 5.3. pontban 

megjelölt tagok közül. 

5.3. A bizottság legalább három, és legfeljebb hét tagú lehet, de minden esetben páratlan 

számú tagból áll. A bíráló bizottságnak minden esetben kötelező tagjai:  

- önkormányzati beszerzés, illetve polgármesteri hivatali beszerzés esetén a jegyző, 

akadályoztatása esetén a titkársági osztályvezető az aljegyző, a Polgármesteri 



Hivatal pénzügyi gazdasági osztályvezetője, akadályoztatása esetén a 

költségvetési csoportvezető, a Polgármesteri Hivatal műszaki városfejlesztési 

osztályvezetője, akadályoztatása esetén a beruházási csoportvezető, 

- egyéb ajánlatkérők esetében az ajánlatkérő gazdasági vezetője, és/vagy a 

közbeszerzéssel érintett terület szakmai vezetője. 

5.4. A Bíráló Bizottság további tagjaként kijelölhetők, akik megfelelő ismeretekkel 

rendelkeznek a beszerzési, felhasználói igények megfogalmazásában, szakmai 

hozzáértéssel bírnak a közbeszerzés tárgyára vonatkozóan, érdemben állást tudnak 

foglalni az ajánlatok értékelése, a nyertes ajánlatok kiválasztása során.  

5.5. A Bíráló Bizottság akkor határozatképes, ha ülésén tagjainak több mint a fele jelen van. 

Háromtagú bíráló bizottság esetén valamennyi tagnak jelen kell lenni. A Bíráló 

Bizottság döntéseit minősített szótöbbséggel hozza meg. Minősített többséghez a 

bizottság megbízott tagjai több mint felének szavazata szükséges. 

A Bíráló Bizottság üléseiről a hozott döntéseket is tartalmazó jegyzőkönyvet kell 

készíteni.  

5.6.  Erre irányuló felkérés alapján a Bíráló Bizottság munkáját tanácsadással segíti az 

ajánlatkérő által felkért közbeszerzési szakértő, vagy tanácsadó. A szakértő, vagy 

tanácsadó a Bíráló Bizottságnak nem tagja, az ajánlatok értékelését is csak 

jogértelmezési, értékelési, folyamatelemzési kérdésekben segíti, de a döntéshozatalban 

nem vesz részt. Feladata a jogszerűség biztosítása a közbeszerzési eljárás során.  

5.7  A felelősség csak felróhatóságon alapulhat és amennyiben megállapítható, hogy a 

felelős természetes személy vagy a bizottság valamely résztvevője, az ajánlatkérő a 

Közbeszerzési Döntőbizottság által kiszabott bírság megfizetését átvállalja. A 

közbeszerzési eljárások esetén alkalmazandó belső felelősségi rendet, jelen szabályzat 

melléklete tartalmazza.  

5.8.  A Bíráló Bizottság tagja olyan természetes személy lehet, akivel szemben nem állnak 

fenn a Kbt. 10. 24. §-ban meghatározott kizáró okok. Erről minden Bíráló Bizottság 

tagnak írásban kell ún. összeférhetetlenségi nyilatkozatot tenni.  

 

 

6. A Bíráló Bizottság feladatai 

 

6.1. A Bíráló Bizottság írásbeli értékelést szakvéleményt és döntési javaslatot készít 

(értékelési jegyzőkönyv), amely nem kötelező a kötelezettségvállalóra. Az értékelési 

jegyzőkönyv tartalmazza a beérkezett ajánlatok összehasonlítására vonatkozó adatokat 

(az összességében legelőnyösebb pályázat kiválasztása esetén valamennyi részszempont 

vonatkozásában), és az ajánlati felhívásban meghatározott pontozási rendszer 

alkalmazása során adott pontszámokat. Az értékelési jegyzőkönyv készítésével 

párhuzamosan a Bíráló Bizottság javaslatot tesz (az önkormányzat esetében határozati 

javaslatot) a nyertes ajánlattevőre, illetve a második legkedvezőbb ajánlatot tett 

ajánlattevő személyének meghatározására.  

 

 

7. Döntéshozatal 

 

7.1. A közbeszerzésekre vonatkozó döntést a kötelezettségvállaló hozza meg.   

7.2. A Bíráló Bizottság elnöke a döntéselőkészítő javaslatot (az önkormányzat esetében a 

határozati javaslatot) a kötelezettséget vállaló elé terjeszti a közbeszerzési eljárást lezáró 

döntés meghozatala érdekében. A döntés meghozatalánál a Bíráló Bizottság elnökének 

és a döntésre jogosult kötelezettségvállalónak jelen kell lennie.  



7.3. A döntéshozónak a közbeszerzést lezáró döntését írásban (az önkormányzat esetében 

határozat formájában) kell meghoznia. 

7.4. Amennyiben a kötelezettségvállaló a döntéselőkészítő javaslattól (az önkormányzat 

esetében határozati javaslattól) eltérő döntést hoz, azt írásban köteles indokolni, és az 

indokolást a közbeszerzési eljárás anyagához csatoltan, legalább öt évig meg kell őrizni.  

 

 

8. Eredményhirdetés A közbeszerzési eljárás eredménye 

 

8.1. A közbeszerzési eljárás eredményét ajánlatkérő, illetve az általa megbízott 

személy/szervezet hirdeti ki, és teszi közzé a Kbt. által meghatározott esetekben a 

Közbeszerzési Értesítőben eredményéről ajánlatkérő a Kbt. 77-78. §-nak megfelelően 

köteles tájékoztatást adni.  

 

 

9. Szerződéskötés 

 

9.1. A szerződést az ajánlatkérő nevében eljáró kötelezettségvállaló írja alá és köti meg a 

nyertes ajánlattevővel.  

9.2. A közbeszerzési eljárás lezárásával megkötött szerződésre annak módosítására és 

teljesítésére vonatkozóan a Kbt. ötödik negyedik részében foglaltakat kell alkalmazni.  

 

 

10. Záró rendelkezések 

 

A költségvetési év végén az éves közbeszerzésekről összegzést kell készíteni, melyet a 

kötelezettségvállaló köteles megküldeni a Kbt.-ben meghatározott határidőig a 

Közbeszerzések Tanácsa részére.  

Jelen szabályzat Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének jóváhagyásával 2012. 

január 1-jén lép hatályba.  

Jelen Szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének 44/2009. (IV.1.) 160/2010. (XI. 12.) határozatával jóváhagyott Pápa 

Város Önkormányzata és költségvetési szervei Közbeszerzési Szabályzata hatályát veszti 

azzal, hogy annak rendelkezéseit a 2010. szeptember 15. 2012. január 1. napját megelőzően 

indított közbeszerzési eljárások esetében továbbra is alkalmazni kell.  

 

Pápa, 2011. december ……. 

 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás Kanozsainé dr. Pék Mária  

 polgármester jegyző 



Melléklet 

 

 

Pápa Város Önkormányzata és költségvetési szervei 

közbeszerzési eljárásai során alkalmazandó belső felelősségi rendjének szabályai 

 

 

Közbeszerzési eljárás megindítása:  

A közbeszerzési eljárás megindítására a közbeszerzési szabályzatban megjelölt személy 

jogosult, aki felelősséggel tartozik azért, hogy:  

- a közbeszerzések során ajánlatkérő a Kbt. rendelkezései szerint járjon el, 

- a közbeszerzési eljárás megindítására a közbeszerzéshez szükséges anyagi fedezet 

biztosításával kerüljön sor, 

- közbeszerzési eljárás mellőzésével megvalósuló a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzésre 

ne kerüljön sor, 

- az értékhatár figyelembe vételével megfelelő eljárási rendet alkalmazza az ajánlatkérő.  

 

Közbeszerzési terv:  

A kötelezettségvállaló felelős azért, hogy az elfogadásra kerülő közbeszerzési terv szakmailag 

megalapozott és teljes körű legyen.  

 

Bíráló Bizottság elnökének feladata és felelőssége:  

- a Bíráló Bizottság képviselete, 

- a bizottság munkájának megszervezése, irányítása, 

- a bizottság tagjaival kapcsolatos összeférhetetlenség vizsgálata, szükség esetén a 

bizottsági tag visszahívásának és új tag megbízásának kezdeményezése, 

- a bizottsági határozatok megfogalmazásakor törvényességi és szakmai követelmények 

érvényesítése, 

- az eljárást lezáró döntés előkészítés illetve értékelési jegyzőkönyv előterjesztése.  

 

Bíráló Bizottsági tagok feladatai és felelőssége:  

- megbízás alapján bizottsági ülésen való részvétel, akadályoztatás esetén a 

távolmaradás okának igazolása, 

- a közzétett elbírálási szempontok alapján a benyújtott ajánlatok értékelése és a 

szavazásra feltett kérdésekben – álláspontjukat indokolva – szavazás illetve 

nyilatkozat megtétele, 

- a bizottság elnöke által felvetett – a bíráló bizottság munkáját segítő kérdésekre a 

legjobb tudásuk szerinti válaszadás, 

- összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat megtétele és aláírása.  

 

Döntéshozatal:  

A kötelezettségvállaló felelős azért, hogy az eljárást lezáró döntés meghozatalánál a törvényi 

előírások érvényesüljenek.  

 

Eredményhirdetés:  

Ajánlatkérő, illetve az általa megbízott személy/szervezet felelőssége az eljárásban rögzített 

határidő betartásával a közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetése és az ajánlatok 

elbírálásának befejezésekor az írásbeli összegzés készítése.  

 

 



Egyéb:  

A kötelezettségvállaló hatáskörébe tartozik a közbeszerzési eljárások szabályszerű 

lefolytatása ellenőrzésének elrendelése a szabálytalan vagy a közbeszerzési eljárás tisztaságát 

sértő esetek kivizsgálása és a szükséges intézkedések megtétele.  

A közbeszerzési szabályzatban foglaltak megsértése esetén, a felelősség megállapítása csak a 

felróhatóságon alapulhat.  

Amennyiben a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottsága, a felelősségi rend 

alapján konkrét személlyel szemben bírság kiszabásáról intézkedik, a bírság megfizetését az 

ajánlatkérő átvállalja. Amennyiben a felróható magatartás egyben kártérítési, vagy fegyelmi 

felelősséget alapoz meg, úgy ezen eljárások lefolytatásáról nem lehet eltekinteni.  

A közbeszerzési eljárás során közreműködő szaktanácsadó, szakértő illetve a közbeszerzési 

eljárás lebonyolítására felkért bonyolító, az általa konkrét közbeszerzési eljárásban okozott 

károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel. 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel:  89/324-585 

Fax:  89/515-083  

E-mail :  polgarmester@papa.hu   

 

 203.  
Tisztelt Képviselőtestület! 
 

Pápa Város Önkormányzata mindig kiemelt figyelmet fordított a város sportéletére, különös 

tekintettel tette ezt az utánpótlás nevelés területén. E tevékenységükhöz az egyesületek vissza 

nem térítendő támogatásban is részesültek. Az előző években az egyesületek a megítélt 

támogatást elsősorban a működési költségeikhez használhatták fel.  

2011. évben a támogatási szerződésekben pontosan meghatározta a Humánerőforrás 

Bizottság, hogy a támogatás összege mely célok megvalósítására használható fel, 

meghatározta továbbá az elszámolás feltételeit is.  

   

A 2012. évi támogatásokra vonatkozóan javasoljuk, hogy a sportegyesületek a 

támogatásokhoz pályázati rendszeren keresztül juthassanak hozzá.  

 

A pályázati szempontrendszerben a következőket javasoljuk meghatározni: 

- olyan egyesületek pályázhatnak, amelyek működése a hatályos jogi szabályozásnak 

megfelel, 

- az egyesület pápai székhelyű legyen, és nem tagadhatja meg pápai lakóhelyű 

magánszemély felvételét, illetve szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelmét, 

- az egyesület vállalja a nyilvánosság biztosítását, gazdálkodása átláthatóságát, 

- amennyiben a támogatási összeggel vagyontárgyat szerez, azt köteles karbantartani és 

fenntartani, 

- vállalja, hogy a kapott támogatást a Támogatási Szerződésben meghatározott célokra 

használja fel és arról határidőre elszámol, 

- a pályázat elbírálásánál előnyben részesül az a sportegyesület, amely utánpótlás 

neveléssel is foglalkozik, 

- a támogatott sportegyesület vezetője és az egyesület tagjai versenyen, sporteseményen 

sportemberhez méltó magatartást tanúsítsanak.    

 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő 

 

P á p a, 2011. december 16. 

 

        Dr. Áldozó Tamás sk. 

             polgármester 

 
 

mailto:polgarmester@papa.hu


 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a pápai sportegyesületek számára a     

2012. évi pályázati szempontrendszerét az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 

 

Utasítja a Polgármestert, hogy a szempontrendszert alapján a pályázati rendszer 

működtetésével kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester    

Rádi Róbert kabinetvezető 
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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Pápa Város Önkormányzata 2008-ban döntött arról, hogy biztosítja a Magyar Köztársaság Kormánya 

és az Észak-atlanti Szerződés Szervezet közötti, a NATO Légiszállítást Kezelő Szervezetnek a Magyar 

Köztársaság területén való településéről és működéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 

2008. évi XXXIV. törvény szerinti szerződés alapján Magyarországra érkezett                          

(SAC/C-17 programban résztvevők) tanköteles korú gyermekek oktatásának feltételeit. A feladat 

ellátására az Önkormányzat a Tarczy Lajos Általános Iskolát jelölte ki, oly módon, hogy magyar-angol 

két tanítási nyelvű tagozatot hozott létre, melynek elhelyezését a Pápa, Jókai u. 37. sz. alatti épületben 

biztosította.  

 

SAC Oktatási Munkacsoport elnöke, Arthur Berlinger alezredes tájékoztatása szerint jelenleg 

folyamatban vannak azon tárgyalások, melyek eredményeként olyan helyzet következhet be, hogy a 

SAC / C-17 programban résztvevő gyermekek részére az oktatást 2012. szeptember 1-jétől a Quality 

Schools International (QSI) nemzetközi oktatási intézmény Pápán létrehozott tagintézménye  (QSI 

International School of Pápa) fogja biztosítani.  

 

A QSI International School of Pápa létrejöttével feltételezhetően csökken a Tarczy Lajos Általános 

Iskola által biztosított két tanítási nyelvű oktatást igénybe vevő SAC/C-17 programban résztvevő 

tanulók száma, ami a tanulócsoportok számának csökkenését vonja maga után.  

 

A Tarczy Lajos Általános Iskola tanulócsoportjainak száma – a létszámhatárokra vonatkozó 

jogszabályi előírásokat figyelembe véve elvégzett összevonásokkal – 24-re csökkenhet. (Feltételezve, 

hogy az amerikai, norvég, svéd, holland állampolgárságú tanulók valamennyien távoznak az új 

intézménybe. A Jókai u. 18. szám alatti székhely épületben 20 tanulócsoport megfelelő elhelyezése 

biztosítható.  Legfeljebb 4 tanulócsoport elhelyezését továbbra is a Jókai u. 37. szám alatt kell 

biztosítani kimenő, kifutó jelleggel. 

 

A Veszprém Megyei Önkormányzat és Pápa Város Önkormányzata között 14/384/2011. számon 

Megállapodás jött létre a Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben (korábban: Balla Róbert Téri Általános Iskola és 

Előkészítő Szakiskola) meglévő közoktatási feladatok átadására.  

Az intézmény elhelyezését biztosító Balla Róbert tér 14. szám alatti épületet ( pápai 2833. hrsz-ú 

ingatlan), az Átadó Pápa Város Önkormányzata 10 évre az  Átvevő Veszprém Megyei Önkormányzat 

ingyenes használatába adta.  
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Az Önkormányzat a jelenleg Pápa, Balla Róbert tér 14. szám alatti épületben működő Balla Róbert 

Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

elhelyezését – a SAC / C-17 tanulók kivonulásával megüresedő - Pápa, Jókai u. 37. szám alatti 

épületben tudja biztosítani. 

 

A jelenlegi épület műszaki állapota elmarad a Jókai u. 37. szám alatti épületétől, amely 2008-ban 

teljesen megújult, megtörtént az akadálymentesítése, kamera- és beléptető rendszerrel történő 

felszerelése. Az épületen belül biztosított a melegítő konyha, így egy időben 80 tanuló étkeztetése 

oldható meg helyben. A mindennapos testnevelés, valamint a mozgásfejlesztés feltételeit a 

rendelkezésre álló tornaterem és sportudvar biztosítja.  

 

Fentiek alapján a Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben ellátott tanulók számára a székhely megváltozása nem 

jelent hátrányt, az épület közelsége és jó megközelíthetősége miatt aránytalan terhet sem.   

 

Fentiek alapján szükséges a közoktatási feladat átadás-átvételére vonatkozó megállapodás módosítása, 

mellyel kapcsolatban a Veszprém Megyei Önkormányzattal való kapcsolatfelvétel megtörtént.  

 

Az épület - kisebb átalakításokkal - a 4 tarczys tanulócsoport és a Balla Róbert Téri Általános Iskola, 

Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény elhelyezésére alkalmas.  

A Tarczy Lajos Általános Iskola 4 tanulócsoportja a földszinten található 4 osztálytermet használná, 

valamint a szükséges mértékben a tornatermet és az ebédlőt. 

 

Fentiek, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 121. § (1) 15. pontja értelmében a 

tervezett intézkedés a Tarczy Lajos Általános Iskola vonatkozásában nem minősül átszervezésnek.  

Ugyanakkor a fenntartó az érintettek – pedagógusok, tanulók, szülők – nagy számára tekintettel 

szükségesnek tartotta, hogy minél szélesebb körben nyújtson tájékoztatást. Így 2011. november 29-én 

megtörtént az alkalmazotti közösség tájékoztatása a tervezett intézkedésről. A tájékoztatást az 

alkalmazotti közösség tudomásul vette.  

 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 121. § (1) 15. pontja értelmében a tervezett intézkedés a 

Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény vonatkozásában átszervezésnek minősül, ennek lebonyolítása a fenntartó Megyei 

Önkormányzat hatáskörébe tartozik.  

 

A Balla Róbert tér 14. szám alatti épület hasznosításával kapcsolatban javaslom, hogy az a jelenleg 

felújítás alatt álló Esterházy-kastélyban működő Jókai Mór Városi Könyvtár elhelyezését biztosítsa, 

mivel az intézmény a felújításra elnyert pályázatban vállalt kötelezettségek alapján jelenlegi helyén a 

kastély átadását követően nem működhet.  

 

Az épület átalakításokkal alkalmassá tehető a könyvtár elhelyezésére, így a Jókai Mór Városi 

Könyvtár  jövőbeni elhelyezése is megoldódik. Az előzetes műszaki és szakmai vélemények szerint az 

épület alkalmas a Városi Könyvtár elhelyezésére, a rendelkezésre álló udvar részen parkolók 

kialakítására is lehetőség nyílik, valamint egy később pályázati lehetőség igénybe vételével a Könyvtár 

bővítése is megoldható.   

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.  

 

Összeállította: Horváthné Farkas Andrea köztisztviselő 

 

Pápa, 2011. december 13. 



         Dr. Áldozó Tamás sk. 

         polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 
1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvényben foglaltak alapján egyetért a Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő 

Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (korábban: Balla Róbert 

Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola) oly módon történő átszervezésével, hogy az 

intézmény székhelyéül 2012. szeptember 1-jétől a Pápa, Jókai u. 37. szám alatti épületet 

biztosítja.  

Az elhelyezéssel kapcsolatban szükséges átalakítások költségeit Pápa Város Önkormányzata a 

2012. évi költségvetése terhére biztosítja.  

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Balla Róbert Téri Általános Iskola, 

Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény ellátott 

közoktatási feladat átadás-átvételére vonatkozóan a Veszprém Megyei Önkormányzat és     

Pápa Város Önkormányzata között 14/384/2011. számon létrejött Megállapodást a fentiek 

szerint módosítsa.  

 

Pápa Város Önkormányzata hozzájárul a Pápa, Jókai u. 37. szám alatti 2517. hrsz-ú, ingatlanra 

a Veszprém Megyei Önkormányzat ingyenes használati jogának ingatlan nyilvántartásba            

– a használt terület arányában - 10 évre történő bejegyzéséhez.  

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a fentiek szerint módosított megállapodás 

aláírására.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Rádi Róbert kabinetvezető 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1. pontban foglaltakra tekintettel utasítja 

a Tarczy Lajos Általános Iskola igazgatóját, hogy az alapító okiratban, valamint pedagógiai 

programban és helyi tantervben meghatározott feladatai megszervezése során gondoskodjon a 

tanulócsoportok oly módon történő elhelyezéséről, hogy a Pápa, Jókai u. 37. szám alatti 

tagintézményben 2012. szeptember 1-jétől legfeljebb 4 tanulócsoport elhelyezése biztosítható.  

 

A Tarczy Lajos Általános Iskola és a Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő 

Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény által közösen használt 

helyiségekkel kapcsolatban kössön megállapodást a használat rendjére, valamint a költségek 

viselésére vonatkozóan. 

 

Határidő: 2012. szeptember 1.  

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Rádi Róbert kabinetvezető 

  Intézményvezetők 



 

 

 
3. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja a Polgármester, hogy a Jókai Mór 

Városi Könyvtár Pápa, Balla Róbert 14. szám alatti épületben történő elhelyezésével 

kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Az átköltözéssel és a Jókai Mór Városi Könyvtár elhelyezéssel kapcsolatban felmerülő 

átalakítások költségeit Pápa Város Önkormányzata a 2012. évi költségvetése terhére 

biztosítja.  

 

 
Határidő: folyamatos  

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Rádi Róbert kabinetvezető 

  Intézményvezető 

 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel:  89/324-585 

Fax:  89/515-083  

E-mail :  polgarmester@papa.hu   

205. 
Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium igazgatóhelyettese kérte az intézmény 

alaptevékenységére vonatkozó jellemzőknek megfelelő szakfeladatok beemelését az intézmény 

alapító okiratába. 

Fentieken túl Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 175/2011. (IX.29.) határozatával 

döntött a kötelezően ellátandó Családok Átmeneti Otthona szolgáltatás biztosítása érdekében a 

Pápai Sarokkő Baptista Gyülekezettel történő ellátási szerződés megkötéséről. Ugyanezen 

határozatában utasította a Polgármestert, hogy a Pápai Sarokkő Baptista Gyülekezet által fenntartott 

Kánaán-Ház Anya – és Leányotthon működési engedélyének módosításáról szóló határozat jogerőre 

emelkedését követően terjessze be a képviselőtestületi ülésre Pápa Város Önkormányzata Egyesített 

Szociális Intézménye alapító okiratának módosítását. Továbbá az intézmény vezetője kérte  néhány 

- jogszabályváltozásból adódó - szakfeladat módosítását. 

A Bóbita, a Fenyveserdő és a Napsugár Bölcsőde esetében a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó 

szakfeladat elnevezések módosítását kérték az intézményvezetők. 

Szükséges továbbá - az intézményvezető kérésének megfelelően - Pápa Város Önkormányzatának 

Egészségügyi Alapellátási Intézete alapító okiratának módosítása ugyancsak a közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó szakfeladatok elnevezésének változása miatt.  

Ezen módosítással együtt az alapító okiraton végig kell vezetni az egyes gazdasági és pénzügyi 

tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvényben 

(továbbiakban: törvény) foglaltakat. A törvény IV. fejezete módosította az államháztartásról szóló 

1992. évi XXXVIII. törvényt és az egyes kapcsolódó törvényeket, valamint hatályon kívül helyezte 

a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényt. Továbbá 

megjelent a nemzetgazdasági miniszter 8/2010. (IX.10.) NGM tájékoztatója az államháztartási 

szakfeladatok rendjéről. 

A törvény 135. § (5) és (9) bekezdése kimondja azt is, hogy a törvényben foglaltakat a 

hatálybalépését (2010. augusztus 15.) követő első alkalommal történő alapító okirat módosításkor 

kell figyelembe venni. 

 

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

 

Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő 

 

 

 

Pápa, 2011. december 15. 

 

 

 

   

         Dr. Áldozó Tamás sk. 

                         polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

I. 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és 

Kollégium alapító okiratának módosítását, valamint annak egységes szerkezetét az 

előterjesztés 1. és 2. számú melléklete szerint jóváhagyja. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város Önkormányzatának 

Egyesített Szociális Intézménye alapító okiratának módosítását, valamint annak egységes 

szerkezetét az előterjesztés 3. és 4. számú melléklete szerint jóváhagyja. 

 

3. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Bóbita Bölcsőde alapító okiratának 

módosítását, valamint annak egységes szerkezetét az előterjesztés 5. és 6. számú melléklete 

szerint jóváhagyja. 

 

4. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Fenyveserdő Bölcsőde alapító 

okiratának módosítását, valamint annak egységes szerkezetét az előterjesztés 7. és 8. számú 

melléklete szerint jóváhagyja. 

 

5. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Napsugár Bölcsőde alapító okiratának 

módosítását, valamint annak egységes szerkezetét az előterjesztés 9. és 10. számú melléklete 

szerint jóváhagyja. 

 

6. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város Önkormányzatának 

Egészségügyi Alapellátási Intézete  alapító okiratának módosítását, valamint annak egységes 

szerkezetét az előterjesztés 11. és 12. számú melléklete szerint jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület döntése a közzétételt követő napon lép hatályba. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Jegyzőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatban a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az okiratok aláírására. 

  

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

  Dr. Nagy Krisztina aljegyző 

 

II. 

A Képviselőtestület utasítja az érintett intézmények vezetőit, hogy a módosított alapító okirat 

alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatok szükséges módosításait végezzék el és az egységes 

szerkezetű Szabályzatokat terjesszék Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és 

Összeférhetetlenségi Bizottsága elé jóváhagyásra.  

 

Határidő: benyújtásra:   2012. január 31. 

 jóváhagyásra:   2012. február 29. 

Felelős: Intézményvezetők 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi  

Bizottsága elnöke 
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1. sz. melléklet 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT* 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 199/2011. (XI.24.) határozatának I/4. pontjával 

jóváhagyott Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratát az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

Az alaptevékenység körébe tartozó az Alkalmazott szakfeladatok pontja az alábbi szakfeladattal 

egészül ki: 

  

„ 853231-1 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési 

évfolyamokon” 

 

 

Jelen módosítás az alapító okirat egyéb rendelkezéseit nem érinti, azok változatlanul hatályban 

maradnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*dőlt betűvel szedett szövegrész a javasolt módosításokat tartalmazza) 
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2. sz. melléklet 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

(módosításokkal egységes szerkezetben) 

 

1. Költségvetési szerv neve:  Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 

  Közoktatási intézmény típusa:  közös igazgatású közoktatási intézmény:    

     Szakiskola, szakközépiskola és kollégium 

 OM azonosító:   037193 

 

2. Költségvetési szerv székhelye: 8500 Pápa, Veszprémi út 45. 

 Tagintézménye:   8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 2. 

Telephelye:   8500 Pápa, Tangazdaság és külső területei 

      Somlóvásárhelyi 1273/1 és 1273/3 hrsz. alatti ingatlanok  

 

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Szakközépiskolai, szakiskolai oktatás és kollégiumi 

ellátás. 

 

4. Alaptevékenysége: 

Az intézményben szakközépiskolai és szakiskolai oktatás, valamint közép- és emelt szintű 

szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzés folyik. Biztosítja a közoktatásról szóló 

1993. évi LXXIX. törvény 121. § -ának 29. pontja alapján a sajátos nevelési igényű gyermekek   

– figyelembe véve a gyermek fogyatékosságát is - integrált nevelését. 

Hat évfolyammal, valamint szakképzési évfolyamokkal rendelkező nevelési-oktatási intézmény, 

ahol az oktatás a kilencedik évfolyamtól a tizennegyedik évfolyamig tart. Az intézményben 

nyelvi előkészítő évfolyam működik.  

A szakmai gyakorlati oktatás egyrészt az intézmény tanműhelyeiben, másrészt gazdálkodó 

szervezeteknél történik. 

ECDL és EBCL képzés és vizsgahely működtetése. 

Megfelelő számú rászoruló esetén gyógytestnevelési foglalkozást szervez. 

  

Tevékenységét a fenntartó által jóváhagyott pedagógiai programban – és az annak részét képező 

helyi tantervben – foglaltaknak megfelelően köteles megszervezni és ellátni. 

 

Az intézmény által felvehető legmagasabb tanulólétszám: 1680 fő.  

Kollégiumba felvehető legmagasabb tanulólétszám: 288 fő. 

Ebből  a Veszprémi út 45. szám alatti intézményegységben: 120 fő.  

  a Külső-Veszprémi út 2. sz. alatti intézményegységben: 168 fő  

 

Szakágazat száma, megnevezése: 853200 Szakmai középfokú oktatás 

Alkalmazott szakfeladatok: 

853131-1  Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) 

853121-1  Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) 

853211-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti  

 oktatás a szakképzési évfolyamokon 

853221-1  Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati 

 oktatás a szakképzési évfolyamokon 

853214-1  Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás 

853224-1  Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás 

856099-1  Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

854211-1  Felsőfokú szakképzés 

855931-1  Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
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855932-1  Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 

559011-1  Kollégiumi szálláshely nyújtás közoktatásban tanulók számára 

855921-1  Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, 

            externátusi nevelése 

562913-1  Iskolai intézményi étkeztetés 

562914-1  Tanulók kollégiumi étkeztetése 

562920-1  Egyéb vendéglátás 

856011-1  Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

                gyógytestnevelés 

890441-1  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

890442-1  Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 

     890443-1  Egyéb közfoglalkoztatás  

     853122-1 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. 

évfolyam) 

testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 

viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével, valamint, a megismerő 

funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók 

ellátása 

     853132-1 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10.  

évfolyam) 

testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 

viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével, valamint, a megismerő 

funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók 

ellátása 

853212-1 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali 

rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 

testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 

viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével, valamint, a megismerő 

funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók 

ellátása 

     853222-1 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali 

rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon 

testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 

viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével, valamint, a megismerő 

funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók 

ellátása 

853231-1 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési  

  évfolyamokon 

 

Oktatható OKJ-s szakmák:  
 

A, Szakközépiskola 

      5434502000000000 Logisztikai ügyintéző 

 543450201003101 Anyagbeszerző 

 543450201003102 Áruterítő 

 543450201005201 Veszélyesáru-ügyintéző 

 543410100000000 Külkereskedelmi üzletkötő 

 543460100000000 Ügyviteli titkár 

 543460100105401 Idegen nyelvi titkár 
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 543460100105402 Iskolatitkár 

 543460100105403 Ügyintéző titkár 

546210200000000 Agrártechnikus 

 546210201003001 Mezőgazdasági vállalkozó 

 546210200105401 Agrárrendész 

546210200105402 Mezőgazdasági technikus 

546210200105403 Vidékfejlesztési technikus 

546210400000000 Növénytermesztési, kertészeti és növényvédelmi technikus 

 546210401003101 Növénytermesztő 

 546210401003102 Növényvédő és méregraktár kezelő 

 546210401003103 Vetőmagtermesztő 

 546210400105401 Kertész és növényvédelmi technikus 

 546210400105402 Növénytermesztő és növényvédelmi technikus 

546230100000000 Erdésztechnikus 

546250100000000 Vadgazdálkodási technikus 

 546250100003101 Vadász, vadtenyésztő 

523440100000000 Pénzügyi-számviteli ügyintéző   

523440200000000 Vállalkozási ügyintéző  

524620110000000 Statisztikai és gazdasági ügyintéző 

523430500000000 Vám- és jövedéki ügyintéző 

 523430500105201 Jövedéki ügyintéző 

 523430500105202 Vámügyintéző 

528110200000000 Vendéglős 

 528110201003101 Étkezdés  

528110201003102 Vendéglátó eladó 

52 3410510000000 Kereskedő 

52 3410501005201 Bútor- és lakástextil kereskedő 

52 3410501005202 Élelmiszer és vegyi áru kereskedő 

52 3410501005203 Ruházati kereskedő 

5262101100000000 Agrár környezetgazda 

 526210101003101 Bioállattartó- és tenyésztő 

 526210101003102 Biomasszaelőállító 

 526210101003103 Bionövény-termesztő 

 526210101003104 Ökogazda 

544810400105401 Gazdasági informatikus 

543470100105404 Üzleti kommunikációs szakügyintéző 

543460100105403 Ügyintéző titkár 

      523420100000000 Marketing és reklámügyintéző 

      548120110000000 Idegenvezető 

 

B, Szakiskola 

31 7862 01  ABC eladó 

313410100000000 Bolti eladó 

313410100103101 Bútor- és lakástextil-eladó 

313410100103102 Élelmiszer- és vegyi áru eladó 

313410100103103 Műszaki cikk eladó 

313410100103104 Porcelán- és edényáru eladó 

313410100103105 Ruházati eladó 

313410100103106 Zöldség-gyümölcs eladó 

31 5212 07  Húsipari szakmunkás 

315410110000000 Húsipari termékgyártó 

315410101002101 Baromfifeldolgozó 
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 315410101002102 Bélfeldolgozó 

315410101003101 Bolti hentes 

 315410101002103 Csontozó munkás 

 315410101002104 Halfeldolgozó 

 315410101003102 Szárazáru készítő 

 315410101002105 Vágóhídi munkás 

31 6203 05   Lótenyésztő 

316210400000000           Lótartó és lótenyésztő 

316210300103101 Állattenyésztő (baromfi, kisállat) 

316210300103102 Állattenyésztő (juh, kecske) 

316210300103103 Állattenyésztő (sertés) 

316210300103104 Állattenyésztő (szarvasmarha) 

31 5212 10  Pék 

335410400000000 Pék 

33 5212 02  Pék-cukrász 

335410510000000 Pék-cukrász 

 335410501002101 Gyorspékségi sütő és eladó 

 335410501002102 Mézeskalács-készítő 

 335410501002103 Sütőipari munkás 

 335410501002104 Száraztészta-gyártó 

336210100000000 Borász 

 336210101002101 Pincemunkás 

33 7822 01  Pincér 

33 8110210000000 Pincér 

33 7862 03  Ruházati kereskedő 

33 7826 02  Szakács 

33 81103 10000000 Szakács 

 338110301003101 Gyorséttermi és ételeladó 

 338110301002101 Konyhai kisegítő 

 333460110000000 Irodai asszisztens 

 

Vállalkozási tevékenység köre és mértéke:  

 Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 

5. Feladatellátást szolgáló vagyon, vagyon feletti rendelkezés joga: 
Feladatellátását szolgáló vagyon az önkormányzat által leltár szerint használatba adott vagyoni 

kör, mely felett Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 

22/1992. (X.13.) rendeletében foglaltak szerint rendelkezhet. 

 Az ingatlanok fenntartásával, karbantartásával, üzemeltetésével kapcsolatban felmerült 

költségeket a költségvetési szerv viseli. 

6. Az intézmény jogállása: 
 Az intézmény jogi személy, melynek egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. Az igazgató 

önálló munkáltatói jogkörrel rendelkezik az intézményi dolgozók tekintetében. 

 

7. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:   
 Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás 

előkészítését és lefolytatását a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. 

törvényben, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. 

törvényben és a közoktatási intézményekben történő végrehajtására kiadott módosított 

138/1992. (X.8.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembe vételével kell végezni. 

 Az intézményvezetői megbízás Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének hatáskörébe 

tartozik. 
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8. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:  

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony, melyre a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben, 

valamint a közoktatási intézményekben történő végrehajtására kiadott 138/1992.(X.8.) Korm. 

rendeletben foglaltak az irányadók. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkaviszony, 

melyre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló többször módosított 1992. évi XXII. 

törvényben foglaltak az irányadók. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) szabályai az 

irányadók. 

 

9. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: önállóan működő költségvetési szerv 

    Gazdálkodással összefüggő jogosítványok: 

 Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv, amely önálló bankszámlával rendelkezik. 

Meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait Pápa Város Önkormányzata Közoktatási és 

Közművelődési Intézmények GAESZ látja el. A költségvetési szervek közötti munkamegosztást 

és a felelősségvállalás rendjét külön megállapodás tartalmazza. 

Az igazgató gyakorolja a kötelezettségvállalási és utalványozási jogot. 

 

10. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának  

         Képviselőtestülete 

 Székhelye:       Pápa, Fő u.12.  

A költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyását átruházott 

hatáskörben Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága látja 

el. 

 

11. A költségvetési szerv fenntartója:    Pápa Város Önkormányzata 

         Pápa, Fő u.12.  

 

12. Működési köre:  Veszprém megye közigazgatási területe 

 

13. A költségvetési szerv jogelődje: Batthyány Lajos Szakképző Iskola és Kollégium  

     Pápa, Külső-Veszprémi út 2.   

Jókai Mór Közgazdasági Szakközépiskola és     

 Leánykollégium 

Pápa, Veszprémi út 45.  

 

Pápa, 2011. december …… 

 

 

       Dr. Áldozó Tamás 

           polgármester 
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3. sz. melléklet 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT* 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 13/2011. (II.25.) határozatának I/1. pontjával 

jóváhagyott Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye alapító okiratát az 

alábbiak szerint módosítja: 

 

Az alaptevékenység körébe tartozó az Alkalmazott szakfeladatok pontjában a 890441-1 Közcélú 

foglalkoztatás, a 890442-1 Közhasznú foglalkoztatás szakfeladatok megnevezése a következőre 

módosul: 

- „890441-1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

-   890442-1 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása”, 

valamint a: 

- „890443 -1  Egyéb közfoglalkoztatás 

-   889109-1 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások” 

szakfeladatokkal egészül ki, továbbá a 

- ”879019-1 Családok Átmeneti Otthona elhelyezettek ellátása  

    Pápa, Kisfaludy u. 16. (férőhely: 12), 

- 692000-1  Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység” 

szakfeladatok törlésre kerülnek. 

 

 

 

Jelen módosítás az alapító okirat egyéb rendelkezéseit nem érinti, azok változatlanul hatályban 

maradnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*dőlt betűvel szedett szövegrész a javasolt módosításokat tartalmazza) 
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4. sz. melléklet 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

(módosításokkal egységes szerkezetben) 

 

1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának 

             Egyesített Szociális Intézménye 

 

2. A költségvetési szerv székhelye:        Pápa, Barát u. 9. 

 A költségvetési szerv telephelyei: Pápa, Barát u. 3.  

Pápa, Barát u. 4-6. 

Pápa, Barát u. 7. 

Pápa, Teveli út 3. 

Pápa, Vörösmarty u. 12. 

Pápa, Árok u. 7. 

Pápa, Arany J. u. 4. 

Pápa, Kisfaludy u. 16. 

Pápa, Barát u. 11. 

      

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: a helyi önkormányzatokról szóló többször 

módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (4) bekezdésében foglaltak alapján: szociális ellátás. 

 

4. Alaptevékenysége:  

Személyes gondoskodás: szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások működtetése 

integrált szervezeti formában. 

 

Ellátja a hozzákapcsolt önállóan működő költségvetési szervek alapító okiratában 

meghatározott alaptevékenységek szakmai feladatainak megvalósításával kapcsolatos           

– külön megállapodásban rögzített - pénzügyi-gazdasági feladatokat. 

 

Szakágazat száma, megnevezése: 873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 

Alkalmazott szakfeladatok:  

873011-1  Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása  

                        (férőhely: 142 fő) 

   Pápa, Barát u. 3. 

   Pápa, Barát u. 4-6. 

   Pápa, Teveli út. 3.  

   Pápa, Vörösmarty u. 12.    

873013-1 Demens betegek bentlakásos ellátása  

                        (férőhely: 15 fő) 

   Pápa, Barát u. 3. 

   Pápa, Barát u. 4-6. 

   Pápa, Teveli út. 3.  

   Pápa, Vörösmarty u. 12. 

873012-1  Időskorúak átmeneti ellátása  

Pápa, Árok u. 7. (férőhely: 25 fő) 

879033-1 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson  

Pápa, Arany J. u. 4. (férőhely: 20 fő) 

- időszakos férőhely 

Pápa, Kisfaludy u. 16. (férőhely: 6 fő) 
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889921-1 Szociális étkeztetés 

889922-1 Házi segítségnyújtás 

889923-1 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

889925-1 Támogató szolgáltatás 

889201-1 Gyermekjóléti szolgáltatás 

889924-1 Családsegítés 

881011-1 Idősek nappali ellátása  

Pápa, Árok u. 7. (férőhely: 40 fő) 

881012-1 Demens betegek nappali ellátása  

Pápa, Árok u. 7. (férőhely: 10 fő) 

881013-1 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 

Pápa, Kisfaludy u. 16.  (férőhely: 20 fő) 

562917-1 Munkahelyi étkeztetés 

562920-1 Egyéb vendéglátás 

856012-1 Korai fejlesztés, gondozás 
862101-1  Háziorvosi alapellátás 

862102-1 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

869041-1 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás 

869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

862301-1 Fogorvosi alapellátás 

862302-1 Fogorvosi ügyeleti ellátás 

882111-1 Rendszeres szociális segély 

882112-1 Időskorúak járadéka 

882115-1 Ápolási díj alanyi jogon 

882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon 

882122-1 Átmeneti segély 

882123-1 Temetési segély 

882125-1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 

882202-1 Közgyógyellátás 

882203-1 Köztemetés 

889101-1 Bölcsődei ellátás 

889943-1 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 

889969-1 Egyéb speciális ellátások 

890431-1 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében 

890441-1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

890442-1 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 

682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

889955-1 Politikai rehabilitációs ellátások 

 890443 -1  Egyéb közfoglalkoztatás 

889109-1 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások 

 

 Vállalkozási tevékenység köre és mértéke:  

  Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 

5. A költségvetési szerv jogállása: 

Az intézmény jogi személy, melynek egyszemélyi felelős vezetője az intézményvezető. 

Az intézményvezető önálló munkáltatói jogkörrel rendelkezik, az intézményi dolgozók 

tekintetében. 
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6. Az intézményvezetői állás betöltésének rendje: 

Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás 

előkészítését és lefolytatását a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvényben, és a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 

végrehajtására kiadott 257/2000. (XII.23.) számú Korm. rendeletben foglaltak figyelembe 

vételével kell elvégezni.  

Az intézményvezetői állás betöltésére vonatkozó pályázat elbírálása Pápa Város 

Önkormányzatának Képviselőtestülete hatáskörébe tartozik.  

 

7.    Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:  

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony, melyre a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak az irányadók. 

Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkaviszony, melyre nézve a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvényben foglaltak az irányadók. Egyéb 

foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. 

törvény (pl. megbízási jogviszony) szabályai az irányadók. 

 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szerv.  

Gazdálkodással összefüggő jogosítványok:  

            A kötelezettségvállalási és utalványozási jogot a költségvetési szerv vezetője gyakorolja. 

Tevékenységéről és gazdálkodásáról a költségvetési szervekre vonatkozó szabályok szerint 

számol be. 

 Ellátja a hozzá rendelt önállóan működő költségvetési szervek alaptevékenységi körébe 

tartozó feladatokkal kapcsolatos gazdasági, ügyviteli feladatokat a munkamegosztás és 

felelősségvállalás rendjének szabályait rögzítő megállapodásban foglaltak szerint. 

 

Az intézményhez rendelt önállóan működő költségvetési szervek: 

- Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézete, Pápa, Barát u. 9.  

- Bóbita Bölcsőde, Tókert u. 11. 

- Fenyveserdő Bölcsőde, Vajda P. lakótelep 

- Napsugár Bölcsőde, Képző u. 1. 

 

  9.  Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának  

         Képviselőtestülete 

  Székhelye:       Pápa, Fő u. 12.   

A költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyását átruházott 

hatáskörben Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága 

látja el. 

 

      10.  Működési köre: a mindenkor hatályos működési engedélyekben meghatározott települések 

 

11.  A költségvetési szerv jogelődje:    Egyesített Szociális Intézmény  

Pápa, Szelestei u. 3. 

Pápa Város Önkormányzatának Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálata Pápa, Fő u. 7.  

 

Pápa, 2011. december ……. 

 

 

          Dr. Áldozó Tamás 

         polgármester 
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5. sz. melléklet 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT* 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 13/2011. (II.25.) határozatának I/2. pontjával 

jóváhagyott Bóbita Bölcsőde alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 

Az alaptevékenység körébe tartozó az Alkalmazott szakfeladatok pontjában a 890441-1 Közcélú 

foglalkoztatás, a 890442-1 Közhasznú foglalkoztatás szakfeladatok megnevezése a következőre 

módosul: 

- „890441-1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

-   890442-1 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása”, 

valamint a: 

- „890443 -1  Egyéb közfoglalkoztatás” 

szakfeladattal egészül ki. 

 

 

 

Jelen módosítás az alapító okirat egyéb rendelkezéseit nem érinti, azok változatlanul hatályban 

maradnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*dőlt betűvel szedett szövegrész a javasolt módosításokat tartalmazza) 
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6. sz. melléklet 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

(módosításokkal egységes szerkezetben) 

 

1. Költségvetési szerv neve:  Bóbita Bölcsőde  

            

2. Költségvetési szerv székhelye:  8500 Pápa, Tókert u.11. 

 

3.  Jogszabályban meghatározott közfeladata: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló többször módosított 1997. évi XXXI. tv. 94. § (3) bekezdésében foglaltak alapján: 

bölcsődei ellátás biztosítása.  

 

Alaptevékenysége: 

A 3 éven aluli gyermekek napközbeni elhelyezése, szakszerű gondozása, nevelése.  

 

Szakágazat száma, megnevezése: 889110 Bölcsődei ellátás  

Alkalmazott szakfeladatok: 

 

889101-1 Bölcsődei ellátás 

889109-1 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások 

 562917-1 Munkahelyi étkeztetés 

 890441-1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

890442-1 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása  

890443 -1 Egyéb közfoglalkoztatás 

 

Vállalkozási tevékenység köre és mértéke:  

     Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 

4. Működési köre: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 

1997. évi XXXI. tv. 94. § (5) bekezdésében foglaltak alapján: Pápa város közigazgatási területe. 

 

5.  Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának  

         Képviselőtestülete 

 Székhelye:        Pápa, Fő u.12.   

 

A költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyását átruházott 

hatáskörben Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága látja 

el. 

 

6.  A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: önállóan működő költségvetési szerv.  

Gazdálkodással összefüggő jogosítványok: Az intézmény önálló bankszámlával rendelkezik. 

Meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait Pápa Város Önkormányzatának Egyesített 

Szociális Intézménye látja el. A költségvetési szervek közötti munkamegosztást és a 

felelősségvállalás rendjét külön megállapodás tartalmazza. 

 

A bölcsődevezető gyakorolja a kötelezettségvállalási és utalványozási jogot. 

 

7.  Az intézmény jogállása: 

 Az intézmény jogi személy, melynek egyszemélyi felelős vezetője a bölcsődevezető. A 

bölcsődevezető önálló munkáltatói jogkörrel rendelkezik az intézményi dolgozók tekintetében. 
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8.   A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: 

 Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás 

előkészítését és lefolytatását a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. 

évi XXXIII. törvényben, és a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban 

történő végrehajtására kiadott módosított 257/2000.(XII.26.) Korm. rendeletben foglaltak 

figyelembe vételével kell végezni. 

 Az intézményvezetői megbízás Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének hatáskörébe 

tartozik. 

 

9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:  

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony, melyre a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben, 

valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtására kiadott 

módosított 257/2000.(XII.26.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. Egyes 

foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkaviszony, melyre nézve a Munka Törvénykönyvéről 

szóló többször módosított 1992. évi XXII. törvényben foglaltak az irányadók. Egyéb 

foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény 

(pl. megbízási jogviszony) szabályai az irányadók. 

 

10.  A költségvetési szerv jogelődje: I. sz. Bölcsőde 

      Székhelye:              Pápa, Tókert u. 11. 

 

 

 

 

Pápa, 2011. december ….. 

 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás 

 polgármester 
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7. sz. melléklet 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT* 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 13/2011. (II.25.) határozatának I/3. pontjával 

jóváhagyott Fenyveserdő Bölcsőde alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 

Az alaptevékenység körébe tartozó az Alkalmazott szakfeladatok pontjában a 890441-1 Közcélú 

foglalkoztatás, a 890442-1 Közhasznú foglalkoztatás szakfeladatok megnevezése a következőre 

módosul: 

- „890441-1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

-   890442-1 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása”, 

valamint a: 

- „890443 -1  Egyéb közfoglalkoztatás” 

szakfeladattal egészül ki. 

 

 

 

Jelen módosítás az alapító okirat egyéb rendelkezéseit nem érinti, azok változatlanul hatályban 

maradnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*dőlt betűvel szedett szövegrész a javasolt módosításokat tartalmazza) 
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8. sz. melléklet 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

(módosításokkal egységes szerkezetben) 

 

1. Költségvetési szerv neve: Fenyveserdő Bölcsőde  

 

2. Költségvetési szerv székhelye: 8500 Pápa, Vajda P. ltp.  

  

3.  Jogszabályban meghatározott közfeladata: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló többször módosított 1997. évi XXXI. tv. 94. § (3) bekezdésében foglaltak alapján: 

bölcsődei ellátás biztosítása.  

 

Alaptevékenysége: 

A 3 éven aluli gyermekek napközbeni elhelyezése, szakszerű gondozása, nevelése, valamint 

szakvélemény alapján a rászoruló gyermekek korai fejlesztése, habilitációs és rehabilitációs 

célú nevelése és gondozása. 

Dolgozók szervezett étkeztetésének ellátása. 

 

Szakágazat száma, megnevezése: 889110 Bölcsődei ellátás  

Alkalmazott szakfeladatok: 

 

889101-1 Bölcsődei ellátás 

856012-1 Korai fejlesztés, gondozás 

562917-1 Munkahelyi étkeztetés 

890441-1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

890442-1 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása  

890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás 

 

Vállalkozási tevékenység köre és mértéke:  

  Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 

4.  Működési köre: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 

1997. évi XXXI. tv. 94. § (5) bekezdésében foglaltak alapján: Pápa város közigazgatási területe. 

 

5.    Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának  

         Képviselőtestülete 

 Székhelye:       Pápa, Fő u.12.   

 

A költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyását átruházott 

hatáskörben Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága látja 

el. 

 

6.  A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: önállóan működő költségvetési szerv.  

Gazdálkodással összefüggő jogosítványok: Az intézmény önálló bankszámlával rendelkezik. 

Meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait Pápa Város Önkormányzatának Egyesített 

Szociális Intézménye látja el. A költségvetési szervek közötti munkamegosztást és a 

felelősségvállalás rendjét külön megállapodás tartalmazza. 

 

A bölcsődevezető gyakorolja a kötelezettségvállalási és utalványozási jogot. 
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7.   Az intézmény jogállása: 

 Az intézmény jogi személy, melynek egyszemélyi felelős vezetője a bölcsődevezető. A 

bölcsődevezető önálló munkáltatói jogkörrel rendelkezik az intézményi dolgozók tekintetében. 

 

8.  A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: 

 Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás 

előkészítését és lefolytatását a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. 

évi XXXIII. törvényben és a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban 

történő végrehajtására kiadott módosított 257/2000.(XII.26.) Korm. rendeletben foglaltak 

figyelembe vételével kell végezni. 

 Az intézményvezetői megbízás Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének hatáskörébe 

tartozik. 

 

9.  Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:  

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony, melyre a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben, 

valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtására kiadott 

módosított 257/2000.(XII.26.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. Egyes 

foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkaviszony, melyre nézve a Munka Törvénykönyvéről 

szóló többször módosított 1992. évi XXII. törvényben foglaltak az irányadók. Egyéb 

foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény 

(pl. megbízási jogviszony) szabályai az irányadók. 

 

 

 

10.  A költségvetési szerv jogelődje:  IV. sz. Bölcsőde,  

      Székhelye:                Pápa, Vajda P. ltp. 

 

 

 

 

Pápa, 2011. december …… 

 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás 

 polgármester 
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9. sz. melléklet 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT* 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 13/2011. (II.25.) határozatának I/4. pontjával 

jóváhagyott Napsugár Bölcsőde alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 

Az alaptevékenység körébe tartozó az Alkalmazott szakfeladatok pontjában a 890441-1 Közcélú 

foglalkoztatás, a 890442-1 Közhasznú foglalkoztatás szakfeladatok megnevezése a következőre 

módosul: 

- „890441-1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

-   890442-1 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása”, 

valamint a: 

- „890443 -1  Egyéb közfoglalkoztatás” 

szakfeladattal egészül ki. 

 

 

 

Jelen módosítás az alapító okirat egyéb rendelkezéseit nem érinti, azok változatlanul hatályban 

maradnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*dőlt betűvel szedett szövegrész a javasolt módosításokat tartalmazza) 
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10. sz. melléklet 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

(módosításokkal egységes szerkezetben) 

 

1. Költségvetési szerv neve:  Napsugár Bölcsőde  

  

2. Költségvetési szerv székhelye: 8500 Pápa, Képző u. 1.  

 

 

3.  Jogszabályban meghatározott közfeladata: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló többször módosított 1997. évi XXXI. tv. 94. § (3) bekezdésében foglaltak alapján: 

bölcsődei ellátás biztosítása.  

   

Alaptevékenysége: 

A 3 éven aluli gyermekek napközbeni elhelyezése, szakszerű gondozása, nevelése.  

      

Szakágazat száma, megnevezése: 889110 Bölcsődei ellátás 

Alkalmazott szakfeladatok: 

 

889101-1 Bölcsődei ellátás 

562917-1 Munkahelyi étkeztetés 

890441-1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás   

890442-1 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 

890443-1  Egyéb közfoglalkoztatás 

 

Vállalkozási tevékenység köre és mértéke:  

 Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 

 

4.  Működési köre: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 

1997. évi XXXI. tv. 94. § (5) bekezdésében foglaltak alapján: Pápa város közigazgatási területe 

 

 

5.    Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának  

         Képviselőtestülete 

 Székhelye:       Pápa, Fő u.12.   

 

A költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyását átruházott 

hatáskörben Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága látja 

el. 

 

6.  A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: önállóan működő költségvetési szerv.  

Gazdálkodással összefüggő jogosítványok: Az intézmény önálló bankszámlával rendelkezik. 

Meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait Pápa Város Önkormányzatának Egyesített 

Szociális Intézménye látja el. A költségvetési szervek közötti munkamegosztást és a 

felelősségvállalás rendjét külön megállapodás tartalmazza. 

 

A bölcsődevezető gyakorolja a kötelezettségvállalási és utalványozási jogot. 
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7.  Az intézmény jogállása: 

 Az intézmény jogi személy, melynek egyszemélyi felelős vezetője a bölcsődevezető. A 

bölcsődevezető önálló munkáltatói jogkörrel rendelkezik az intézményi dolgozók tekintetében. 

 

 

8.  A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: 

 Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás 

előkészítését és lefolytatását a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. 

évi XXXIII. törvény és a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban 

történő végrehajtására kiadott módosított 257/2000.(XII.26.) Korm. rendeletben foglaltak 

figyelembe vételével kell végezni. 

 Az intézményvezetői megbízás Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének hatáskörébe 

tartozik. 

 

9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:  

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony, melyre a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben, 

valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtására kiadott 

módosított 257/2000.(XII.26.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. Egyes 

foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkaviszony, melyre nézve a Munka Törvénykönyvéről 

szóló többször módosított 1992. évi XXII. törvényben foglaltak az irányadók. Egyéb 

foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény 

(pl. megbízási jogviszony) szabályai az irányadók. 

 

10. A költségvetési szerv jogelődje:  V. sz. Bölcsőde 

        Székhelye:    Pápa, Kilián ltp. 

 

 

 

Pápa, 2011. december ….. 

 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás 

 polgármester 
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 11. sz. melléklet 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT* 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 83/2009. (VI.30.) határozatának I/12. pontjával 

jóváhagyott Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézete alapító okiratát az 

alábbiak szerint módosítja: 

 

Az alapító okirat 4. pontjában szereplő 2010. január 1-től szövegrész hatályát veszti. 

 

Az alaptevékenység körébe tartozó az Alkalmazott szakfeladatok pontjában a 890441-1 Közcélú 

foglalkoztatás, a 890442-1 Közhasznú foglalkoztatás szakfeladatok megnevezése a következőre 

módosul: 

- „890441-1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

-   890442-1 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása”, 

valamint az alábbi szakfeladattal egészül ki: 

- „890443 -1  Egyéb közfoglalkoztatás” 

 

Az alaptevékenység körébe tartozó az intézmény Kiegészítő tevékenysége pontja hatályát veszti. 

 

A 4. pont Kisegítő és vállalkozási tevékenység köre és mértéke pontjának helyébe az alábbi 

szövegrész kerül:  

„Vállalkozási tevékenység köre és mértéke: 

 Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.” 

 

A 6. pont második bekezdése hatályát veszti. 

A 8. pont helyébe az alábbi szövegrész kerül: 

„A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: önállóan működő költségvetési szerv” 

Gazdálkodással összefüggő jogosítványok:  

Az intézmény önálló bankszámlával rendelkezik. Meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait Pápa 

Város Önkormányzata Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ látja el.  

A költségvetési szervek közötti munkamegosztást és a felelősségvállalás rendjét külön megállapodás 

tartalmazza. 

A költségvetési szerv egyszemélyi felelős vezetője gyakorolja a kötelezettségvállalási és 

utalványozási jogot.” 

 

Az alapító okirat 9. pont hatályát veszti. 

A 10. pontjának számozása „9”- re módosul. 

A 11. pontjának számozása „10”- re módosul. 

A 12. pontjának számozása „11”- re módosul. 

 

Jelen módosítás az alapító okirat egyéb rendelkezéseit nem érinti, azok változatlanul hatályban 

maradnak. 

 

 

 

(*dőlt betűvel szedett szövegrész a javasolt módosításokat tartalmazza) 
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                    12. sz. melléklet 

ALAPÍTÓ  OKIRAT 

(módosításokkal egységes szerkezetben) 
 

1. Költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának 

     Egészségügyi Alapellátási Intézete 

 

2. Költségvetési szerv székhelye: 8500 Pápa, Barát u. 9. 

          Telephelyei:  Központi ügyeleti rendelő I. Pápa, Anna tér 11. 

Házi gyermekorvosi rendelő Pápa, Anna tér 10. 

 Fogorvosi rendelő Pápa, Sellyei u. 4. 

                                            Védőnői tanácsadó Pápa, Vajda P. ltp. 10. 

                                            Védőnői tanácsadó Pápa, Vízmű u. 1. 

                                           Védőnői tanácsadó Pápa, Huszár ltp.  

 Védőnői tanácsadó Pápa, Anna tér 10. 

                                            Iskola és ifjúság egészségügyi rendelő  

                                                     Pápa, Külső-Veszprémi u. 2. 

                                           Iskola és ifjúság egészségügyi rendelő  

                                             Pápa, Korona u. 27. 

  Iskola és ifjúság egészségügyi rendelő  

  Pápa, Várkert u. 4. 

  Iskola orvosi rendelő Pápa, Március 15 tér 9. 

  Iskola orvosi rendelő Pápa, Erkel u. 39. 

                                             Iskola orvosi rendelő Pápa, Jókai u. 18. 

 

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: a helyi önkormányzatokról szóló többször 

módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (4) bekezdésében foglaltak alapján: egészségügyi 

alapellátás 

              

4. Alaptevékenysége: 

Felnőtt és gyermek járóbetegek ellátása, kezelése, hétköznapi, és hétvégi, valamint 

ünnepnapi ügyeletének szervezése. 

A vállalkozó háziorvosok, illetve egészségügyi vállalkozások tevékenységének 

koordinációja. 

Közoktatási intézményben nyújtott iskola egészségügyi ellátás. 

          Védőnői feladatok ellátása. 

         Járóbeteg ellátás keretében nyújtott fogorvosi ellátás, fogászati ügyelet 

 

Szakágazat száma, megnevezése: 862100 Általános járóbeteg-ellátás 

 Alkalmazott szakfeladatok: 

 862101-1  Háziorvosi alapellátás 

 862102-1 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

 869041-1 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 

 869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

 862301-1 Fogorvosi alapellátás 

 862302-1 Fogorvosi ügyeleti ellátás 

 890441-1  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

 890442-1  Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 

 890443-1  Egyéb közfoglalkoztatás 
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 Vállalkozási tevékenység köre és mértéke:  
      Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 

5.  Az intézmény jogállása: 

     Az intézmény jogi személy, melynek egyszemélyi felelős vezetője az igazgató.  
Az igazgató önálló munkáltatói jogkörrel rendelkezik az intézményi dolgozók tekintetében. 

 

6.  A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: 

 Az intézményvezetői munkakört nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás 

előkészítését és lefolytatását a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével 

kell végezni. Az intézményvezetői állás betöltésére vonatozó pályázatok elbírálása Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének hatáskörébe tartozik. 

 

7. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:  

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony, melyre a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben, valamint 

az egészségügyi intézményekben történő végrehajtásról kiadott 356/2008. (XII.31.) Korm. 

rendeletben foglaltak az irányadók. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkaviszony, 

melyre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló többször módosított 1992. évi XXII. törvényben 

foglaltak az irányadók. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) szabályai az irányadók. 

 

8.  A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: önállóan működő költségvetési szerv. 

Gazdálkodással összefüggő jogosítványok:   

Az intézmény önálló bankszámlával rendelkezik. Meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait 

Pápa Város Önkormányzata Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ látja el.  

A költségvetési szervek közötti munkamegosztást és a felelősségvállalás rendjét külön 

megállapodás tartalmazza. 

 A költségvetési szerv egyszemélyi felelős vezetője gyakorolja a kötelezettségvállalási és 

utalványozási jogot. 

 

9. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának  

         Képviselőtestülete 

 Székhelye:       Pápa, Fő u.12.   

      

A költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyását átruházott 

hatáskörben Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága látja 

el. 

 

 10. Működési köre: A mindenkor érvényes működési engedélyben meghatározott alapján 

 

11. A költségvetési szerv jogelődje:  Gróf Esterházy Kórház-Szakambulancia   

   Pápa, Jókai u. 5-9. 

 

 

Pápa, 2011. december …… 

 

 

 

  

          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 

206. 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

I. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 

 Szt.) 86. §-a alapján Pápa Város Önkormányzata nem köteles gondoskodni a személyes 

 gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást nyújtó ápolást, gondozást nyújtó intézmény 

 működtetéséről. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 112/2011. (V.30) határozatával elfogadta a 

város Szolgáltatástervezési Koncepcióját, amely szerint a racionális és gazdaságosabb 

működtetés miatt a Pápa Város Önkormányzata által fenntartott szociális intézményrendszer 

feladatai közül a 157 férőhellyel működő Idősek Otthona bentlakásos intézmény mint önként 

vállalt feladat felülvizsgálata szükséges. 2010. évben az önkormányzat az emelt szintű ellátáshoz 

34 307 089 forint saját forrást biztosított.  

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 174/2011. (IX.29.) határozatának 1.) 

pontjával Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye Pápa, Teveli út 3. 

szám alatti telephelyén működő Idősek Otthonának 31 emelt szintű férőhelyét, a határozat 2.) 

pontjával a Pápa, Vörösmarty u. 12. szám alatti telephelyén működő Idősek Otthonának 42 emelt 

szintű férőhelyéből 15 férőhelyet (volt bölcsőde épület) október 31. napjától átlagos szintű 

ápolást-gondozást nyújtó férőhellyé minősítette.  

 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 11/1299-3/2011. és 11/1297-

3/2011. határozataival a működési engedélyt a kérelmeknek megfelelően módosította. A 

döntések 2011. november 8-án jogerőre emelkedtek. 

 

Pápa Város Önkormányzatának fenntartásában működő Pápa Város Önkormányzatának 

Egyesített Szociális Intézménye mint szociális szolgáltató  jelenleg a 

 Pápa, Vörösmarty u. 12. szám alatti telephelyén  27 férőhelyen emelt szintű 

 Pápa, Vörösmarty u. 12. szám alatti telephelyén  15 férőhelyen átlagos szintű 

 Pápa, Teveli út 3. szám alatti telephelyén             31 férőhelyen átlagos szintű 

 Pápa, Barát u. 3. szám alatti telephelyén              49 férőhelyen átlagos szintű 

 Pápa, Barát u. 4-6. számú telephelyén                  35 férőhelyen átlagos szintű 

idősek otthona szolgáltatás nyújtására jogosult határozatlan időre szóló működési engedély 

alapján. 

 

A telephelyek működtetéséhez szükséges forrásokat az ellátottak által befizetett egyszeri 

hozzájárulások, személyi térítési díjak, a központi költségvetésben meghatározott normatíva és 

az önkormányzat biztosítja. 

 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a Pápa városban biztosítható személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak 

megállapításáról szóló 14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 

önkormányzati rendelet) 5. melléklet E:5 oszlopában foglaltak szerint az idősek otthona emelt 

szintű részlegében fizetendő intézményi térítési díj 2011. július 1. napjától 126 000 forint/fő/hó.  
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Az intézményi térítési díj felemelése nem eredményezte a bevételek jelentős növekedését, mert a 

személyi térítési díjak megfizetésére vonatkozó szabályokat is alkalmazni kell.  

 

A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 3. melléklet 12.                 

b) pont bc) alpontja alapján az átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás tartós bentlakásos 

 és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben az időskorúak ápoló-gondozó 

 otthoni ellátásának fajlagos összege 635 650 forint/fő, 

c)  pontja szerint az emelt színvonalú bentlakásos ellátás fajlagos összege 309 350 forint/fő. 

 

Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló T/4365 számú törvényjavaslat 3. melléklete szerint 

az átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó 

szociális intézményekben az időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásának fajlagos összege 

továbbra is 635 650 forint/fő, a c) pont alapján az emelt színvonalú bentlakásos ellátás fajlagos 

összege 127 130 forint/fő. 

 

A 2012. január 1-jétől hatályba lépő 182 220 forint/fő/év normatíva csökkenés miatt jelentősen 

emelkednének az intézményi térítési díjak az emelt színvonalú bentlakásos ellátás esetében. Az 

ellátottak jövedelmét figyelembe véve a teljes térítési díj megfizetésére egy ellátott sem lenne 

képes, emiatt az emelt színvonalú férőhelyek fenntartása jelentős önkormányzati forrást igényelne.  

 

A jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy az önkormányzat az emelt szintű férőhelyeit 

átminősítse átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó férőhelyekre. Az ellátottakkal megkötött 

megállapodás alapján – a férőhely elfoglalásának időpontjától függően – a befizetett egyszeri 

hozzájárulások időarányos részét az ellátottak részére vissza kell fizetni.   

 

A tervezett átminősítés átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátásra a Vörösmarty u. 12. szám alatti 

telephely 27 férőhelyét érinti.  Ebben az esetben az Szt. alapján az ellátottak számára 

visszatérítendő egyszeri hozzájárulás időarányos összege közel 14 700 000 forint.  

 

A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 

321/2009. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (2) bekezdése 

értelmében a működési engedélyezéssel és az ellenőrzéssel kapcsolatos ügyekben első fokon a 

szociális szolgáltató, intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes szociális és gyámhivatal 

jár el. 

 

A Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése szerint a fenntartó köteles kérelmezni a működési 

engedély módosítását, ha a működési engedélyben feltüntetett adatok megváltoznak. A 

működési engedély módosítását azt megelőzően kell kérelmezni, hogy a szociális szolgáltatót, 

intézményt elkezdenék a módosítás iránti kérelemben foglaltaknak megfelelően működtetni. 

 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala módosítja a működési 

engedélyeket, melyhez mellékelni kell a módosított szakmai programokat, megállapodásokat és az 

egyszeri hozzájárulás időarányos visszafizetését igazoló iratokat. Az intézmény és az ellátottak 

között létrejött megállapodás alapján a beköltözéskor biztosított körülményeket az intézmény az 

átminősítést követően is köteles biztosítani. A lakók megállapodásban szerzett jogait az átminősítés 

nem érinti, ugyanazok a jogok és kedvezmények illetik meg az ellátottakat a továbbiakban is, 

melyeket az önkormányzat a szerződéskötéskor biztosított. 

 

Az Egyesített Szociális Intézmény vezetője 2011. november 30-án tájékoztatót tartott az emeltszintű 

férőhelyek átminősítésével kapcsolatosan a telephelyen működő Érdekképviseleti Fórum tagjainak. 

Az Érdekképviseleti Fórum az átminősítésre tett javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

 

 



3 

 

 

Az intézmény vezetője 2011. december 9-én 15 órára a Vörösmarty utcai Otthonházba hívott össze 

lakógyűlést, melyen a Vörösmarty utcai telephelyen 18 fő ellátott vett részt. Ezen túlmenően jelen 

volt, Horváth Éva ellátottjogi képviselő, Kissné Marton Bernadett vezető ápoló, Koscsisák Mónika 

részlegvezető és Császárné Mihály Julianna mentálhigiénés munkatárs is. 

 

Az intézményvezető tájékoztatása szerint az emeltszintű férőhelyek átminősítésével kapcsolatos 

tájékoztatót a jelenlévők elfogadták és tudomásul vették, melyet a lakógyűlésről készített 

jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti íven aláírásukkal is igazoltak. 

Az Szt. 92/B. § (1) bekezdés h) pontja szerint a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

intézmény állami fenntartója kikéri az ellátottak országos érdek-képviseleti szervezete 

területileg illetékes szervének véleményét az intézmény működését érintő lényeges döntés 

meghozatala előtt. Lényeges döntéshozatalnak minősül különösen az intézmény 

megszüntetése, az intézményi típus, forma megváltoztatása. 

A Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi- Érdekképviseleti Egyesületének véleményét az előterjesztés 1. 

melléklete tartalmazza. 

   

 

II.  Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 112/2011. (V.30) határozatával elfogadta 

Pápa város Szolgáltatástervezési Koncepcióját, amelyben megfogalmazódott, hogy a 

gazdaságosabb működtetés érdekében meg kell vizsgálni azokat a lehetőségeket, amelyeknek 

eredményeként az Árok u. 7. szám alatti telephely teljes egészében megszűnik és az integráltan 

működő intézmény egy másik telephelyén nyújtja továbbra is ezeket a szolgáltatásokat. Ezáltal 

nemcsak az intézmény működési költségei csökkennek, hanem az önkormányzat egy belvárosi, 

jó állapotú, hasznosítható ingatlanhoz jut. 

 

   1. Az Egyesített Szociális Intézmény Árok u. 7. szám alatti telephelyen működteti az Időskorúak 

 Gondozóházát 25 férőhelyen 

 

 

Intézmény 

Engedélyezett férőhelyek (fő) Kihasználtság (%) 

2008.  2009. 2010. 2011. 2008.  2009. 2010. 

 

2011.X.

31-ig 

Időskorúak Gondozóháza 25 25 25 25 100 97,67 95,96 96,8 

 

Az Időkorúak Gondozóháza átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, amelyben – az Szt. alapján – 

azoknak az időskorúaknak, valamint a 18. életévüket betöltött beteg személyek ellátása 

biztosított, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem 

képesek gondoskodni.  

 

Az Árok u. 7. szám alatti telephelyről az Időskorúak Gondozóháza a Barát u. 4-6. szám alatti 

telephely emeletére költözik, ahol 20 férőhely (1 db 2 ágyas, 2 db 3 ágyas és 3 db 4  ágyas  

szoba) áll rendelkezésre. Az épület akadálymentesítése megkezdődött, a szintek közötti 

közlekedést lift biztosítja. Az Időskorúak Gondozóházában az elmúlt 10 hónapra vonatkozóan a 

kihasználtság átlagosan 96,8 % volt a 25 férőhely figyelembe vételével. 2011. augusztus, 

szeptember és október hónapokba az ellátottak száma 20 főre csökkent. 

 

     Az átmeneti elhelyezést nyújtó Időskorúak Gondozóház telephelyének megváltoztatása 

 érdekében a jelenleg engedélyezett 25 férőhelyének 5 férőhellyel történő csökkentése szükséges. 
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   2. Az Egyesített Szociális Intézmény Árok u. 7. szám alatti telephelyén az Idősek Klubja 50 

 férőhelyen működik. 

 

     
Intézmény 

Engedélyezett férőhelyek (fő) Kihasználtság (%) 

2008.  2009. 2010. 2011. 2008.  2009. 2010. 

 

2011.X.

31-ig 

Idősek Klubja 50 50 50 50 115 97,67 80,62 65,8 

 

Az Idősek Klubja szolgál a 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt 

szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek és a 18. 

életévüket betöltött fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek illetve 

személyek nappali ellátására.  

Az Idősek Klubja a Barát u. 4-6. szám alatti telephely társalgó helyére költözik, de továbbra is a 

belvárosban működik.  

 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a Pápa városban biztosítható személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak 

megállapításáról szóló 14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelete 7. mellékletében foglaltak 

szerint az Idősek Klubjában fizetendő intézményi térítési díj étkeztetéssel 900 forint/fő/nap, 

étkeztetés nélkül 190 forint/fő/nap, demens betegek ellátása (csak étkeztetéssel együtt 

biztosítható) 690 forint/fő/nap.  

 

 Az intézményi térítési díj felemelése nem eredményezte a bevételek jelentős növekedését, mert a 

 személyi térítési díjak megfizetésére vonatkozó szabályokat is alkalmazni kellett. A jelenlegi 

 ellátottak közül egy fő sem képes megfizetni az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési 

 díjat. Az önkormányzati rendelet a személyi térítési díj megállapítására vonatkozóan további 

 kedvezményeket is megállapított, ennek ellenére az intézmény kihasználtsága alacsony, ezért 

 indokolt az 50 engedélyezett férőhely 40 férőhelyre történő csökkentése, amelyből 8 férőhelyen 

 a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum demencia kórképet 

 megállapító szakvéleményével rendelkező személyeket látna el. 

 

 

III. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 175/2011. (IX.29.) határozata alapján a 

 családok átmeneti otthona szolgáltatás 14 főre történő biztosítása érdekében a Baptista 

 Gyülekezet egyházi jogi személy és az önkormányzat ellátási szerződést kötött. A Pápai 

 Sarokkő Baptista Gyülekezet által fenntartott Kánaán-Ház Anya- és Leányotthon működési 

 engedélyét 11/1228-13/2011. számú határozatával a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális 

 és Gyámhivatala módosította, mely döntés 2011. november 24-én jogerőre emelkedett. Ettől az 

 időponttól a szolgáltatást a Kánaán-Ház Anya- és Leányotthon biztosítja. A polgármester a Pápa, 

 Kisfaludy u. 16. szám alatti Családok Átmeneti Otthonának megszűntetése érdekében kérelmet 

 nyújtott be a Veszprém Megyei Kormányhivataltól.  

 

 2000. évtől ugyanezen épületben működik 20 engedélyezett férőhelyen a Fogyatékosok Nappali 

 Intézménye, amely az önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra képes, de felügyeletre 

 szoruló fogyatékkal élő személyek részére nyújt ellátást. 

  Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 11/1999. (II.16.) határozatával a Pápa, 

 Kisfaludy K. u. 16. szám alatti ingatlan tetőtéri részében szobabérlők házának kialakításáról 

 döntött, amelynek üzemletetési feladatait a Városgondnokság látja el. A Szobabérlők Háza 8 

 lakrészből és egyéb helyiségekből áll. 
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A Kisfaludy u. 16 szám alatti épület működtetése gazdaságtalan, a szolgáltatások önköltsége nagyon 

magas. Az ingatlan kiürítése érdekben indokolt a Fogyatékosok Nappali Intézményének más 

telephelyen való működtetése, továbbá a szobabérlők házának megszűntetése és a bérlők 

elhelyezése.  

 

Átvizsgáltuk az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokat, figyelembe véve azt is, hogy a 

működési engedély kiadásához szükséges minimumfeltételeket hogyan lehet a legkevesebb 

ráfordítással biztosítani.  

 

Az előzetesek egyeztetések után – a pénzügyi, műszaki lehetőségek és a szolgáltatást igénybe vevők 

elhelyezési körülményeinek figyelembe vételével - a nappali ellátást nyújtó szolgáltatás 

elhelyezésére az önkormányzat tulajdonát képező Pápa, Komáromi u. 14. szám alatti épület 

bizonyult alkalmasnak. 

Az ellátottak többsége az új telephelyhez közelebb él, egyébként az épület tömegközlekedéssel 

elérhető. Az igénybe vevők közül 4 fő a támogató szolgáltatás segítségével, 7 fő szülői kísérettel, 9 

fő pedig önállóan jut el az intézménybe.    

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fentiek, valamint a 

112/2011. (V.30) határozattal elfogadott Szolgáltatástervezési Koncepcióval összhangban fogadja el 

a határozati javaslatot. 

 

Összeállította: Benecz Rita osztályvezető 

 

 

Pápa, 2011. december 14.       Dr. Áldozó Tamás sk. 

              polgármester 

 

 

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t 

 

 

1.) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város Önkormányzata Egyesített 

 Szociális Intézménye Pápa, Vörösmarty u. 12. szám alatti telephelyén működő Idősek 

 Otthonának 27 emelt szintű férőhelyét 2012. január 31. napjától átlagos szintű ápolást, 

 gondozást nyújtó férőhellyé minősíti. 

  

 A Képviselőtestület utasítja az intézményvezetőt, hogy az átminősítéssel kapcsolatosan a  

 szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

 Határidő: azonnal, illetve legkésőbb 2012. január 31. 

 Felelős  : Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

 

 

2.) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város Önkormányzata Egyesített 

 Szociális Intézménye Pápa, Árok 7. alatti telephelyén működő Időskorúak Gondozóházának 

 25 férőhelyét 2012. január 31. napjával 20 férőhelyre csökkenti. 

 

 A Képviselőtestület utasítja az intézményvezetőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 

 Határidő: azonnal, illetve legkésőbb 2012. január 31. 

 Felelős  : Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 
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3.) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város Önkormányzata Egyesített 

 Szociális Intézménye Pápa, Árok 7. alatti telephelyén működő Idősek Klubja 50 férőhelyét 

 2012. január 31. napjával 40 férőhelyre (8 demens férőhely) csökkenti. 

 

 A Képviselőtestület utasítja az intézményvezetőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 

 Határidő: azonnal, illetve legkésőbb 2012. január 31. 

 Felelős  : Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

 

 

4.) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Időskorúak Gondozóháza átmeneti 

 elhelyezést nyújtó intézményi ellátást Pápa Város Önkormányzata Egyesített Szociális 

 Intézményének Pápa, Árok u. 7. szám alatti telephelyén 2012. január 31. napjával megszünteti 

 és  2012.  február 1.  napjától  Pápa Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézményének 

 Pápa, Barát u. 4-6. szám alatti telephelyén biztosítja. 

 

 A Képviselőtestület utasítja az intézményvezetőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 

 Határidő: azonnal, illetve legkésőbb 2012. január 31. 

 Felelős  : Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

 

 

5.)  Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Idősek Klubja nappali ellátást Pápa 

 Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézményének Pápa, Árok u. 7. szám alatti 

 telephelyén 2012. január 31. napjával megszünteti és 2012. február 1. napjától Pápa Város 

 Önkormányzata Egyesített Szociális Intézményének Pápa, Barát u. 4-6. szám alatti telephelyén 

 biztosítja.   

 

 A Képviselőtestület utasítja az intézményvezetőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 

 Határidő: azonnal, illetve legkésőbb 2012. január 31. 

 Felelős  : Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

 

 

6.)  Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Fogyatékosok Nappali Intézménye nappali 

 ellátást Pápa Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézményének Pápa, Kisfaludy u. 16.  

 szám alatti telephelyén 2012. január 31. napjával megszünteti és 2012. február 1. napjától az 

 önkormányzat tulajdonát képező Pápa, Komáromi u. 14. szám alatti épületben Pápa Város 

 Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye útján biztosítja. 

 

 A Képviselőtestület utasítja az intézményvezetőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 

 Határidő: 2012. február 1. 

 Felelős  : Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

 

 

7.) A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a működési engedélyek módosítása 

 érdekében a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához nyújtson be 

 kérelmeket és a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester 
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8.) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a határozati javaslat 1.) pontjában foglalt 

 átminősítés miatt az ellátottak részére visszatérítendő egyszeri hozzájárulás összegét annak 

 felmerülésekor az éves költségvetése terhére biztosítja. 

 

 Határidő: folyamatos 

 Felelős  :  Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető    

  Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

 

 

9.)  Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa, Kisfaludy u. 16. szám alatti 

 Szobabérlők Házát megszünteti. 

 Utasítja a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg és a bérlők elhelyezéséről 

 gondoskodjon. 

 

 Határidő: folyamatos, legkésőbb 2012. június 30. 

 Felelős  :  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző    

   Polgár Jenő közigazgatási osztályvezető 



 

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel:  89/324-585 

Fax:  89/515-083  

E-mail :  polgarmester@papa.hu   

 

207. 
 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

A Honvédelmi Minisztérium  - továbbiakban: HM – megkereste Pápa Város Önkormányzatát 

a Magyar Állam tulajdonában lévő és a HM vagyonkezelésébe tartozó 3906/23/A/13. hrsz-ú 

„helyőrségi klub” megnevezésű ingatlan – közismert néven: HEMO – jövőbeni 

hasznosításával kapcsolatban. 

 

A HM a vagyonkezelésében lévő helyőrségi klubok gazdaságos hasznosítását tűzte ki célul, 

ennek keretében vizsgálják azoknak a helyi önkormányzat részére ingyenesen vagy térítés 

ellenében történő átadását is.  

 

A HEMO jelenleg a város társadalmi, közösségi, kulturális életének szerves részét képezi. 

Közösségi térként is funkcionál. Biztosítja a HM-hez, valamint a városban egykor működő 

katonai szervezetekhez kötődő civil szervezetek működési feltételeit, a HM Pápa 

Bázisrepülőtér, illetve a HAW Nehéz Légiszállító Ezred családi rendezvényeinek is 

helyszínéül szolgál.  

 

A megkeresés óta eltelt időszakban több levélváltás történt a HM Hadfelszerelési és 

Vagyonfelügyeleti Főosztályával, továbbá Pápa Város Önkormányzata felvette a kapcsolatot 

más érintett önkormányzattal, az átadás-átvételre vonatkozó feltételekről történő tájékozódás 

érdekében, valamint tájékozódott a jelenleg a HEMO-ban működő civil szervezetek részére 

biztosított szolgáltatásokról és az épület műszaki állapotáról.  

 

Fentiek alapján tárgyalások szükségesek a HM-mel a HEMO jövőbeni tulajdoni helyzete, 

működtetése tekintetében, mely tárgyalások lefolytatására indokolt a Polgármester 

felhatalmazása.  

 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Összeállította: Horváthné Farkas Andrea köztisztviselő 

 

Pápa, 2011. december 13. 

          

 

Dr. Áldozó Tamás sk. 

         polgármester 

 

mailto:polgarmester@papa.hu


 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy  

folytasson tárgyalásokat a Magyar Állam tulajdonában lévő és a Honvédelmi Minisztérium 

vagyonkezelésébe tartozó 3906/23/A/13. hrsz-ú „helyőrségi klub” megnevezésű ingatlan 

jövőbeni tulajdoni helyzetével és működtetésével kapcsolatban.    

 

  

Határidő: azonnal   

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Rádi Róbert kabinetvezető 



    PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 

 8500 PÁPA, Fő utca 12. 

 Tel.: 89/515-000 

 Fax.: 89/515-083 

 E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

208. 
Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

A Kelmefestő és a Munkás utca kereszteződésében található „kivett beépítetlen terület” 

megosztását, a Pápai Körzeti Földhivatal az E-14/2011. szám alatt jóváhagyott és záradékkal 

ellátott megosztási vázrajz alapján engedélyezte.  

 

Pápa Helyi Építési Szabályzata szerinti területfelhasználás érdekében, Horváth Dezső (Pápa, 

Kandó K. u. 21.) a tulajdonában lévő 6755/2 hrsz. – ú „kivett út” megnevezésű 1260 m² 

területű ingatlanát, a Kelmefestő utca megnevezésű közterület kialakításához
 
térítésmentesen 

Pápa városának kívánja átadni.  

(1.sz. melléklet). 

 

 

Kérem az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

 

Összeállította: Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

 

Pápa, 2011. december 15. 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás sk. 

     polgármester 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kelmefestő utca kialakításával 

összefüggően térítésmentesen elfogadja, Horváth Dezső (Pápa, Kandó K. u. 21.) által Pápa 

Város Önkormányzatának felajánlott, 6755/2 hrsz. – ú „kivett út” megnevezésű 1260 m² 

területű ingatlant.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: folyamatos  

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

 

mailto:polgarmester@papa.hu




    PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 

 8500 PÁPA, Fő utca 12. 

 Tel.: 89/515-000 

 Fax.: 89/515-083 

 E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

209. 
Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 34/2011. (III.17.) határozatával Pápa 

településszerkezeti tervének módosításáról döntött, véglegesítette a Szabó Ervin – Bocsor 

István – Szilágyi József – Teleki utcák által határolt tömbön belüli terület-felhasználást. 

 

A területek egy részének megosztását, melyek Önkormányzati és magántulajdonban vannak, a 

Pápai Körzeti Földhivatal az E-16/2011. szám alatt jóváhagyott és záradékkal ellátott 

megosztási vázrajz alapján engedélyezte.  

 

A szabályozás szerinti telekosztás kialakítása érdekében a 2047/9 hrsz. – ú terület 

tulajdonosai, dr Decsi Péter János (Pápa, Eötvös u. 32.) és Tekánné Decsi Dóra (Pápa, Ötödik 

u. 24.), a kialakítandó 2047/16 hrsz. - ú Katedra utca megnevezésű közterületbe beolvadó 237 

m
2 

ingatlanrészt térítésmentesen Pápa városának kívánják átadni. (1.sz. melléklet). 

 

 

Kérem az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

 

Összeállította: Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

 

Pápa, 2011. december 15. 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás sk. 

     polgármester 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, a Szabó Ervin - Bocsor István - Szilágyi 

József - Teleki utcák által határolt tömbbelső terület-felhasználásával összefüggően, 

térítésmentesen elfogadja dr Decsi Péter János (Pápa, Eötvös u. 32.) és Tekánné Decsi Dóra 

(Pápa, Ötödik u. 24.) által Pápa Város Önkormányzatának felajánlott, a kialakítandó 2047/16 

hrsz. - ú Katedra utca megnevezésű közterületbe beolvadó 237 m
2
 területű ingatlanrészt.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: folyamatos  

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

      Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

  

mailto:polgarmester@papa.hu



