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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 220/2011. (XII.22.) határozatában foglalt 

felhatalmazás alapján több tárgyalást folytattunk a  Honvédelmi Minisztérium  - 

továbbiakban: HM – képviselőivel  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 tárgyalások alapján az Önkormányzatnak lehetősége lenne az ingatlan ingyenes tulajdonba 

történő átvételére, ezért szükséges az erre irányuló szándékot Képviselőtestületi határozat 

formájában kinyilvánítani.  

 

Fentiek alapján javaslom a Képviselőtestületnek, hogy nyilvánítsa ki az ingatlan 

önkormányzati tulajdonban történő térítésmentes átvételére irányuló szándékát azzal, hogy az 

átvételt követően a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ telephelyeként működteti 

tovább. Az eddigiekben a HEMO-ban működő civil szervezetek részére a szolgáltatások 

igénybe vételét a JMSZK egyéb telephelyein a városban működő egyéb civil szervezetek 

részéről történő szolgáltatás igénybe vétellel azonos feltételekkel biztosítja.  

 

A HM Hadfelszerelési és Vagyonfelügyeleti Főosztály 2012. június 8-án kelt tájékoztatása 

szerint – annak érdekében, hogy a HEMO-ban jelenleg működő, illetve azt használó civil és 

katonai szervezetek zavartalan működése az átmeneti időszakban is biztosítható legyen -   a 

tulajdonba adásig terjedő időszakra vonatkozóan jelképes, 12.000,- Ft/év bérleti díj ellenében 

az Önkormányzat bérbe vehetné az ingatlant.  

 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Összeállította: Horváthné Farkas Andrea köztisztviselő 

 

Pápa, 2012. június 19. 

          

 

Dr. Áldozó Tamás sk. 

         polgármester 

 

 

 

 

 

 



 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a Magyar Állam tulajdonában 

lévő és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésébe tartozó pápai 3906/23/A/13. hrsz-ú 

„helyőrségi klub” megnevezésű ingatlan önkormányzati tulajdonba történő térítésmentes 

átvételével,  azzal, hogy az ingatlanban jelenleg működő civil és katonai szervezetek részére a 

szolgáltatások igénybe vételét a városban működő egyéb civil szervezetek részéről történő 

szolgáltatás igénybe vétellel azonos feltételekkel biztosítja. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a térítésmentes átadás-átvétellel kapcsolatban a 

szükséges intézkedéseket és jognyilatkozatokat tegye meg.  

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmeneti időszakra vonatkozó 

bérleti szerződés megkötésével kapcsolatban folytasson tárgyalásokat, és a bérleti szerződést 

megkösse.   

  

Határidő: tárgyalásra: azonnal  

  megállapodásra: folyamatos  

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Rádi Róbert kabinetvezető 
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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 219/2011. (XII.22.) határozatával 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 minősítette. Ugyanezen döntésében a 

Képviselőtestület 2012. január 31. napjával a Pápa, Árok 7. alatti telephelyén működő 

Időskorúak Gondozóházának 25 férőhelyét 20 férőhelyre, az Idősek Klubja 50 férőhelyét 40 

férőhelyre csökkentette és úgy döntött, hogy a szolgáltatásokat a 2012. február 1. napjától az 

intézmény a Pápa, Barát u. 4-6. szám alatti telephelyén biztosítja. A Fogyatékosok Nappali 

Intézménye nappali ellátását a Pápa, Kisfaludy u. 16. szám alatti telephelyén 2012. január 31. 

napjával megszüntette és döntött arról, hogy 2012. február 1. napjától a szolgáltatást a Pápa, 

Komáromi u. 14. szám alatti épületben biztosítja.  

A Képviselőtestület a 12/2012. (I.26.) határozatával döntött továbbá arról, hogy Pápa Város 

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

működő Idősek Otthona 35 férőhelyét 2012. január 31. napjával 15 férőhelyre (demens csoport) 

csökkenti. 

Fentiek alapító okiratban történő módosításán túl, az intézmény vezetője kérte néhány – 

jogszabályváltozásból adódó – szakfeladat módosítását is. 

 

Továbbá szükséges az alapító okirat módosítása az Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat tekintetében is, annak érdekében, hogy intézményében 

foglalkoztatott iskolapszichológus - aki Pápa város közigazgatási területén élő gyermekek, 

tanulók, továbbá a város területén működő nevelési-oktatási intézmények tekintetében ellátja 

ezen feladatokat – után normatívát igényelhessen az önkormányzat. 

 

Az alapító okiratok módosítását indokolta továbbá, hogy az államháztartásról szóló                    

2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 

jelentős változásokat hozott a költségvetési tervezés, gazdálkodás és az államháztartási 

információs rendszer tekintetében. Megjelent továbbá az elemi költségvetésről szóló 5/2012. 

(III.1.) NGM rendelet, mely módosította a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati 

rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet 1. és 2. számú mellékletét, továbbá a 

törzskönyvi nyilvántartásról szóló 25/2009 (XI.18.) PM rendelet helyébe a 6/2012. (III.1.) NGM 

számon új rendelet lépett. 

A szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM 

rendelet 11. §-a kimondja, hogy az átvezetéseket a rendelet hatálybalépését követő egyéb okból 

szükségessé váló soron következő 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, 2012. június 20.      Dr. Áldozó Tamás sk. 

                         polgármester 

mailto:polgarmester@papa.hu


 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

I. 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város Önkormányzatának 

Egyesített Szociális Intézménye alapító okiratának módosítását, valamint annak egységes 

szerkezetét az előterjesztés 1. és 2. számú melléklete szerint jóváhagyja. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános 

Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítását, valamint 

annak egységes szerkezetét az előterjesztés 3. és 4. 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 alapító 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 Szabályzatot terjesszék Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és 

Összeférhetetlenségi Bizottsága elé jóváhagyásra.  

 

Határidő: benyújtásra:   2012. 07.31. 

 jóváhagyásra:   benyújtást követő soron következő ülés 

Felelős: Intézményvezetők 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi  

Bizottsága elnöke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. sz. melléklet 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT* 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 218/2011. (XII.22.) határozatának I/2. 

pontjával jóváhagyott Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye alapító 

okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 

Az alapító okirat 2. pontjában A költségvetési szerv telephelyei felsorolásából  a Pápa, Árok u. 7. 

szám alatti telephely törlésre kerül, új telephelyként kerül feltüntetésre a „Pápa, Komáromi u. 

14.” szám. 

 

Az alapító okirat 3. pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül: 

„Jogszabályban meghatározott közfeladata: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 

8. § (1) bekezdésében foglaltak alapján: szociális ellátás, valamint a gyermek és ifjúságvédelmi 

feladatokról való gondoskodás.” 

 

Az alapító okirat 4. Alaptevékenysége pontja szöveges része az alábbiak szerint módosul: 

„Az intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 

valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

alapján szociális alapszolgáltatásokat, szakosított ellátásokat és gyermekjóléti szolgáltatásokat 

működtet integrált szervezeti formában. 

Ellátja továbbá a hozzákapcsolt önállóan működő költségvetési szervek szakmai feladatainak 

megvalósításával kapcsolatos - külön megállapodásban rögzített - pénzügyi-gazdasági 

feladatokat. 

Pápa, Barát u. 9.: 

Az intézmény szakmai és pénzügyi-gazdasági irányítási feladatainak ellátása.  

Pápa, Barát u. 3. 

Tartós bentlakásos ellátás biztosítása az egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt 

önmaga ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, napi 4 órát meghaladó, vagy 

jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükségletű, de 

rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött 

személynek, illetve a férőhely 15 %-áig a gondozási szükséglettel nem rendelkező személy 

számára, abban az esetben, ha az  ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy 

írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését. 

Továbbá biztosítja a demens betegek, illetve a 18. életévét betöltött, betegsége vagy 

fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes személyek ellátását is. 

Intézményi ellátottak részére étkeztetés biztosítása, továbbá a dolgozók munkahelyi étkeztetése. 

Pápa, Barát u. 4-6. 

Demens betegek tartós bentlakásos ellátása. Illetve a férőhely 15 %-áig tartós bentlakásos 

ellátás biztosítása a gondozási szükséglettel nem rendelkező személy számára, abban az esetben, 

ha az  ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a szolgáltatási 

önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését. 

Továbbá átmeneti elhelyezés biztosítása az önmagukról betegségük vagy más ok miatt 

gondoskodni nem tudó időskorúak, továbbá a 18. életévüket betöltött beteg személyek számára. 

Nappali ellátás keretében idősek klubja működtetése, mely ellátja a saját otthonában élő, 

önmagáról való gondoskodásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre 

szoruló demens beteg intézményi napközbeni ellátását. 

Pápa, Barát u. 7. 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatások körében az étkeztetés, a 

házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a támogató szolgáltatás szakmai 

hátterének biztosítása. 

 



 

 

Pápa, Teveli u. 3. 

Tartós bentlakásos ellátás biztosítása az egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt 

önmaga ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, napi 4 órát meghaladó, vagy 

jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükségletű, de 

rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött 

személynek, illetve a férőhely 15 %-áig a gondozási szükséglettel nem rendelkező személy 

számára, abban az esetben, ha az  ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy 

írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését. 

Továbbá biztosítja a demens betegek, illetve a 18. életévét betöltött, betegsége vagy 

fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes személyek ellátását is. 

Pápa, Vörösmarty u. 12. 

Tartós bentlakásos ellátás biztosítása az egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt 

önmaga ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, napi 4 órát meghaladó, vagy 

jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükségletű, de 

rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött 

személynek, illetve a férőhely 15 %-áig a gondozási szükséglettel nem rendelkező személy 

számára, abban az esetben, ha az  ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy 

írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését. 

Továbbá biztosítja a demens betegek, illetve a 18. életévét betöltött, betegsége vagy 

fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes személyek ellátását is. 

Pápa, Vörösmarty u. 12. 

Pápa, Arany J. u. 4. 

Átmeneti elhelyezés biztosítása az önellátásra képes hajléktalan személyek számára. 

Pápa, Kisfaludy u. 16. 

Átmeneti elhelyezés biztosítása az önellátásra képes hajléktalan személyek számára. 

Pápa, Barát u. 11. 

A szociális alapszolgáltatás és a gyermekjóléti alapellátás keretében a szociális vagy 

mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek és 

családok számára családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása. 

Pápa, Komáromi u. 14. 

Nappali ellátás és a munka- rehabilitáció keretében szociális foglalkoztatás biztosítása a saját 

otthonában élő, önmagáról való gondoskodásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de 

felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek számára.” 

 

Az alaptevékenység körébe tartozó az Alkalmazott szakfeladatok pontjában a 882111-1 

Rendszeres szociális segély és a 890442-1 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása szakfeladat megnevezése a következőkre módosul:  

 

„882111-1  Aktív korúak ellátása 

  890442-1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú  

  közfoglalkoztatása”, 

a 682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladat száma az alábbiak szerint 

módosul: 

„680002-1  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése”, 

az alábbi szakfeladat törlésre kerül: 

„882125-1  Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása”, 

továbbá az alábbi szakfeladattal egészül ki: 

„889967 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása”, 

 

 

 



 

 

a 873011-1  Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása tartalmai meghatározása helyébe 

az alábbi szövegrész kerül:  

„(férőhely: 122 fő) 

Pápa, Barát u. 3. 

Pápa, Teveli út. 3. 

 Pápa, Vörösmarty u. 12.”, 

a 873012-1 Időskorúak átmeneti ellátása tartalmai meghatározása helyébe az alábbi szövegrész 

kerül:  

„Pápa, Barát u. 4-6. (férőhely: 20 fő)”, 

a 881011-1 Idősek nappali ellátása tartalmai meghatározása helyébe az alábbi szövegrész kerül:  

„Pápa, Barát u. 4-6. (férőhely: 32 fő)”, 

a 881012-1 Demens betegek nappali ellátása tartalmai meghatározása helyébe az alábbi 

szövegrész kerül:  

„Pápa, Barát u. 4-6. (férőhely: 8 fő)”, 

a 881013-1 Fogyatékossággal élők nappali ellátása tartalmai meghatározása helyébe az alábbi 

szövegrész kerül:  

„Pápa, Komáromi u. 14. (férőhely: 20 fő)”, 

 

 

A 8. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:  

„9. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:” 

 

 

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

maradnak. 

 

 

 

(*dőlt betűvel szedett szövegrész a javasolt módosításokat tartalmazza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. 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, Arany J. u. 4. 

Pápa, Kisfaludy u. 16. 

Pápa, Barát u. 11. 

Pápa, Komáromi u. 14. 

      

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében foglaltak alapján: szociális ellátás, valamint a gyermek és 

ifjúságvédelmi feladatokról való gondoskodás. 

 

4. Alaptevékenysége:  

Az intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény alapján szociális alapszolgáltatásokat, szakosított ellátásokat és 

gyermekjóléti szolgáltatásokat működtet integrált szervezeti formában. 

Ellátja továbbá a hozzákapcsolt önállóan működő költségvetési szervek szakmai 

feladatainak megvalósításával kapcsolatos - külön megállapodásban rögzített - pénzügyi-

gazdasági feladatokat. 

Pápa, Barát u. 9.: 

Az intézmény szakmai és pénzügyi-gazdasági irányítási feladatainak ellátása.  

Pápa, Barát u. 3. 

Tartós bentlakásos ellátás biztosítása az egészségi állapota, valamint szociális helyzete 

miatt önmaga ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, napi 4 órát 

meghaladó, vagy jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási 

szükségletű, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, öregségi 

nyugdíjkorhatárt betöltött személynek, illetve a férőhely 15 %-áig a gondozási 

szükséglettel nem rendelkező személy számára, abban az esetben, ha az  ellátást igénylő 

vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel 

azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését. 

Továbbá biztosítja a demens betegek, illetve a 18. életévét betöltött, betegsége vagy 

fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes személyek ellátását is. 

Intézményi ellátottak részére étkeztetés biztosítása, továbbá a dolgozók munkahelyi 

étkeztetése. 

Pápa, Barát u. 4-6. 

Demens betegek tartós bentlakásos ellátása. Illetve a férőhely 15 %-áig tartós bentlakásos 

ellátás biztosítása a gondozási szükséglettel nem rendelkező személy számára, abban az 

esetben, ha az  ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja 

a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését. 



 

 

Továbbá átmeneti elhelyezés biztosítása az önmagukról betegségük vagy más ok miatt 

gondoskodni nem tudó időskorúak, továbbá a 18. életévüket betöltött beteg személyek 

számára. 

Nappali ellátás keretében idősek klubja működtetése, mely ellátja a saját otthonában élő, 

önmagáról való gondoskodásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de 

felügyeletre szoruló demens beteg intézményi napközbeni ellátását. 

Pápa, Barát u. 7. 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatások körében az 

étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a támogató 

szolgáltatás szakmai hátterének biztosítása. 

Pápa, Teveli u. 3. 

Tartós bentlakásos ellátás biztosítása az egészségi állapota, valamint szociális helyzete 

miatt önmaga ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, napi 4 órát 

meghaladó, vagy jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási 

szükségletű, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, öregségi 

nyugdíjkorhatárt betöltött személynek, illetve a férőhely 15 %-áig a gondozási 

szükséglettel nem rendelkező személy számára, abban az esetben, ha az  ellátást igénylő 

vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel 

azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését. 

Továbbá biztosítja a demens betegek, illetve a 18. életévét betöltött, betegsége vagy 

fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes személyek ellátását is. 

Pápa, Vörösmarty u. 12. 

Tartós bentlakásos ellátás biztosítása az egészségi állapota, valamint szociális helyzete 

miatt önmaga ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, napi 4 órát 

meghaladó, vagy jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási 

szükségletű, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, öregségi 

nyugdíjkorhatárt betöltött személynek, illetve a férőhely 15 %-áig a gondozási 

szükséglettel nem rendelkező személy számára, abban az esetben, ha az  ellátást igénylő 

vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel 

azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését. 

Továbbá biztosítja a demens betegek, illetve a 18. életévét betöltött, betegsége vagy 

fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes személyek ellátását is. 

Pápa, Vörösmarty u. 12. 

Pápa, Arany J. u. 4. 

Átmeneti elhelyezés biztosítása az önellátásra képes hajléktalan személyek számára. 

Pápa, Kisfaludy u. 16. 

Átmeneti elhelyezés biztosítása az önellátásra képes hajléktalan személyek számára. 

Pápa, Barát u. 11. 

A szociális alapszolgáltatás és a gyermekjóléti alapellátás keretében a szociális vagy 

mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek 

és családok számára családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása. 

Pápa, Komáromi u. 14. 

Nappali ellátás és a munka- rehabilitáció keretében szociális foglalkoztatás biztosítása a 

saját otthonában élő, önmagáról való gondoskodásra részben képes vagy önellátásra nem 

képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek számára. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szakágazat száma, megnevezése: 873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 

Alkalmazott szakfeladatok:  

873011-1  Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása  

                        (férőhely: 122 fő) 

   Pápa, Barát u. 3. 

   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, Barát u. 4-6.(férőhely: 20 fő) 

879033-1 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson  

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

- időszakos férőhely 

Pápa, Kisfaludy u. 16. (férőhely: 6 fő) 

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, Barát u. 4-6. (férőhely: 32 fő) 

881012-1 Demens betegek nappali ellátása  

Pápa, Barát u. 4-6.(férőhely: 8 fő) 

881013-1 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 

Pápa, Komáromi u. 14. (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 Aktív korúak ellátása 

882112-1 Időskorúak járadéka 

882115-1 Ápolási díj alanyi jogon 

882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon 

882122-1 Átmeneti segély 

882123-1 Temetési segély 

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 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb   

   időtartamú közfoglalkoztatása 

680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

889955-1 Politikai rehabilitációs ellátások 

 890443-1  Egyéb közfoglalkoztatás 

889109-1 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások 

 889967-1 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és –átalakítási támogatása 

 

 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. 

 

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 besorolása: 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, 2012. június………. 

 

 

 

 

          Dr. Áldozó Tamás 

         polgármester 



 

 

 

3. sz. melléklet 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT* 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 199/2011. (XI.24.) határozatával 

jóváhagyott Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat  

alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 

Az alapító okirat 4. Alaptevékenysége pontja szöveges részének harmadik bekezdése az alábbiak 

szerint módosul: 

  

„Logopédiai szolgáltatást – beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvi-kommunikációs zavarok 

javítása, dyslexia megelőzése, gyógyítása - biztosít Pápa város közigazgatási területén élő 

gyermekek, tanulók, továbbá a város területén működő nevelési-oktatási intézményekben 

ellátottak részére, valamint ellátja az e körben felmerülő iskolapszichológusi feladatokat.” 

 

Az alaptevékenység körébe tartozó az Alkalmazott szakfeladatok pontjában a 890442-1 Bérpótló 

juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása szakfeladat megnevezése a 

következőre módosul:  

„890442-1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú  

  közfoglalkoztatása” 

 

A 9. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:  

„9. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

maradnak. 

 

 

 

 

 

 

(*dőlt betűvel szedett szövegrész a javasolt módosításokat tartalmazza) 



 

 

4. sz. melléklet 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

(módosításokkal egységes szerkezetben) 

 

1.    Költségvetési szerv neve: Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Egységes  

     Pedagógiai Szakszolgálat 

Közoktatási intézmény típusa:  közös igazgatású közoktatási intézmény: általános iskola  

     és egységes pedagógiai szakszolgálat 

OM azonosító:   037007 

 

2. Költségvetési szerv székhelye: 8500 Pápa, Korona u. 29. 

 

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: a helyi önkormányzatokról szóló többször 

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

oktatás és nevelés  

 

4. Alaptevékenysége: 

Az Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola nyolc évfolyammal rendelkező nevelési-

oktatási intézmény, amely általános iskolai nevelést és oktatást folytat. 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. 
  

Megfelelő számú rászoruló esetén az intézményben tanulók részére gyógytestnevelési 

foglalkozást szervez. 

  

 Logopédiai szolgáltatást – beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvi-kommunikációs 

zavarok javítása, dyslexia megelőzése, gyógyítása - biztosít Pápa város közigazgatási 

területén élő gyermekek, tanulók, továbbá a város területén működő nevelési-oktatási 

intézményekben ellátottak részére, valamint ellátja az e körben felmerülő iskolapszichológusi 

feladatokat. 

 

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: 448 fő. 

  

Szakágazat száma, megnevezése: 852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás 

                  kivételével)  

Alkalmazott szakfeladatok: 

852011-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 

852012-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

  oktatása (1-4. 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 

852021-1  Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

 

 

 



 

 

      852022-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

  oktatása (5-8. 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 

855911-1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 

      855912-1 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 

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 

855914-1  Általános iskolai tanulószobai nevelés 

      855915-1 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

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 

856011-1 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

             logopédiai ellátás, gyógytestnevelés 

      889943-1 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 

      890441-1  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

      890442-1   Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása 

      890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás 

 

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. 

törvény alapján, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. 

évi XXXIII. tv. 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. 



 

 

 

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 többször módosított 

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 besorolása: önállóan működő költségvetési szerv.  

 A 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. 

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: Pápa város közigazgatási területe. 

Kötelező felvételt biztosít: a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. tv. 

66. §-ában, valamint 90. §-ában foglaltak alapján meghatározott és közzétett működési 

(felvételi) körzetben lakók részére. 

 

 

13. A költségvetési szerv jogelődje:  Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola 

                            Pápa, Korona u. 27-29. 

 

 

     

Pápa, 2012. június ……… 

 Dr. Áldozó Tamás 

 polgármester 

 


