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J E L E N T É S 

 

A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK 
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Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 
 

 



201/2012. (XI.24.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával felhatalmazta a Polgármestert, hogy a pápai 9484 

hrsz-ú, Pápa, Park u. 7. szám alatti ingatlanra vonatkozóan a 

Pápai-Tapolcafői Evangélikus Leányegyházközséggel 

megállapodást kössön. 

 

 

A Gazdasági Osztály vagyonhasznosítási ügyintézője a határozat végrehajtásával 

kapcsolatban jelenti, hogy a használati megállapodást és a szolgalmi jogot alapító szerződést 

megkötötték, az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés folyamatban van. 

 

 

113/2012. (IX.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával engedélyezte a Pápa Városi Televízió 

költségvetési szerv részére „Első munkahely garancia” program 

keretén belül a létszámbővítést. 

 

 

A Költségvetési Csoport vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a 

Pápa Városi Televízió részére a határozatban foglaltaknak megfelelő létszámkeretet Pápa 

Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról szóló 20/2012. (X.25.) 

önkormányzati rendeletében biztosították. 

 

 

    128/2012. (X.25.) határozat I. és II. pontja 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatának I. pontjában alapító okiratok módosításáról 

döntött, II. pontjában pedig utasította az érintett intézmények 

vezetőit, hogy a módosított alapító okiratok alapján a Szervezeti 

és Működési Szabályzatok szükséges módosítását végezzék el, 

és az egységes szerkezetű Szabályzatokat terjesszék Pápa Város 

Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága 

elé. 

 

 

A Polgármesteri Kabinet vezetője a határozat I. pontjának végrehajtásával kapcsolatban 

jelenti, hogy az alapító okiratok módosítása megtörtént, a Magyar Államkincstár a 

módosításokat a törzskönyvi nyilvántartásába bejegyezte.  

A Polgármesteri Kabinet vezetője a határozat II. pontjában foglaltakkal kapcsolatban jelenti, 

hogy az érintett köznevelési intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

megtörtént, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25.§ (4) bekezdése alapján 

- tekintettel arra, hogy az érvénybe lépő változások az alapító okiratok módosításának 

átvezetését jelentik, és nem rónak a fenntartóra többletkötelezettséget - fenntartói jóváhagyást 

nem igényelnek. 

 

 

 

 



    129/2012. (X.25.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával egyetértett a Pápa 0993/12 hrsz-ú és 01000/2 hrsz-

ú ingatlanok belterületbe vonásával. 

 

A Gazdasági Osztály vagyonhasznosítási ügyintézője a határozat végrehajtásával 

kapcsolatban jelenti, hogy a szükséges dokumentációt megküldték a Pápai Körzeti 

Földhivatalnak, az ingatlanok belterületbe vonása megtörtént. 

 

 

134/2012. (XI.15.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatában döntött a köznevelési intézmények 

működtetésével kapcsolatban. 

 

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

város illetékességi területén működő köznevelési intézmények önkormányzati működtetési 

kötelezettségének mentességére vonatkozó kérelmet benyújtották a Magyar Államkincstár 

területileg illetékes szerve részére. 

 

 

    143/2012. (XI.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával egyetértett a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében foglaltak alapján a 

kötelező felvételt biztosító általános iskolák kijelölésével, és a 

felvételi körzetek meghatározásával. 

 

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

város illetékességi területén a kötelező felvételt biztosító iskolák felvételi körzetének 

meghatározását tartalmazó – Veszprém Megyei Kormányhivatal által elkészített – tervezetre 

vonatkozó véleményt, és a jogszabály által meghatározott halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekekre vonatkozó jegyzői adatszolgáltatást megküldték a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal részére. 

 

145/2012. (XI.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatában arról döntött, hogy a Magyar Állam tulajdonában 

lévő és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésébe tartozó 

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

önkormányzati tulajdonba történő átvételét és jövőbeni 

működtetését nem vállalja. 

 

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

Képviselőtestület döntésében foglaltakról tájékoztatták a Honvédelmi Misztériumot. 

 

Pápa, 2012. december 7. 

 

 Dr. Áldozó Tamás sk. 

 polgármester 



HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 201/2011. (XI.24.) határozat, a 113/2012. 

(IX.27.) határozat, a 128, 129/2012. (X.25.) határozatok, a 134/2012. (XI.15.) határozat, 

valamint a 143, 145/2012. (XI.27.) határozatok végrehajtására adott jelentéseket elfogadja. 
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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

Az Országgyűlés a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos alapvető jogok és kötelezettségek 

meghatározása, a nemzeti víziközmű-vagyon védelme, a víziközmű-szolgáltatási ágazatokban 

a fenntartható fejlődés, az ivóvízkincs kíméletét szolgáló célok teljesülése, a 

fogyasztóvédelem széles körű érvényesülését szolgáló víziközmű-szolgáltatási feltételek 

biztosítása, valamint a mindezek megvalósítását biztosító, az objektív, átlátható és egyenlő 

bánásmód követelményének megfelelő szabályozás kialakítása érdekében - összhangban az 

Európai Unió e tárgykörökben érvényesülő követelményeivel - alkotta meg a víziközmű-

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényt (Vkszt.). 

 

A Vkszt. meghatározza a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatban a tulajdonosok, az ellátásért 

felelősök és a szolgáltatók jogait és kötelezettségeit. 

 

A Vkszt. 2. § 20. pontja alapján a víziközmű: olyan közcélú vízilétesítmény, amely a) 

település vagy települések közműves ivóvízellátását, ezen belül az ivóvíztermelést, az 

ehhez kapcsolódó ivóvízbázis-védelmet, az ivóvízkezelést, -tárolást, -szállítást és -

elosztást, felhasználási helyekre történő eljuttatást, mindezekhez kapcsolódóan a tűzivíz 

biztosítását vagy b) a közműves szennyvízelvezetés során (egyesített rendszer esetén a 

csapadékvíz-elvezetést is ideértve) a szennyvíz felhasználási helyekről történő 

összegyűjtését, elvezetését, tisztítását, a tisztított szennyvíz hasznosítását, elhelyezését 

szolgálja. 

  

A Vkszt. 6. §. (1) bekezdése alapján a víziközmű kizárólag az állam és települési 

önkormányzat tulajdonába tartozhat.  

   

A Vkszt. 7. § (1) bekezdése alapján a víziközmű-tulajdonos tulajdonába tartozó 

rendszerfüggetlen víziközmű-elem a víziközmű-szolgáltatás hatékonyabb megszervezése 

érdekében a víziközmű-tulajdonossal üzemeltetési szerződést kötött víziközmű-

szolgáltató részére elidegeníthető, a víziközmű-szolgáltató tulajdonában állhat. A Vkszt. 

2. § 17. pontja alapján a rendszerfüggetlen víziközmű-elem a víziközmű olyan nem egyedi 

gyártású berendezése, alkotórésze, amely a víziközműtől állagsérelem nélkül 

elválasztható és a víziközmű hálózaton, vagy a víziközmű hálózatok között – alkalmazási 

céljára figyelemmel – szabadon áthelyezhető (így különösen fogyasztásmérő berendezés, 

szennyvízátemelő szivattyú, irányítástechnikai berendezés) 
 

A Vkszt. 9. § (1) bekezdés szerint a közigazgatási területén lévő felhasználási helyekre és 

az azokat közvetlenül ellátó víziközmű rendszerre nézve […] a települési 

önkormányzatot illetik az ellátásért felelős jogai és terhelik annak kötelezettségei.  

 

Pápa Város közigazgatási területén a közműves ivóvíz- és szennyvízcsatorna-szolgáltatást 

szerződés alapján a Pápai Vízmű Zrt. végzi. A szolgáltatáshoz a vízmű a saját tulajdonában 

álló, illetve bérelt hálózatot használ. A Vkszt. 79. §. (1) bekezdése alapján 2013. január 1-vel 
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a Pápai Vízmű Zrt. tulajdonában álló víziközmű hálózat térítés nélkül száll át az ellátásért 

felelős, azaz Pápa Város Önkormányzata tulajdonába. Az önkormányzat jogosult a 

víziközmű-szolgáltatóval üzemeltetési szerződést kötni. Az üzemeltetési szerződés formája a 

Vkszt. 15. § alapján lehet koncessziós szerződés, vagyonkezelési szerződés, illetve bérleti-

üzemeltetési szerződés. 

 

A Vkszt. 23. § alapján a 2012. július 15. előtt megkötött szerződések esetében lehetőség van 

az üzemeltetési szerződés vagyonkezelői tartalommal történő kiegészítésére. Pápa Város 

Önkormányzata és a Pápai Vízmű Zrt. között vízszolgáltatásra, illetve csatornaszolgáltatásra 

kötött szerződések 2008. január 1-jétől hatályosak és határozatlan időre szólnak. 

 

Fentiek alapján szükséges az átszálló vagyonnal kapcsolatos megállapodások megkötése. 

 

A Pápai Vízmű Zrt. a megállapodások és szerződésmódosítások megkötéséhez szükséges 

dokumentumait az alábbi bontásban megküldte, melyek az előterjesztés mellékletét képezik. 

 

1. Pápa közműves ivóvíz-ellátása viziközmű rendszer dokumentumai 

2. Pápa közműves ivóvíz-ellátása - Pápa-Magyarpolány ivóvízvezeték viziközmű 

rendszer dokumentumai 

3. Pápa közműves szennyvízelvezetés viziközmű rendszer dokumentumai 

4. Pápa-Dáka közműves szennyvízelvezetés viziközmű rendszer dokumentumai 

 

 

Összeállította: Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

Pápa, 2012. december 7. 

  

        Dr. Áldozó Tamás 

            polgármester 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. 

évi CCIX. törvény (Vkszt.) alapján: 

 

1. megállapítja, hogy Pápa Város közigazgatási területén az ellátási felelősség elve 

alapján Pápa Város Önkormányzata az ellátásért felelős, kötelessége és joga 

gondoskodni a közműves ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel és 

tisztítással kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzéséről, 

2. kijelenti, hogy Pápa közműves ívóvízellátás víziközmű rendszerén, és Pápa közműves 

szennnyvízelvezetés és tisztítás víziközmű rendszerén a víziközmű szolgáltatást – 

hatályos szerződés alapján – továbbra is a Pápai Vízmű Zrt. végzi, 

3. a víziközmű-vagyon rendszerfüggetlen elemeit az üzemeltető Pápai Vízmű Zrt. 

tulajdonában hagyja, 

4. felhatalmazza a polgármestert a víziközmű-szolgáltatási feladatok ellátására jelenleg 

hatályos szerződésekkel rendelkező Pápai Vízmű Zrt. tulajdonából a Vkszt. 79. § (1) 

bekezdés alapján Pápa Város Önkormányzatának tulajdonába 2013. január 1-jén 

átszálló vagyonnal kapcsolatos megállapodások megkötésére, 

5. a Pápa Város Önkormányzatának tulajdonába átszálló vagyont az eddigi üzemeltető, a 

Pápai Vízmű Zrt. vagyonkezelésébe adja, és felhatalmazza a polgármestert a hatályos 



szerződések vagyonkezelői joggal kapcsolatos kiegészítésére és a szerződés-

módosítások aláírására, 

6. megállapítja, hogy a 3. és 4. pontban foglalt víziközmű vagyon fejlesztését a Pápai 

Vízmű Zrt. a bevétellel fedezett amortizáció összegéig elvégzi, finanszírozza, 

7. kijelenti, hogy a 6. pontban foglalt fejlesztéseken felüli indokolt víziközmű 

fejlesztéseket – Tapolcafő vízbázis és Pápa-Magyarpolány távvezeték tekintetében 

igénybevétel alapján, melynek alapja a tárgyévet megelőző év felhasználása m
3
-ben – 

finanszírozza. 

 

 

 

Határidő: 2012. január 01. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

   Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

  



Mellékletek: 

 

I.  

Pápa közműves ivóvíz-ellátása viziközmű rendszer dokumentumai 

 

 Egyetértési nyilatkozat 

 1. számú melléklet – a víziközmű-rendszer műszaki jellemzői 

 2. számú melléklet – a víziközmű rendszer eszközei összesen 

 2/a számú melléklet – víziközmű rendszerfüggő eszközök 

 2/b számú melléklet – rendszerfüggetlen eszközök 

 3. számú melléklet – megállapodás (rendszerfüggetlen elemek) 

 4. számú melléklet – nyilatkozat 

 5. számú melléklet – megállapodások 8 db 

 Ivóvízszolgáltatási üzemeltetési szerződés I. sz. módosítása 

 Helyszínrajz M 1:40 000 – a Városfejlesztési osztályon megtekinthető 

 

 

 

II.  

Pápa közműves ivóvíz-ellátása - Pápa-Magyarpolány ivóvízvezeték viziközmű 

rendszer dokumentumai 

 

 Egyetértési nyilatkozat 

 1. számú melléklet – a víziközmű-rendszer műszaki jellemzői 

 2. számú melléklet – a víziközmű rendszer eszközei összesen 

 2/a számú melléklet – víziközmű rendszerfüggő eszközök 

 2/b számú melléklet – rendszerfüggetlen eszközök 

 3. számú melléklet – nyilatkozat 

 

 

 

III.  

Pápa közműves szennyvízelvezetés viziközmű rendszer dokumentumai 

 

 Egyetértési nyilatkozat 

 1. számú melléklet – a víziközmű-rendszer műszaki jellemzői 

 2. számú melléklet – a víziközmű rendszer eszközei összesen 

 2/a számú melléklet – víziközmű rendszerfüggő eszközök 

 2/b számú melléklet – rendszerfüggetlen eszközök 

 3. számú melléklet – megállapodás (rendszerfüggetlen elemek) 

 4. számú melléklet – nyilatkozat 

 Csatornaszolgáltatási üzemeltetési szerződés I. sz. módosítása 

 Helyszínrajz  

 Szennyvíztisztító telep helyszínrajza 

 

 

 

IV.  

Pápa-Dáka közműves szennyvízelvezetés viziközmű rendszer dokumentumai 

 

 Megállapodás 
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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

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, de legkésőbb 2012. december 31-ig 

kell az irányító szervnek végrehajtania. 

Fentieken túl 2012. július 1-jén hatályba lépett a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény is,  melyet szintén szükséges az alapító okiraton átvezetni. 

 

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni 

és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.  

 

Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő 

 

 

Pápa, 2012. december 7. 

 

 

 

 

          

         Dr. Áldozó Tamás sk. 

                         polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város Önkormányzatának  

 Egészségügyi Alapellátási Intézete alapító okiratának módosítását, valamint annak 

 egységes szerkezetét az előterjesztés 1. és 2. 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 

 

2. A Képviselőtestület utasítja az érintett intézmény vezetőjét, hogy a módosított alapító 

okirat alapján az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatán a szükséges 

módosítást végezze el, és az egységes szerkezetű Szabályzatot terjessze Pápa Város 

Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága elé jóváhagyásra.  

 

Határidő: benyújtásra:   2013. január 31. 

  jóváhagyásra:   2013. február 28. 

Felelős: Intézményvezető 

  Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi  

  Bizottsága elnöke 

 

 

 

 

 

 

  



1. sz. melléklet 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT* 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 218/2011. (XII.22.) határozatának I/6. 

pontjával jóváhagyott Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézete 

alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 

 

Az alapító okirat 2. pontjában Telephelyei: pontja helyébe az alábbi felsorolás kerül:  

            „Központi ügyeleti rendelő I. Pápa, Anna tér 11. 

 Házi gyermekorvosi rendelő Pápa, Anna tér 10. 

 Fogorvosi rendelő Pápa, Jókai Mór u. 5-9. 

 Védőnői tanácsadó Pápa, Vajda P. ltp. 27/A. 

 Védőnői tanácsadó Pápa, Vízmű u. 1. 

 Védőnői tanácsadó Pápa, Huszár ltp.  

 Védőnői tanácsadó Pápa, Anna tér 10. 

  Iskola-egészségügyi rendelő  

             Pápa, Külső-Veszprémi u. 2. 

  Iskola- egészségügyi rendelő  

  Pápa, Korona u. 27. 

  Iskola-egészségügyi rendelő  

  Pápa, Várkert u. 4. 

  Iskola-egészségügyi rendelő Pápa, Március 15 tér 9. 

  Iskola-egészségügyi rendelő Pápa, Erkel u. 39. 

  Iskola-egészségügyi rendelő Pápa, Jókai u. 18. 

  Iskola-egészségügyi rendelő Pápa, Fő tér 6. 

  Iskola-egészségügyi rendelő Pápa, Aradi u. 10-12.” 

 

Az alapító okirat 4. Alaptevékenysége pontja szöveges részének ötödik mondata az alábbiak 

szerint módosul: 

„Járóbeteg ellátás keretében nyújtott fogorvosi ellátás.”, 

továbbá a következőkkel egészül ki: 

„Pápa, Barát u. 9.: 

Az intézet szakmai és pénzügyi-gazdasági irányítása.  

Pápa, Anna tér 11. : 

Központi ügyeleti rendelő. 

A sürgős, a következő rendelési időig nem halasztható orvosi tevékenységek elvégzése 

céljából szervezett szolgálat. A napi munkarenden kívül bekövetkező sürgősségi esetekben a 

beteg vizsgálata, egészségi állapotának észlelése, alkalomszerű és azonnali sürgősségi 

beavatkozások elvégzése, fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő sürgősségi beutalással 

kapcsolatos teendők. Külön jogszabályokban meghatározott eljárásokban való részvétel.  

 

(*dőlt betűvel szedett szövegrész a javasolt módosításokat tartalmazza) 

 

 

 

 

 



 

Pápa, Anna tér 10.: 

Házi gyermekorvosi rendelő és ügyelet.  

A napi munkarenden kívül bekövetkező sürgősségi esetekben a beteg vizsgálatával, egészségi 

állapotának észlelésével, alkalomszerű és azonnali sürgősségi beavatkozások elvégzésével és 

fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő sürgősségi beutalásával kapcsolatos teendők végzése 

gyermekkorúak esetében.   

Védőnői tanácsadó. 

Területi védőnői ellátás. 

Nővédelem. Ezen belül a családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás, anyaságra való 

felkészülés segítése, lakossági célzott szűrővizsgálatok szervezésében részvétel. 

Várandós anyák gondozása külön jogszabályban foglaltak szerint. 

Gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás. 

Az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermekek gondozása. 

Oktatási intézménybe nem járó tanköteles korúak otthoni gondozása.  

Iskolaorvosi és iskolavédőnői ellátás a 3-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti 

középfokú nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevők megelőző jellegű ellátása, 

óvodába járók és általános iskoláskorúak, valamint a középfokú intézmények tanulóinak 

szűrővizsgálata, előírások szerinti alkalmassági vizsgálata, védőoltása, egészségnevelés, 

elsősegélynyújtás. Az iskolaorvosi ellátás iskola-orvos és védőnő együttes szolgáltatásából 

áll. 

Pápa, Sellyei u. 4.: 

Fogorvosi rendelők. 

A települési önkormányzat által az egészségügyi alapellátás körében megszervezett fogorvosi 

alapellátással kapcsolatos feladatok ellátása. 

Pápa, Vajda P. ltp. 10.:  

Védőnői tanácsadó. 

Területi védőnői ellátás. 

Nővédelem. Ezen belül a családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás, anyaságra való 

felkészülés segítése, lakossági célzott szűrővizsgálatok szervezésében részvétel. 

Várandós anyák gondozása külön jogszabályban foglaltak szerint. 

Gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás. 

Az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermekek gondozása. 

Oktatási intézménybe nem járó tanköteles korúak otthoni gondozása.  

Pápa, Vízmű u. 1.: 

Védőnői tanácsadó. 

Területi védőnői ellátás. 

Nővédelem. Ezen belül a családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás, anyaságra való 

felkészülés segítése, lakossági célzott szűrővizsgálatok szervezésében részvétel. 

Várandós anyák gondozása külön jogszabályban foglaltak szerint. 

Gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás. 

Az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermekek gondozása. 

Oktatási intézménybe nem járó tanköteles korúak otthoni gondozása. 

Iskolaorvosi és iskolavédőnői ellátás a 3-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti 

középfokú nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevők megelőző jellegű ellátása, 

óvodába járók és általános iskoláskorúak, valamint a középfokú intézmények tanulóinak 

szűrővizsgálata, előírások szerinti alkalmassági vizsgálata, védőoltása, egészségnevelés, 

elsősegélynyújtás. Az iskolaorvosi ellátás iskola-orvos és védőnő együttes szolgáltatásából 

áll. 

 



Pápa, Huszár ltp.: 

Védőnői tanácsadó. 

Területi védőnői ellátás. 

Nővédelem. Ezen belül a családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás, anyaságra való 

felkészülés segítése, lakossági célzott szűrővizsgálatok szervezésében részvétel. 

Várandós anyák gondozása külön jogszabályban foglaltak szerint. 

Gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás. 

Az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermekek gondozása. 

Oktatási intézménybe nem járó tanköteles korúak otthoni gondozása.  

Iskolaorvosi és iskolavédőnői ellátás a 3-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti 

középfokú nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevők megelőző jellegű ellátása, 

óvodába járók és általános iskoláskorúak, valamint a középfokú intézmények tanulóinak 

szűrővizsgálata, előírások szerinti alkalmassági vizsgálata, védőoltása, egészségnevelés, 

elsősegélynyújtás. Az iskolaorvosi ellátás iskola-orvos és védőnő együttes szolgáltatásából 

áll. 

Pápa, Külső-Veszprémi u. 2.:  

Iskola- egészségügyi rendelő. 

A 3-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti középfokú nappali rendszerű iskolai 

oktatásban résztvevők megelőző jellegű ellátása, óvodába járók és általános iskolás korúak, 

valamint a középfokú intézmények tanulóinak szűrővizsgálata, előírások szerinti alkalmassági 

vizsgálata, védőoltása, egészségnevelés, elsősegélynyújtás.  

Az iskolaorvosi ellátás iskolaorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, amelyet fogorvos 

és fogászati asszisztens közreműködésével látnak el. 

Pápa, Korona u. 27.: 

Iskola-egészségügyi rendelő. 

A 3-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti középfokú nappali rendszerű iskolai 

oktatásban  résztvevők megelőző jellegű ellátása, óvodába járók és általános iskolás 

korúak, valamint a középfokú intézmények tanulóinak szűrővizsgálata, előírások szerinti 

alkalmassági  vizsgálata, védőoltása, egészségnevelés, elsősegélynyújtás. Az iskolaorvosi 

ellátás iskola-orvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll. 

Pápa, Várkert u. 4.: 

Iskola-egészségügyi rendelő. 

A 3-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti középfokú nappali rendszerű iskolai 

oktatásban  résztvevők megelőző jellegű ellátása, óvodába járók és általános 

iskoláskorúak, valamint a középfokú intézmények tanulóinak szűrővizsgálata, előírások 

szerinti alkalmassági  vizsgálata, védőoltása, egészségnevelés, elsősegélynyújtás. Az 

iskolaorvosi ellátás iskola-orvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll. 

Pápa, Március 15 tér 9.: 

Iskola-egészségügyi rendelő. 

A 3-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti középfokú nappali rendszerű iskolai 

oktatásban  résztvevők megelőző jellegű ellátása, óvodába járók és általános 

iskoláskorúak, valamint a középfokú intézmények tanulóinak szűrővizsgálata, előírások 

szerinti alkalmassági  vizsgálata, védőoltása, egészségnevelés, elsősegélynyújtás. Az 

iskolaorvosi ellátás iskola-orvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll. 

 

 

 

 

 

 



Pápa, Erkel u. 39: 

Iskola-egészségügyi rendelő. 

A 3-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti középfokú nappali rendszerű iskolai 

oktatásban  résztvevők megelőző jellegű ellátása, óvodába járók és általános 

iskoláskorúak, valamint a középfokú intézmények tanulóinak szűrővizsgálata, előírások 

szerinti alkalmassági  vizsgálata, védőoltása, egészségnevelés, elsősegélynyújtás. Az 

iskolaorvosi ellátás iskola-orvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll. 

Pápa, Jókai u. 18.: 

Iskola-egészségügyi rendelő. 

A 3-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti középfokú nappali rendszerű iskolai 

oktatásban  résztvevők megelőző jellegű ellátása, óvodába járók és általános 

iskoláskorúak, valamint a középfokú intézmények tanulóinak szűrővizsgálata, előírások 

szerinti alkalmassági  vizsgálata, védőoltása, egészségnevelés, elsősegélynyújtás. Az 

iskolaorvosi ellátás iskola-orvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll. 

Pápa, Fő tér 6.: 

Iskola-egészségügyi rendelő. 

A 3-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti középfokú nappali rendszerű iskolai 

oktatásban  résztvevők megelőző jellegű ellátása, óvodába járók és általános 

iskoláskorúak, valamint a középfokú intézmények tanulóinak szűrővizsgálata, előírások 

szerinti alkalmassági  vizsgálata, védőoltása, egészségnevelés, elsősegélynyújtás. Az 

iskolaorvosi ellátás iskola-orvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll. 

Pápa, Aradi u. 10-12.: 

Iskola-egészségügyi rendelő. 

A 3-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti középfokú nappali rendszerű iskolai 

oktatásban  résztvevők megelőző jellegű ellátása, óvodába járók és általános 

iskoláskorúak, valamint a középfokú intézmények tanulóinak szűrővizsgálata, előírások 

szerinti alkalmassági  vizsgálata, védőoltása, egészségnevelés, elsősegélynyújtás.  

Az iskolaorvosi ellátás iskola-orvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll.” 
 

 

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

Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása szakfeladatok 

megnevezése a következőkre módosul: 

- „890442-1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatása”,  

valamint a: 

- „862302-1 Fogorvosi ügyeleti ellátás” 

törlésre kerül. 

 

 

A 6. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: pontjának helyébe az alábbi 

szövegrész kerül:  

„6. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:” 

 

 

 

 

 

 

 



A 7. pont helyébe az alábbi szövegrész kerül: 

„Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony, melyre a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 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 1992. évi XXII. törvényben, valamint a munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben foglaltak az irányadók. Egyéb foglalkoztatásra 

irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási 

jogviszony) szabályai az irányadók.” 

 

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

kerül:  

„8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:” 

 

A 8. pont Gazdálkodással összefüggő jogosítványok: alpontja szöveges része helyébe az 

alábbi meghatározás kerül: 

„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. 

Az intézményvezető gyakorolja a kötelezettségvállalási és utalványozási jogot.” 

 

 

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

hatályban maradnak. 

  



2. 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, Jókai Mór u. 5-9. 

                                            Védőnői tanácsadó Pápa, Vajda P. ltp. 27.A. 

                                            Védőnői tanácsadó Pápa, Vízmű u. 1. 

                                           Védőnői tanácsadó Pápa, Huszár ltp.  

 Védőnői tanácsadó Pápa, Anna tér 10. 

                                            Iskola-egészségügyi rendelő  

                                                     Pápa, Külső-Veszprémi u. 2. 

                                           Iskola-egészségügyi rendelő                                            

 Pápa, Korona u. 27. 

  Iskola-egészségügyi rendelő 

  Pápa, Várkert u. 4. 

  Iskola-egészségügyi rendelő Pápa, Március 15 tér 9. 

  Iskola-egészségügyi rendelő Pápa, Erkel u. 39. 

                                             Iskola-egészségügyi rendelő Pápa, Jókai u. 18. 

          Iskola-egészségügyi rendelő Pápa, Fő tér 6. 

          Iskola-egészségügyi rendelő Pápa, Aradi u. 10-12. 

 

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.  
 

Pápa, Barát u. 9.: 

Az intézet szakmai és pénzügyi-gazdasági irányítása.  

Pápa, Anna tér 11. : 

Központi ügyeleti rendelő. 

A sürgős, a következő rendelési időig nem halasztható orvosi tevékenységek elvégzése 

céljából szervezett szolgálat. A napi munkarenden kívül bekövetkező sürgősségi 

esetekben a beteg vizsgálata, egészségi állapotának észlelése, alkalomszerű és azonnali 

sürgősségi beavatkozások elvégzése, fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő sürgősségi 

beutalással kapcsolatos teendők. Külön jogszabályokban meghatározott eljárásokban 

való részvétel.  



Pápa, Anna tér 10.: 

Házi gyermekorvosi rendelő és ügyelet.  

A napi munkarenden kívül bekövetkező sürgősségi esetekben a beteg vizsgálatával, 

egészségi állapotának észlelésével, alkalomszerű és azonnali sürgősségi 

beavatkozások elvégzésével és fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő sürgősségi 

beutalásával kapcsolatos teendők végzése gyermekkorúak esetében.   

Védőnői tanácsadó. 

Területi védőnői ellátás. 

Nővédelem. Ezen belül a családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás, anyaságra való 

felkészülés segítése, lakossági célzott szűrővizsgálatok szervezésében részvétel. 

Várandós anyák gondozása külön jogszabályban foglaltak szerint. 

Gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás. 

Az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermekek gondozása. 

Oktatási intézménybe nem járó tanköteles korúak otthoni gondozása.  

Iskolaorvosi és iskolavédőnői ellátás a 3-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti 

középfokú nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevők megelőző jellegű ellátása, 

óvodába járók és általános iskoláskorúak, valamint a középfokú intézmények 

tanulóinak szűrővizsgálata, előírások szerinti alkalmassági vizsgálata, védőoltása, 

egészségnevelés, elsősegélynyújtás. Az iskolaorvosi ellátás iskola-orvos és védőnő 

együttes szolgáltatásából áll. 

Pápa, Sellyei u. 4.: 

Fogorvosi rendelők. 

A települési önkormányzat által az egészségügyi alapellátás körében megszervezett 

fogorvosi alapellátással kapcsolatos feladatok ellátása. 

Pápa, Vajda P. ltp. 10.:  

Védőnői tanácsadó. 

Területi védőnői ellátás. 

Nővédelem. Ezen belül a családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás, anyaságra való 

felkészülés segítése, lakossági célzott szűrővizsgálatok szervezésében részvétel. 

Várandós anyák gondozása külön jogszabályban foglaltak szerint. 

Gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás. 

Az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermekek gondozása. 

Oktatási intézménybe nem járó tanköteles korúak otthoni gondozása.  

Pápa, Vízmű u. 1.: 

Védőnői tanácsadó. 

Területi védőnői ellátás. 

Nővédelem. Ezen belül a családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás, anyaságra való 

felkészülés segítése, lakossági célzott szűrővizsgálatok szervezésében részvétel. 

Várandós anyák gondozása külön jogszabályban foglaltak szerint. 

Gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás. 

Az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermekek gondozása. 

Oktatási intézménybe nem járó tanköteles korúak otthoni gondozása. 

Iskolaorvosi és iskolavédőnői ellátás a 3-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti 

középfokú nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevők megelőző jellegű ellátása, 

óvodába járók és általános iskoláskorúak, valamint a középfokú intézmények 

tanulóinak szűrővizsgálata, előírások szerinti alkalmassági vizsgálata, védőoltása, 

egészségnevelés, elsősegélynyújtás. Az iskolaorvosi ellátás iskola-orvos és védőnő 

együttes szolgáltatásából áll. 

 

 



Pápa, Huszár ltp.: 

Védőnői tanácsadó. 

Területi védőnői ellátás. 

Nővédelem. Ezen belül a családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás, anyaságra való 

felkészülés segítése, lakossági célzott szűrővizsgálatok szervezésében részvétel. 

Várandós anyák gondozása külön jogszabályban foglaltak szerint. 

Gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás. 

Az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermekek gondozása. 

Oktatási intézménybe nem járó tanköteles korúak otthoni gondozása.  

Iskolaorvosi és iskolavédőnői ellátás a 3-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti 

középfokú nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevők megelőző jellegű ellátása, 

óvodába járók és általános iskoláskorúak, valamint a középfokú intézmények 

tanulóinak szűrővizsgálata, előírások szerinti alkalmassági vizsgálata, védőoltása, 

egészségnevelés, elsősegélynyújtás. Az iskolaorvosi ellátás iskola-orvos és védőnő 

együttes szolgáltatásából áll. 

Pápa, Külső-Veszprémi u. 2.:  

Iskola-egészségügyi rendelő. 

A 3-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti középfokú nappali rendszerű iskolai 

oktatásban résztvevők megelőző jellegű ellátása, óvodába járók és általános iskolás 

korúak, valamint a középfokú intézmények tanulóinak szűrővizsgálata, előírások 

szerinti alkalmassági vizsgálata, védőoltása, egészségnevelés, elsősegélynyújtás.  

Az iskolaorvosi ellátás iskola-orvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, amelyet 

fogorvos és fogászati asszisztens közreműködésével látnak el. 

Pápa, Korona u. 27.: 

Iskola-egészségügyi rendelő. 

A 3-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti középfokú nappali rendszerű iskolai 

oktatásban  résztvevők megelőző jellegű ellátása, óvodába járók és általános iskolás 

korúak, valamint a középfokú intézmények tanulóinak szűrővizsgálata, előírások 

szerinti alkalmassági  vizsgálata, védőoltása, egészségnevelés, elsősegélynyújtás. Az 

iskolaorvosi ellátás iskola-orvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll. 

Pápa, Várkert u. 4.: 

Iskola-egészségügyi rendelő. 

A 3-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti középfokú nappali rendszerű iskolai 

oktatásban  résztvevők megelőző jellegű ellátása, óvodába járók és általános 

iskoláskorúak, valamint a középfokú intézmények tanulóinak szűrővizsgálata, 

előírások szerinti alkalmassági  vizsgálata, védőoltása, egészségnevelés, 

elsősegélynyújtás. Az iskolaorvosi ellátás iskola-orvos és védőnő együttes 

szolgáltatásából áll. 

Pápa, Március 15 tér 9.: 

Iskola-egészségügyi rendelő. 

A 3-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti középfokú nappali rendszerű iskolai 

oktatásban  résztvevők megelőző jellegű ellátása, óvodába járók és általános 

iskoláskorúak, valamint a középfokú intézmények tanulóinak szűrővizsgálata, 

előírások szerinti alkalmassági  vizsgálata, védőoltása, egészségnevelés, 

elsősegélynyújtás. Az iskolaorvosi ellátás iskola-orvos és védőnő együttes 

szolgáltatásából áll. 

 

 

 

 



Pápa, Erkel u. 39: 

Iskola-egészségügyi rendelő. 

A 3-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti középfokú nappali rendszerű iskolai 

oktatásban  résztvevők megelőző jellegű ellátása, óvodába járók és általános 

iskoláskorúak, valamint a középfokú intézmények tanulóinak szűrővizsgálata, 

előírások szerinti alkalmassági  vizsgálata, védőoltása, egészségnevelés, 

elsősegélynyújtás. Az iskolaorvosi ellátás iskola-orvos és védőnő együttes 

szolgáltatásából áll. 

Pápa, Jókai u. 18.: 

Iskola-egészségügyi rendelő 

A 3-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti középfokú nappali rendszerű iskolai 

oktatásban  résztvevők megelőző jellegű ellátása, óvodába járók és általános 

iskoláskorúak, valamint a középfokú intézmények tanulóinak szűrővizsgálata, 

előírások szerinti alkalmassági  vizsgálata, védőoltása, egészségnevelés, 

elsősegélynyújtás. Az iskolaorvosi ellátás iskola-orvos és védőnő együttes 

szolgáltatásából áll. 

Pápa, Fő tér 6.: 

Iskola-egészségügyi rendelő 

A 3-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti középfokú nappali rendszerű iskolai 

oktatásban  résztvevők megelőző jellegű ellátása, óvodába járók és általános 

iskoláskorúak, valamint a középfokú intézmények tanulóinak szűrővizsgálata, 

előírások szerinti alkalmassági  vizsgálata, védőoltása, egészségnevelés, 

elsősegélynyújtás. Az iskolaorvosi ellátás iskola-orvos és védőnő együttes 

szolgáltatásából áll. 

Pápa, Aradi u. 10-12.: 

Iskola-egészségügyi rendelő. 

A 3-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti középfokú nappali rendszerű iskolai 

oktatásban  résztvevők megelőző jellegű ellátása, óvodába járók és általános 

iskoláskorúak, valamint a középfokú intézmények tanulóinak szűrővizsgálata, 

előírások szerinti alkalmassági  vizsgálata, védőoltása, egészségnevelés, 

elsősegélynyújtás.  

Az iskolaorvosi ellátás iskola-orvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll. 
 

 

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 

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.  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 megbízási 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 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 1992. évi XXII. 

törvényben, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 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 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. 

Az intézményvezető 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, 2012. december ….. 

 

          Dr. Áldozó Tamás 

             polgármester 
 



 
PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE      183. 

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel :  89/324-585    

Fax:  89/515-083            

E-mai l :  polgarmester@papa.hu  

             

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Türr István Gimnázium és Kollégiumban 2000. szeptemberétől működik az Arany János 

Tehetséggondozó Program (továbbiakban: AJTP).   

 

A program célja, hogy segítse a valamilyen ok miatt hátrányos helyzetű, tehetséges diákok 

továbbtanulását. A programban résztvevő intézmények kiemelten kezelik a 

tehetséggondozást, és a felsőfokú tanulmányokra való felkészítést. A tanulók egyéves 

előkészítő évfolyam és az érettségi vizsgarendben előírt tanulmányi idő után tehetnek 

érettségi vizsgát és speciális program alapján készülhetnek fel a továbbtanulásra.   

A programban résztvevő diákok valamennyien kollégisták lesznek.  

A programban történő részvétel pályázat alapján történik. A pályázatnak tartalmaznia kell a 

helyi önkormányzat képviselőtestületének határozatát is. A pályázat benyújtási határideje 

2012. december 12.  

 

A Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinetjéhez a következő pályázatok érkeztek: 

- Gőgös Gyula pápai lakos szülő kérte, hogy a Képviselőtestület járuljon hozzá 

gyermeke, Gőgös Fanni AJTP-ban történő részvételéhez.  

Gőgös Fanni jelenleg a Szent István Római Katolikus Általános Iskola 8. osztályos 

tanulója. 

- Molnárné Fejes Tünde pápai lakos szülő kérte, hogy a Képviselőtestület járuljon hozzá 

gyermeke, Molnár Adrienn Fanni AJTP-ban történő részvételéhez.  

Molnár Adrienn Fanni jelenleg a Szent István Római Katolikus Általános Iskola 8. 

osztályos tanulója. 

- Somogyi Erzsébet pápai lakos szülő kérte, hogy a Képviselőtestület járuljon hozzá 

gyermeke, Karvas Petra AJTP-ban történő részvételéhez.  

Karvas Petra jelenleg a Munkácsy Mihály Általános Iskola 8. osztályos tanulója. 

 

A tanulók szociális körülményei megfelelnek a pályázatban való részvétel feltételeinek. A 

gyermekek AJTP-ban való részvételét a nevelőtestület minden esetben támogatta.   

 

A Türr István Gimnázium és Kollégium AJTP programfelelősének tájékoztatása szerint a 

Képviselőtestület támogató döntése esetén és a sikeres felvételi vizsgát követően lehetőség 

van a tanulók felvételére.  

 

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

alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.  

 

Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő 

 

Pápa, 2012. december 6. 

         Dr. Áldozó Tamás sk. 

              polgármester 

mailto:polgarmester@papa.hu


 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja: 

 

1. Gőgös Fanni pápai lakos, a Szent István Római Katolikus Általános Iskola 8. 

osztályos tanulójának a 2013/2014. tanévtől a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany 

János Tehetséggondozó Programjában Pápa város képviseletében történő részvételét.  

 

2. Molnár Adrienn Fanni pápai lakos, a Szent István Római Katolikus Általános Iskola 8. 

osztályos tanulójának a 2013/2014. tanévtől a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany 

János Tehetséggondozó Programjában Pápa város képviseletében történő részvételét.  

 

3. Karvas Petra pápai lakos, a Munkácsy Mihály Általános Iskola 8. osztályos 

tanulójának a 2013/2014. tanévtől a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János 

Tehetséggondozó Programjában Pápa város képviseletében történő részvételét.  

 

 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Rádi Róbert kabinetvezető 
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PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE                            184. 

8500 PÁPA, Fő u. 12.      

Tel:  89/324-585 

Fax:  89/515-083  

E-mail :  polgarmester@papa.hu       

                     

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

I.  

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 97. § (24) ab. pontjában foglaltak alapján – a 134/2012. (XI.15.) határozatával 

döntött arról, hogy a rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére az illetékességi 

területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által 

fenntartott köznevelési intézmény vonatkozásában 2013. január 1-jétől a működtetést nem 

képes vállalni. 

 

A Képviselőtestület utasította a polgármestert, hogy a Pápa város illetékességi területén 

működő köznevelési intézmények Nkt. 74. § (4) bekezdése szerinti működtetési 

kötelezettsége alóli mentesülés érdekében a 229/2012. (VIII.28) Korm. rendelet – 

továbbiakban: Kormány rendelet - 39. § (1) bekezdése alapján kérelmet nyújtson be a kincstár 

illetékes területi szerve részére. 

 

A kérelem benyújtása a jogszabályban előírt határidőre megtörtént.  

 

Az Nkt. 74. § (6) bekezdése szerint: „a (4) bekezdés szerinti kötelezettség alól történő 

mentesülés iránti kérelemmel egyidejűleg a települési önkormányzat igazolja a gazdasági és 

jövedelemtermelő képességének hiányát, ennek érdekében adatot szolgáltat az érintett 

köznevelési intézmények működtetési adatairól, amelyek működtetését nem tudja vállalni, 

továbbá a működtetéshez rendelkezésre álló bevételeiről. Ha az adatszolgáltatás nem vagy 

csak részben támasztja alá a működtetési képesség hiányát, az állam a települési 

önkormányzatot hozzájárulás megfizetésére kötelezi. A hozzájárulás megállapítása a helyi 

önkormányzati képviselők soron következő választása évét követő augusztus 31-ével 

bezárólag terjedő időszakra havonként azonos összegben történik, a felülvizsgálatra a helyi 

önkormányzati képviselők soron következő választását követő évben kerül sor. Hozzájárulási 

kötelezettség megállapítása esetén, annak közlését követő nyolc napos jogvesztő határidőn 

belül a települési önkormányzat a hozzájárulás feltételei vállalásáról határozatot hoz. A 

hozzájárulás vállalásának hiányában a települési önkormányzat működtetési kötelezettség 

alóli mentesülés iránti kérelmét visszavontnak kell tekinteni.” 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkára - 2012. december 6-án 

érkezett - 52957-/2012/KOHAT. számú levelében értesített a 2013. január 1-je és 2015. 

augusztus 31 közötti időszakra megfizetendő hozzájárulásról, melynek havi összege: 

27 473 ezer forint.  

 

A Kormányrendelet 42. § (2) bekezdése szerint: „Az Nkt. 74. § (4) bekezdése szerinti 

települési önkormányzat a 41. § (1) bekezdés b) pontja szerinti döntés esetén az erről szóló 

mailto:polgarmester@papa.hu
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értesítés kézhezvételétől számított 9 napon belül az 5. mellékletnek megfelelő adatlapnak az 

erre a célra létrehozott honlapon történő kitöltésével és a lezárt rögzítés alapján nyomtatott 

adatlap egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban az Igazgatóság részére postai úton 

történő megküldésével tájékoztatja a minisztert a hozzájárulás feltételei vállalásáról hozott 

döntéséről.” 

 

Fentiek alapján szükséges a döntés a hozzájárulás vállalásáról vagy elutasításáról.  
 

 

II. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 74.§ (1) 

bekezdése értelmében, 2013. január 1. napjától az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a 

nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, 

oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési 

alapfeladatok ellátásáról. 
 

A Kormány a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII.27.) Korm. 

rendelet 3. § (1) bekezdése c) pontjában az állami köznevelési közfeladat ellátásában 

fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési 

intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására 2013. január 1-jei hatállyal 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központot jelölte ki. A Központ területi szervei a 

tankerületek.  

 

Az Országgyűlés 2012. november 26-án elfogadta a köznevelési feladatot ellátó egyes 

önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló T/8888. számú 

törvényjavaslatot, amely jelenleg a Köztársasági Elnök aláírására vár.  

 

A törvényjavaslat 2. §-a rendelkezik az önkormányzati fenntartó által fenntartott intézmény 

átszervezéséről és az állami fenntartásba kerülő intézmény megszüntetésével kapcsolatos 

feladatokról: 

 

 (1) Az önkormányzati fenntartó 2013. január 1-jei hatállyal módosítja az általa fenntartott 

települési önkormányzati és 2013. január 1-jétől állami feladattá váló köznevelési 

alapfeladatot egyaránt ellátó 

a) többcélú intézmény, 

b) korai fejlesztést és gondozást alapfeladatként ellátó bölcsőde, fogyatékosok ápoló, gondozó 

otthona és gyermekotthon 

alapító okiratát akként, hogy az intézmény 2013. január 1-jétől kizárólag önkormányzati 

feladatot lásson el. 

 

Fentiek alapján önkormányzati fenntartású köznevelési intézmény állami alapfeladatnak 

minősülő köznevelési feladatot nem láthat el.  E körben szükséges döntést hozni a 

Képviselőtestületnek a Fenyveserdő Bölcsőde alapító okiratának módosításáról, a 2012. 

december 31-ig az intézményben ellátott korai fejlesztés 2013. január 1-jétől megszűnik. E 

feladat ellátásáról 2013. január 1-jétől az állam gondoskodik. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 2013. január 1-től hatályba lépő 74. § 

(1) bekezdése alapján „Az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók 

óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési 

igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról.” A 

hivatkozott jogszabály alapján szükséges a Városi Óvodák alapító okiratának módosítása, 



3 

 

tekintettel arra, hogy az intézmény Vajda P. ltp-i óvodájának 1 csoportjában olyan sajátos 

nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása történik, akik a többi gyermekkel együtt nem 

foglalkoztathatók. E feladat ellátásáról 2013. január 1-jétől az állam gondoskodik.  

 

A törvényjavaslat 2. § (4) bekezdése alapján a fentiek szerinti döntések meghozatala során az 

intézmény alapfeladatának, szakfeladatának megváltoztatására vonatkozóan, az Nkt. 84. § (3) 

bekezdése szerinti tilalmat, az Nkt. 83. § (4)–(6) bekezdésében és 84. § (7)-(8) bekezdésében, 

továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (6) bekezdésében 

meghatározott eljárási szabályokat nem kell alkalmazni.  

 

A fenti intézmények alapító okiratából törölt köznevelési alapfeladatok – bölcsődei korai 

fejlesztés és a többi gyermekkel együtt nem nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai nevelése -  ellátását 2013. január 1-jétől az állam átveszi.  

 

A törvényjavaslat 4. §-a rendelkezik az önkormányzati fenntartású intézmények és a 2013. 

január 1-jétől állami köznevelési alapfeladatnak minősülő feladatok állam részéről történő 

átvételével kapcsolatos szabályokról:  

„(1) Az intézmény 2013. január 1-jével — a Központba történő beolvadással — az állam 

fenntartásába kerül. 

(2) A 2. § (1) bekezdése szerinti esetben közfeladat-ellátás átadására kerül sor 2013. január 1-

jével a Központ számára. 

(3) Az intézmény (1) bekezdés szerinti beolvadással történő megszűnésének a törzskönyvi 

nyilvántartásba való bejegyzése iránt az oktatásért felelős miniszter által 2012. december 15-

éig rendelkezésére bocsátott adatok alapján a kincstár hivatalból intézkedik.” 

 

Az átadás-átvételi eljárásról, valamint a birtokbaadás szabályairól a tervezet 13. §-a 

rendelkezik: 

„(1) A Központ és az önkormányzati fenntartó az átvételhez kapcsolódó intézkedések 

végrehajtása során kölcsönösen együttműködve járnak el. 

(2) Az átadás-átvételt 

a) az önkormányzati fenntartó képviseletére jogosult személy (a továbbiakban: átadó) és a 

Központ képviseletében eljáró, az intézmény székhelye szerint illetékes tankerületi 

igazgató megállapodásának (a továbbiakban : megállapodás) legkésőbb 2012 . december 15-

éig történő megkötésével és 

b) a 15. § szerinti jegyzőkönyv felvételével 

kell végrehajtani. 

(3) Ha a felek között a (2) bekezdés a) pontjában megjelölt határidőig nem jön létre, vagy nem 

teljes körűen jön létre a megállapodás, az oktatásért felelős miniszter 2012. december 20. 

napjáig határozattal létrehozza a megállapodást, illetve határozattal dönt a megállapodásban 

nem rendezett kérdésekről. A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat a 

bírósági felülvizsgálatra tekintet nélkül végrehajtható.” 

 

Az átadásra kerülő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak és technikai dolgozók 

továbbfoglalkoztatásáról a tervezet 7. §-a rendelkezik:  

 

„(1) A 4. § (1) bekezdése szerinti beolvadás és közfeladat-ellátás átadás – az e törvényben 

foglalt kivétellel – nem érinti az intézmény foglalkoztatásában állók közalkalmazotti 

jogviszonyát, valamint magasabb vezetői, vezetői megbízását. 
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(2) A Központ foglalkoztatotti állományába kerülnek 

a) az intézményben, valamint a 2. § (1) bekezdése szerinti esetben a 2013. január 1-jétől 

állami köznevelési alapfeladatnak minősülő feladat ellátására létesített pedagógus - 

munkakörben, pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben, valamint a 

közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 1. számú mellékletében, továbbá az Nkt. 2013. 

szeptember 1-jétől hatályos 2. mellékletében felsorolt nevelő- és oktatómunkát közvetlenül 

segítő munkakörben, továbbá az alapfeladat ellátására létesített munkakörben foglalkoztatott 

közalkalmazottak, 

b) az intézményben, valamint a 2. § (1) bekezdése szerinti esetben a 2013. január 1-jétől 

állami köznevelési alapfeladatnak minősülő feladat ellátásához szükséges működtetési 

feladatok végzésére foglalkoztatott technikai dolgozók, ha települési önkormányzat 2013. 

január 1-jétől az intézményt nem működteti. 

(5) Ha az intézményt 2013. január 1-jétől települési önkormányzat működteti, az 

intézményben 2012. december 31-én foglalkoztatott technikai dolgozó az intézményt 2012. 

december 31-én fenntartó önkormányzati fenntartó döntésétől függően foglalkoztatható 

tovább azzal, hogy jogviszonyának megszüntetésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) vagy a munka törvénykönyvéről szóló 

2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezései szerint kerülhet sor. 

(6) Az intézményben foglalkoztatott, a (2) és (4) bekezdés hatálya alá nem tartozó egyéb 

alkalmazott az önkormányzati fenntartó döntésétől függően 2013. január 1-jétől 

foglalkoztatható tovább azzal, hogy jogviszonyának megszüntetésére a Kjt. vagy az Mt. 

rendelkezéseit kell alkalmazni.” 

 

Az önkormányzati fenntartó tulajdonában lévő, az intézmény feladatainak ellátását szolgáló 

vagyon használatáról a tervezet 8. §-ában foglaltak az irányadók:  

 

„8. § (1) Az önkormányzati fenntartó tulajdonában lévő, az intézmény feladatainak ellátását 

szolgáló ingatlan és ingó vagyon - ideértve a taneszközöket, továbbá az intézményben lévő 

egyéb eszközöket, felszereléseket - a 13. § (2) bekezdés a) pontja szerinti megállapodás 

alapjául szolgáló leltár szerint 

a) a Központ ingyenes használatába vagy 

b) ha a települési önkormányzat az intézményt nem működteti 2013 . január 1-ét követően,  a 

Központ ingyenes vagyonkezelésébe kerül 2013 . január 1-jén 

 mindaddig, amíg a köznevelési feladat Központ részéről történő ellátása az adott ingatlanban 

meg nem szűnik. 

(2) Az (1) bekezdés szerint történő ingyenes használatba vagy ingyenes vagyonkezelésbe 

vétel esetén a Központ köteles az önkormányzati erőforrások rendeltetésszerű, racionális 

használatára. 

(3) Az (1) bekezdésben foglaltakat feladatellátási helyenként kell alkalmazni. 

 

Az előterjesztés elkészítéséig rendelkezésre álló információk alapján a fentiek szerinti 

közfeladat, illetve intézmény átadás-átvétel az önkormányzat fenntartásában lévő alábbi 

intézményeket/ intézményegységeket érinti:  

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

 Munkácsy Mihály Általános Iskola, 

 Tarczy Lajos Általános Iskola, 

 Weöres Sándor Általános Iskola, 

 Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium köznevelési intézmény, és a  

 Fenyveserdő Bölcsőde  korai fejlesztést ellátó intézményegysége, valamint a 



5 

 

 Városi Óvodák Vajda Péter Lakótelepi Tagintézményéből a többi gyermekkel, együtt  

nem foglalkoztatható sajátos nevelési igényű gyermekeknek az óvodai ellátását 

biztosító intézményegysége. 

 

A jelenleg a Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő Pápa 

közigazgatási területén önkormányzati tulajdonú épületben működő köznevelési intézmények 

állami fenntartásba történő átadás-átvételére a fentiek szerinti eljárás nem vonatkozik.  

 

2012. december 6-án érkezett a Városházára a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

elnökének 417-2/2012/KIK/01. számú megkeresése, amelyben eljuttatták a köznevelési 

intézmények átadás-átvételéhez a Központ által elkészített megállapodás-mintát és 

mellékleteit. 

 

A rendelkezésre álló idő rövidségére tekintettel az előterjesztés elkészítésekor még nem állt 

rendelkezésre a végleges megállapodás, illetve valamennyi melléklet kitöltése sem 

történhetett meg.  

 

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

alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Összeállította: Horváthné Farkas Andrea köztisztviselő 

 

Pápa, 2012. december 7. 

Dr. Áldozó Tamás sk. 

 polgármester 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

I. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény - Nkt. -  74. § (6) bekezdésében, valamint a 229/2012. (VIII.28) Korm. 

rendelet 42.§. (2) bekezdésében foglaltak alapján nyilatkozik, hogy az illetékességi 

területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által 

fenntartott köznevelési intézmény vonatkozásában a 2013. január 1-jétől 2015. augusztus 

31-ig terjedő időszakra ingó és ingatlan vagyon működtetéséhez megállapított havi 27 473 

ezer forint összegű hozzájárulás megfizetését  

 

a) vállalja 

b) nem vállalja, az Nkt. 74.§ (4) bekezdése szerinti működtetési kötelezettségének maga 

tesz eleget.  

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a fenti döntéssel kapcsolatban a 

szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  dr. Áldozó Tamás polgármester 
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II. 

  

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Fenyveserdő Bölcsőde alapító 

 okiratának módosítását, valamint annak egységes szerkezetét az előterjesztés 1. és 

 2. számú melléklete szerint 2013. január 1. hatállyal jóváhagyja. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Városi Óvodák alapító okiratának 

módosítását, valamint annak egységes szerkezetét az előterjesztés 3. és 4. számú 

melléklete szerint 2013. január 1. hatállyal jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület döntése a közzétételt követő napon lép hatályba. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az alapító okiratok aláírására. 

 

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

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

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

okiratok alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatok szükséges módosítását 

végezzék el, és az egységes szerkezetű Szabályzatokat terjesszék Pápa Város 

Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága elé jóváhagyásra.  

 

Határidő: benyújtásra:   2013. január 30 

  jóváhagyásra:   2013. február 28. 

Felelős: Intézményvezető 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi  

Bizottsága elnöke 

 

III. 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 74. § (1) bekezdésében, valamint a köznevelési feladatot 

ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről 

szóló T/8888. számú törvényjavaslatban foglaltak alapján felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a Pápa Város Önkormányzata fenntartásában működő  

 

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

Munkácsy Mihály Általános Iskola, 

Tarczy Lajos Általános Iskola, 

Weöres Sándor Általános Iskola, 

Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium köznevelési intézmény, és a  

Fenyveserdő Bölcsőde  korai fejlesztést ellátó intézményegysége, valamint a 

Városi Óvodák Vajda Péter Lakótelepi Tagintézményéből a többi gyermekkel, együtt  

nem foglalkoztatható sajátos nevelési igényű gyermekeknek az óvodai ellátását 

biztosító intézményegysége,  
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vonatkozásában az előterjesztés 5. melléklete szerinti megállapodást megkösse, a 

szükséges további jognyilatkozatokat megtegye.    

 

A megállapodás a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású 

intézmények állami fenntartásba vételéről szóló T/8888. számú törvényjavaslat 

kihirdetésével egyidejűleg lép hatályba. 

 

Határidő: azonnal, illetve legkésőbb: 2012. december 15., illetve folyamatos 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Rádi Róbert kabinetvezető 

 

   

2. A Képviselőtestület utasítja az intézményvezetőket, hogy az átadás-átvétellel 

kapcsolatban hatáskörükbe tartozó feladatok ellátásához szükséges intézkedéseket 

tegyék meg.  

 

Határidő: azonnal, illetve legkésőbb: 2012. december 15., illetve folyamatos 

Felelős:  Intézményvezetők 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

1. sz. melléklet 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT* 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 218/2011. (XII.22.) határozatának I/4. 

pontjával jóváhagyott Fenyveserdő Bölcsőde alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 

Az alapító okirat 2.  Költségvetési szerv székhelye: az alábbiakra változik: 

„8500 Pápa, Vajda Péter lakótelep 27/B.” 

 

Az alapító okirat 3. pontja Alaptevékenysége első bekezdése helyébe az alábbi szövegrész 

kerül: 

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

 

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”,  

valamint a: 

„856012-1 Korai fejlesztés, gondozás” 

szakfeladat törlésre kerül. 

 

A 6. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre pontjának helyébe az alábbi szövegrész 

kerül:  

„6. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:” 

 

A 8. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: pontjának helyébe az alábbi 

szövegrész kerül:  

„8. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:” 

 

A 9. pont helyébe az alábbi szövegrész kerül: 

„Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony, melyre a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, és a szociális, valamint a 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtására kiadott                 

257/2000. (XII.23.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. Egyes foglalkoztatottjainak a 

jogviszonya munkaviszony, melyre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII, 

törvényben, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben foglaltak az 

irányadók. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 

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

   

 

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: Fenyveserdő Bölcsőde  

 

2. Költségvetési szerv székhelye: 8500 Pápa, Vajda Péter lakótelep 27/B.  

  

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.  

Dolgozók szervezett étkeztetésének ellátása. 

 

Szakágazat száma, megnevezése: 889110 Bölcsődei ellátás  

Alkalmazott szakfeladatok: 

 

889101-1 Bölcsődei ellátás 

562917-1 Munkahelyi étkeztetés 

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. 

 

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. 
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6.  A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 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. 

 

8.  A költségvetési szerv vezetőjének megbízási 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, 2012. december …... 

 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás 

 polgármester 



11 

 

 

3. sz. melléklet 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT* 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 199/2011. (XI.24.) határozatának I/6. 

pontjával jóváhagyott Városi Óvodák alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 

Az alapító okirat 2. pontjában a Telephelye, tagintézménye: pontjának második sora az 

alábbiakra változik: 

„8500 Pápa, Vajda Péter lakótelep 28.” 

 

Az alapító okiratban a 4. Alaptevékenysége: alábbiak szerint módosul: 

„4.  Alapfeladata: 

A gyermek három éves korától a tankötelezettség – jogszabályban meghatározottak szerinti - 

kezdetéig nevelő intézmény, amely biztosítja a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő 

feladatokat is.  

Biztosítja a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek – figyelembe 

véve a gyermek fogyatékosságát is - integrált oktatását-nevelését is, abban a tagóvodában, 

ahol a személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. 

Szivárvány Óvoda: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 4. § 1. a) szerinti óvodai nevelés 

biztosítása, továbbá a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek – 

figyelembe véve a gyermek fogyatékosságát is - integrált nevelése. 

Felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 150 fő 

Erzsébetvárosi Óvoda: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 4. § 1. a) szerinti óvodai nevelés 

biztosítása, továbbá a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek – 

figyelembe véve a gyermek fogyatékosságát is - integrált nevelése. 

Felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 100 fő 

Vajda P. ltp-i Óvoda: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 4. § 1. a) szerinti óvodai nevelés 

biztosítása, továbbá a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek – 

figyelembe véve a gyermek fogyatékosságát is - integrált nevelése. 

Egy csoportban kétnyelvű német nemzetiségi óvodai nevelés biztosítása. 

Felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 100 fő 

Tókerti Óvoda: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 4. § 1. a) szerinti óvodai nevelés 

biztosítása, továbbá a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek – 

figyelembe véve a gyermek fogyatékosságát is - integrált nevelése. 

Felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 75 fő 

Nátuskerti Óvoda: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 4. § 1. a) szerinti óvodai nevelés 

biztosítása, továbbá a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek – 

figyelembe véve a gyermek fogyatékosságát is - integrált nevelése. 

Felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 100 fő 

Tapolcafői Óvoda: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 4. § 1. a) szerinti óvodai nevelés 

biztosítása, továbbá a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek – 

figyelembe véve a gyermek fogyatékosságát is - integrált nevelése. 
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Felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 25 fő 

(*dőlt betűvel szedett szövegrész a javasolt módosításokat tartalmazza) 

Huszár ltp-i Óvoda: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 4. § 1. a) szerinti óvodai nevelés 

biztosítása, továbbá a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek – 

figyelembe véve a gyermek fogyatékosságát is - integrált nevelése. 

Felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 120 fő 

Csókai Óvoda: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 4. § 1. a) szerinti óvodai nevelés 

biztosítása, továbbá a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek – 

figyelembe véve a gyermek fogyatékosságát is - integrált nevelése. 

Felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 100 fő 

Fáy ltp-i Óvoda: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 4. § 1. a) szerinti óvodai nevelés 

biztosítása, továbbá a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek – 

figyelembe véve a gyermek fogyatékosságát is - integrált nevelése. 

Az interkulturális nevelés óvodai gyakorlatának mellékletével kiegészített Helyi Óvodai 

Nevelés Program alapján - magyar-angol két nevelési nyelvű ellátást biztosít a SAC/C-17 

program végrehajtása során a városba érkező nem magyar állampolgárságú gyermekek 

számára.  

Felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 145 fő 

Kéttornyúlaki Óvoda: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 4. § 1. a) szerinti óvodai nevelés 

biztosítása, továbbá a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek – 

figyelembe véve a gyermek fogyatékosságát is - integrált nevelése. 

Felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 25 fő 

 

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”,  

továbbá a 851012-1 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása szakfeladat 

tartalmi meghatározása helyébe az alábbi szövegrész kerül: 

„az a gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, 

érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 

halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral 

(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd”, 

valamint a: 

„890111-1 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és 

   programok 

890112-1 Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenységek és  

  programok”, 

szakfeladatokkal egészül ki, illetve a: 

„856011-1 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység” szakfeladat törlésre kerül. 

: 

A 7. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: pontjának helyébe az alábbi 

szövegrész kerül:  

„7. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:” 
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A 8. pont helyébe az alábbi szövegrész kerül: 

„Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony, melyre a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 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 1992. évi XXII. törvényben, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 

2012. évi I. törvényben foglaltak az irányadók. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra 

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

az irányadók.” 

 

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

kerül:  

„9. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:” 

 

 A 12. pont második mondata helyébe az alábbi szövegrész kerül: 

„Kötelező felvételt biztosít a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 90. §-ában foglaltak 

alapján meghatározott és közzétett működési (felvételi) körzetben lakók részére.” 

 

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

hatályban maradnak. 
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4. sz. melléklet 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

(módosításokkal egységes szerkezetben) 

 

1. Költségvetési szerv neve:  Városi Óvodák 

     Közoktatási intézmény típusa:  óvoda 

     OM azonosító:   036783 

 

2. Költségvetési szerv székhelye: Szivárvány Óvoda   8500 Pápa, Képző u. 3.  

     Telephelye, tagintézménye: Erzsébetvárosi Óvoda  8500 Pápa, Kisfaludy u. 20. 

      Vajda P. ltp-i Óvoda   8500 Pápa, Vajda Ltp. 28. 

      Tókerti Óvoda   8500 Pápa, Ötödik u. 26. 

      Nátuskerti Óvoda   8500 Pápa, Radnóti u. 12. 

      Tapolcafői Óvoda  8598 Pápa, Tapolcafői u. 67. 

      Huszár ltp-i Óvoda  8500 Pápa, Huszár ltp.  

      Csókai Óvoda   8500 Pápa, Veszprémi u. 9. 

      Fáy ltp-i Óvoda  8500 Pápa, Szövetkezet u. 36/a. 

  Kéttornyúlaki Óvoda  8591 Pápa, Kéttornyúlaki u. 12. 

             

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: a helyi önkormányzatokról szóló többször 

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

 

4.  Alapfeladata: 

A gyermek három éves korától a tankötelezettség – jogszabályban meghatározottak szerinti - 

kezdetéig nevelő intézmény, amely biztosítja a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő 

feladatokat is.  

Biztosítja a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek – 

figyelembe véve a gyermek fogyatékosságát is - integrált oktatását-nevelését is, abban a 

tagóvodában, ahol a személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. 

Szivárvány Óvoda: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 4. § 1. a) szerinti óvodai nevelés 

biztosítása, továbbá a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek – 

figyelembe véve a gyermek fogyatékosságát is - integrált nevelése. 

Felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 150 fő 

Erzsébetvárosi Óvoda: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 4. § 1. a) szerinti óvodai nevelés 

biztosítása, továbbá a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek – 

figyelembe véve a gyermek fogyatékosságát is - integrált nevelése. 

Felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 100 fő 

Vajda P. ltp-i Óvoda: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 4. § 1. a) szerinti óvodai nevelés 

biztosítása, továbbá a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek – 

figyelembe véve a gyermek fogyatékosságát is - integrált nevelése. 

Egy csoportban kétnyelvű német nemzetiségi óvodai nevelés biztosítása. 

Felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 100 fő 
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Tókerti Óvoda: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 4. § 1. a) szerinti óvodai nevelés 

biztosítása, továbbá a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek – 

figyelembe véve a gyermek fogyatékosságát is - integrált nevelése. 

Felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 75 fő 

Nátuskerti Óvoda: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 4. § 1. a) szerinti óvodai nevelés 

biztosítása, továbbá a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek – 

figyelembe véve a gyermek fogyatékosságát is - integrált nevelése. 

Felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 100 fő 

Tapolcafői Óvoda: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 4. § 1. a) szerinti óvodai nevelés 

biztosítása, továbbá a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek – 

figyelembe véve a gyermek fogyatékosságát is - integrált nevelése. 

Felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 25 fő 

Huszár ltp-i Óvoda: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 4. § 1. a) szerinti óvodai nevelés 

biztosítása, továbbá a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek – 

figyelembe véve a gyermek fogyatékosságát is - integrált nevelése. 

Felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 120 fő 

Csókai Óvoda: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 4. § 1. a) szerinti óvodai nevelés 

biztosítása, továbbá a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek – 

figyelembe véve a gyermek fogyatékosságát is - integrált nevelése. 

Felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 100 fő 

Fáy ltp-i Óvoda: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 4. § 1. a) szerinti óvodai nevelés 

biztosítása, továbbá a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek – 

figyelembe véve a gyermek fogyatékosságát is - integrált nevelése. 

Az interkulturális nevelés óvodai gyakorlatának mellékletével kiegészített Helyi Óvodai 

Nevelés Program alapján - magyar-angol két nevelési nyelvű ellátást biztosít a SAC/C-17 

program végrehajtása során a városba érkező nem magyar állampolgárságú gyermekek 

számára.  

Felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 145 fő 

Kéttornyúlaki Óvoda: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 4. § 1. a) szerinti óvodai nevelés 

biztosítása, továbbá a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek – 

figyelembe véve a gyermek fogyatékosságát is - integrált nevelése. 

Felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 25 fő 

 

Szakágazat száma, megnevezése: 851020 Óvodai nevelés 

Alkalmazott szakfeladatok: 

851011-1  Óvodai nevelés, ellátás 

851012-1  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

 az a gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, 

érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy 

egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzd 

851013-1  Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
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889943-1  Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások  

890441-1  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

890442-1  Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú  

   közfoglalkoztatása  

890443-1  Egyéb közfoglalkoztatás 

855935-1 Szakmai továbbképzések 

       890111-1 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és 

   programok 

       890112-1 Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenységek és  

  programok 

 

 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 a magasabb vezetői 

megbízású óvodavezető. A magasabb vezetői megbízású óvodavezető önálló munkáltatói 

jogkörrel rendelkezik az intézményi munkavállalók tekintetében. 

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

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

törvényben foglaltak, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 

1992. évi XXXIII. tv. és a közoktatási intézményekben történő végrehajtására kiadott 

többször 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 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 1992. évi XXII. törvényben, valamint a munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben foglaltak az irányadók. Egyéb 

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

törvény (pl. megbízási jogviszony) szabályai az irányadók. 
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9.   A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 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. 

 Az intézményvezető 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 1993. évi LXXIX. tv. 90. §-ában foglaltak 

alapján meghatározott és közzétett működési (felvételi) körzetben lakók részére. 

 

 

13.  A költségvetési szerv jogelődje: I. sz. Óvodai Körzet (Pápa, Radnóti u. 12.) 

     II. sz. Óvodai Körzet (Pápa, Szövetkezet u. 36/A.) 

     III. sz. Óvodai Körzet (Pápa, Kilián Ltp.) 

     IV. sz. Óvodai Körzet  (Pápa, Vajda Ltp.),  

 

 

 

Pápa, 2012. december ….. 

 

         Dr. Áldozó Tamás 

                   polgármester 
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MEGÁLLAPODÁS 
a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-

átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó  létszám átadásról, valamint a 

feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról 

amely létrejött egyrészről   

………………………………….… Önkormányzata/Önkormányzati Társulás 

székhelye: 

képviseli:  

törzsszáma: 

adóigazgatási azonosító száma: 

bankszámlaszáma: 

statisztikai számjele: 

mint átadó (a továbbiakban: Átadó), valamint a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. 

képviseli: …………………………. tankerületi igazgató 

adóigazgatási azonosító száma: 15799658-1-41 

Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000 00329307 00000000 

ÁHT azonosítója: 335262 

statisztikai számjele: 15799658-8412-312-01 

mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő) – a továbbiakban együtt: „Felek” – között az alulírott 

napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

I. 

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

A Kormány a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII.27.) Korm. 

rendelet 3. § (1) bekezdése c) pontjában az állami köznevelési közfeladat ellátásában 

fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési 

intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására 2013. január 1-jei hatállyal 

Átvevőt jelölte ki. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§ (1) bekezdése 

alapján 2013. január 1-jétől az Átvevő fenntartásába kerülő köznevelési feladatot ellátó 

intézményekkel kapcsolatos fenntartói, működtetői (opcionális, ha a KIK a működtető), 

valamint egyes irányító jogokat és kötelezettségeket Átvevő veszi át.  

A megállapodás célja a köznevelési intézmények fenntartói joga átadás-átvételéhez 

kapcsolódó eljárás lebonyolításához szükséges keretek meghatározása, az átvételre kerülő 

intézmények köznevelési feladatai ellátásának biztosítása érdekében, a korábban e feladatok 

ellátását szolgáló vagyonelemek, tárgyi eszközök megosztásához, Átvevő ingyenes 

használatába/vagyonkezelésébe adásához, a foglalkoztatottak, illetve létszám átadás-

átvételéhez, a jogok és kötelezettségek meghatározásához, megosztásához szükséges keretek 

biztosítása. E célok megvalósítása érdekében Felek a köznevelési feladatot ellátó egyes 

önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről 2012. évi …. törvény (a 

továbbiakban: Törvény) 13.§ (2) a) pontja alapján az alábbiak szerint állapodnak meg. 
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II. 

A MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEI 

1. Az átvételre kerülő köznevelési intézmény(ek) jogutódja az oktatásért felelős miniszter 

irányítása alatt álló Átvevő, amely önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szervként gyakorolja az átvételre kerülő intézmények felett a jogszabályban meghatározott  

fenntartói, irányítói jogokat. Az intézmény működtetésével kapcsolatos jogviszonyokba 

(opcionális, ha a KIK a működtető) 2013. január 1-jétől Átvevő lép. 

2. Az intézmény(ek) átadás-átvételéhez kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a jogutódlásra 

a Törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartási  

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók. 

III. 

A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA 

1. Az Átadó által fenntartott köznevelési intézmények, az intézmény(ek), fenntartásához, 

működtetéséhez (opcionális, ha a KIK a működtető), illetve a feladatellátásához 

kapcsolódó foglalkoztatottak, a jogok és kötelezettségek átadás-átvételéhez, valamint az 

átadó tulajdonában álló, az intézmény(ek) elhelyezését, valamint a fenntartásához, 

működtetéséhez (opcionális, ha a KIK a működtető) szükséges ingó- és ingatlan 

vagyonelemekre Átvevő javára történő ingyenes használati/vagyonkezelői jog 

alapításához kapcsolódó főbb feladatok, a Felek jogainak és kötelezettségeinek a 

meghatározása. 

2. Átadó átadja Átvevő részére a Törvény alapján állami fenntartásba kerülő 

intézmény(eke)t, valamint ahhoz kapcsolódóan 

a) a rendelkezésére álló, a köznevelési intézmények működését biztosító alapító, létesítő 

okiratok, szabályzatok, hatósági engedélyek eredeti, annak hiányában hitelesített 

példányát; 

b) az intézmény(ek)ben használt bélyegzők nyilvántartását; 

c) az eszköz- és vagyonleltárról (ingatlanok jegyzéke figyelemmel azok terheire, ingó 

vagyon és egyéb vagyonelemek összesített kimutatása), a vagyoni értékű jogról és az 

adósságállományról szóló dokumentumokat; 

d) az átadásra kerülő köznevelési intézmény(ek) 2012. évi költségvetéséről, valamint a 

2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló évközi és éves beszámolókról szóló 

dokumentumokat; 

e) az átadás-átvétel napján hatályos, illetve később hatályba lépő, harmadik személlyel 

szemben fennálló, adott esetben nem jogszabályi rendelkezésen alapuló, de 

érvényesíthető bármilyen jogosultságról, igényről, a vitatott, per vagy más 

vitarendezési eljárás tárgyává tett kérdésről, az azzal kapcsolatos álláspontjáról és 

annak indokairól szóló dokumentumokat, illetve tájékoztatást, külön kiemelve az 

európai uniós programokkal kapcsolatos vitás kérdéseket; 



 3 

f) Átadó által tett, a köznevelési intézmény(ek)re háruló, az átadás-átvétel napján 

hatályos, illetve ezt követően hatályba lépő kötelezettségvállalásokról és az egyéb 

kötelezettséget alapító intézkedésekről szóló tételes és szükséges magyarázatokkal 

ellátott kimutatásokat; 

g) az átadásra kerülő köznevelési intézmény(ek)hez kapcsolódó hazai és Európai Uniós 

társfinanszírozású projekteket, a projektek (a továbbiakban: projekt) helyzetéről szóló 

dokumentumokat; 

h) Tájékoztatást a köznevelési intézmény(ek) tevékenységéhez kapcsolódó, vagy azt 

elősegítő alapítványokról (alapítvány neve, célja, kuratórium tagjai, elérhetőségek). 

3. Átadó a Törvényben meghatározott, a köznevelési intézmény(ek)kel kapcsolatos 

fenntartói, működtetői (opcionális, ha a KIK a működtető) joggyakorlás teljes körű 

ellátásának biztosítására  …. foglalkoztatottat Átvevő részére átad.  Átadó átadja továbbá 

Átvevő részére, a köznevelési intézmény(ek) – Törvényben meghatározott – 

foglalkoztatottainak létszámát. 

4. Átadó a tulajdonát képező, a köznevelési intézmény(ek) szakmai feladatellátásához 

szükséges, illetve az Átvevő fenntartói joggyakorlásához, az átadásra kerülő szakmai és 

funkcionális létszám munkafeltételeit biztosító informatikai, multifunkcionális és tárgyi 

eszközökre, valamint gépjárművekre Átvevő részére ingyenes használati 

jogot/vagyonkezelői jogot biztosít.  

5. Átadó a tulajdonát képező, az átvételre kerülő köznevelési intézmények elhelyezését, 

szakmai feladatellátását biztosító ingatlanokra Átvevő részére ingyenes használati 

jogot/vagyonkezelői biztosít. 

6. Átadó a tulajdonát képező, Átvevő fenntartói joggyakorlásához szükséges, valamint a  

területi szervének elhelyezésre szolgáló ingatlan(ok)ra Átvevő részére ingyenes használati 

jogot biztosít. 

IV. 

A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA 

A Megállapodás rögzíti az átadásra kerülő köznevelési intézmények teljes körét, a feladatok, a 

létszám átadás-átvételének és a vagyon ingyenes használatba/vagyonkezelésbe adásának 

személyi, tárgyi, dologi feltételeit, valamint rendelkezik a Megállapodás aláírását követően az 

átadásig keletkező jogokról és kötelezettségekről.  

a) A köznevelési feladatot ellátó intézmény(ek) átadása*  

1. Az átadásra kerülő köznevelési intézmény(ek) felsorolása: 

a) Fenntartásra átadásra kerülő köznevelési intézmények:  

sorszám OM azonosító Intézmény neve Intézmény székhelye 
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b) Fenntartásra és működtetésre átadásra kerülő köznevelési intézmény(ek):  

sorszám OM azonosító Intézmény neve Intézmény székhelye 

    

*A táblázat az intézmények számának megfelelően sorok beszúrásával bővítendő. Az átadásra kerülő intézmények száma függvényében a 

táblázat a megállapodás mellékleteként is elhelyezhető, ebben az esetben itt erre utalni szükséges. A nem értelmezhető táblázat törlendő!  

2. Köznevelési intézményenként, a megállapodás elválaszthatatlan részét képező mellékletek 

felhasználásával rögzíteni kell: 

a) Az intézményi feladatellátás helyét, amely során ki kell térni arra, hogy az intézmény 

elhelyezésére szolgáló ingatlannak ki a tulajdonosa (Átadó tulajdona, más 

önkormányzat tulajdona, más (jogi) személy, állami tulajdon), az ingatlanon milyen 

jogok és kötelezettségek szerepelnek (használati kötelmek, perfeljegyzések, fenntartási 

kötelezettségek, a projekt támogatáshoz kapcsolódó fenntartási kötelezettség), 

feltüntetve a támogatásból megvalósuló projekt által érintett ingatlanokat (a 

támogatást nyújtó és a projektszám feltüntetésével).  

b) Az intézmény 2012. évi normatív támogatás igénylésére, módosítására, lemondására 

vonatkozó adatokat, összegszerűen részletezve. 

c) Az intézmény fenntartásával, működtetésével (opcionális, ha a KIK a működtető) 

kapcsolatos, az átadás-átvétel napján hatályos szerződésállományt, ezen belül a 

szerződés típusát a megállapodás 11. mellékletében rögzített bontás szerint, valamint 

az intézmény(ek)hez kapcsolódó azon szerződéseket, megállapodásokat is, amelyek 

pénzügyi és/vagy jogi kötelezettséget és jogot keletkeztethetnek.  

d) Az intézményre vonatkozó követelésállományt a 12. mellékletben rögzített bontás 

szerint. 

e) Az intézménnyel összefüggő, folyamatban lévő peres ügyeket a 13. mellékletben 

rögzített bontás szerint. 

f) Az intézmény teljes vagyonleltárát, a használatba/vagyonkezelésbe átadásra kerülő: 

- ingatlanok tekintetében az ingatlan adatainak, továbbá a könyv szerinti érték és az 

utolsó vagyonértékelés bemutatásával, 

- az ingó vagyon tekintetében a leltárívek csatolásával, 

- gépjárművek tekintetében a 4. mellékletben rögzített bontás szerinti kimutatással, 

feltüntetve a támogatott projekt keretében beszerzett vagyonelemeket (a támogatást 

nyújtó és a projektszám feltüntetésével). 

g) A 14. és 14/a mellékletben rögzített bontás szerint az intézményre vonatkozó 

folyamatban levő, illetve tervezett közbeszerzések bemutatását, külön kitérve a 

támogatott projekt keretében megvalósuló beszerzésekhez kapcsolódó 

közbeszerzésekre (a támogatást nyújtó és a projektszám feltüntetésével). 

3. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az intézményi alapfeladatok ellátásához 

szükséges informatikai hálózatok zavartalan működésének biztosítása céljából soron kívül 

intézkednek: 
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a) az üzemeltetéshez, karbantartáshoz szükséges szerződések átadás-átvételéről,  

b) az informatikai eszközállomány tételes átadás-átvételéről, 

c) az informatikai rendszerekhez kapcsolódó felhasználói jogosultságok biztosításáról,  

d) a rendszerek működtetéséhez szükséges licencek átadás-átvételéről.  

b) A foglalkoztatottak átadás-átvétele 

A foglalkoztatottak átadására 2013. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint kerül sor: 

1. A Törvény értelmében a köznevelési és szakképzési igazgatási feladatokat, az 

intézmény(ek) fenntartásával, irányításával összefüggésben szakmai feladatokat, valamint 

a fenntartói jogok gyakorlásához és a szakmai feladatokhoz kapcsolódó funkcionális 

feladatokat ellátó átadásra kerülő foglalkoztatottak összes létszáma: ….. fő 

Szakmai feladatokat ellátó foglalkoztatottak száma: …….fő  

Funkcionális feladatokat ellátó foglalkoztatottak száma: ……fő 

Az intézmény(ek) működtetését és a működtetéshez kapcsolódó funkcionális feladatokat 

ellátó foglalkoztatottak összes létszáma: …… fő 

 (opcionális ha a KIK a működtető) 

Az átadásra kerülő foglalkoztatottak létszámát munkakörökre lebontva a 2. melléklet 

tartalmazza. 

2. Az átvételre kerülő köznevelési intézmény(ek) átadásra kerülő összes foglalkoztatotti 

létszáma: … fő 

Betöltve átadott státuszok száma: …….fő  

Betöltetlenül átadott státuszok száma: ……db 

Az átvételre kerülő köznevelési intézmény(ek) intézményi státuszához nem köthető 

foglalkoztatottak: 

a) prémiumévek programban részt vevő(k) száma: ………..fő;  

b) megbízási jogviszonyban rendszeresen foglalkoztatott: 

ba) megbízási jogviszonyban foglalkoztatott óraadó(k) száma: ……………fő, 

bb) egyéb megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak száma: ……………fő. 

Az átadásra kerülő intézményi létszámot intézményenként az 1. melléklet tartalmazza, 

amelyben külön rögzíteni szükséges a betöltetlenül átadott státuszok számát. 

3. Átadó a betöltött státuszokon szereplő, az 1. és 2. mellékletben felsorolt foglalkoztatottak 

személyi anyagát 2012. december 31-ig átadja Átvevőnek. 

4. A Törvény alapján átvett foglalkoztatottak vonatkozásában 2013. január 1-jétől a 

munkáltató személyében változás következik be, az átvételre kerülő foglalkoztatottak 

munkáltatója 2013. január 1-jei hatállyal Átvevő. Felek kötelezettséget vállalnak arra, 

hogy a munkáltató személyében bekövetkező változással kapcsolatban a jogszabályok 

által a munkáltatóra háruló tájékoztatási és egyéb kötelezettségüknek az előírt határidőben 

eleget tesznek. 
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c) A tárgyi eszközök átadása: 

Felek rögzítik, hogy Átadó a megállapodás tárgyát képező intézménnyel, illetve létszámmal 

együtt, 2013. január 1-jei hatállyal, a köznevelési feladat ellátáshoz, az intézmény(ek) 

fenntartásához, működtetéséhez (opcionális, ha a KIK a működtető) kapcsolódó tárgyi 

eszközállomány ingyenes használatát/vagyonkezelői jogát átadja Átvevőnek az alábbiak 

szerint: 

I. a b/1) pont alapján átadásra kerülő foglalkoztatottakhoz kapcsolódóan 

a.  a létszámnak megfelelő számú, a munkavégzés feltételeit biztosító 

informatikai eszközállományt, amely magába foglalja a személyi 

számítógépeket a kapcsolódó perifériaelemekkel együtt (monitor, billentyűzet, 

egér, nyomtató); 

b. multifunkcionális eszköz tekintetében Átadó létszámára lebontott intézményi 

darabszám felhasználásával az átadandó létszám arányához igazított 

darabszámot;  

c. az átadandó létszámnak megfelelő számú, a munkavégzés feltételeit biztosító 

irodai bútort (íróasztal, szék, görgős elem, lehetőség szerint személyenként egy 

szekrény). 

II. az átadott köznevelési intézmény fenntartásához, működtetéséhez, az intézményben 

ellátott tanulók oktatás-neveléséhez szükséges, az intézményben nyilvántartott 

informatikai, multifunkcionális, illetve tárgyi eszközöket, iskolai bútort, taneszközt, 

gépjárművet.  

Az I. pontban szereplő létszámhoz kapcsolódó, átadandó tárgyi eszközök listáját a 

megállapodás 5. és 10. melléklete tartalmazza. 

A II. pontban szereplő létszámhoz, illetve az intézmény(ek)ben ellátott tanulók oktatás-

neveléséhez kapcsolódó tárgyi eszközök listáját intézményenként a megállapodás 3. és 9. 

melléklete tartalmazza. 

d) A gépjárművek átadása 

A gépjármű(vek) ingyenes használatba/vagyonkezelésbe átadására 2013. január 1-jei hatállyal 

kerül sor. 

Az átadott köznevelési intézmény fenntartásához, működtetéséhez (opcionális ha a KIK 

működtet), az intézményben ellátott tanulók oktatás-neveléséhez, a köznevelési feladatok 

ellátásához szükséges, Átvevő ingyenes használatába, vagyonkezelésébe átadásra kerülő 

gépjárművek adatait a megállapodás 4. és 6. melléklete tartalmazza. 

Felek együttműködnek annak érdekében, hogy az átadásra kerülő gépjármű(vek) tekintetében 

Átvevő a közúti közlekedési nyilvántartásba, üzembentartóként bejegyzésre kerüljön. A 

nyilvántartásba történő bejegyzéssel kapcsolatos költségek Átvevőt terheli. 

A tárgyi eszközök és gépjárművek átadás-átvételével kapcsolatos feladatok megszervezéséről 

Felek együttesen, előzetesen egyeztetve gondoskodnak. Az átadás-átvételről jegyzőkönyv 

készül, amely tartalmazza a számviteli nyilvántartásból történő kivezetés dátumát. 
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e) A hazai és Európai Uniós társfinanszírozású projektek átadása  

1. Átadó átadja Átvevő részére azokat a 15. mellékletben meghatározott, a köznevelési 

intézményt érintő projekteket, amelyekben a Törvény szerint Átadó, mint projektgazda 

jogutódja Átvevő. A projektekhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek tekintetében a 

Törvény 16-18.§-ában foglaltak az irányadók. 

2. A megállapodás aláírásával egy időben Átadó (projektgazda) teljes körű tájékoztatást 

nyújt Átvevő részére projektek(ek) előrehaladásáról, a projektekkel kapcsolatos 

valamennyi lényeges tényről, körülményről, információról, egyben meghatalmazza 

Átvevőt (jogutód projektgazda), hogy a támogatási szerződés módosításával 

kapcsolatos eljárásban nevében eljárjon.  

3. Átadó átadja Átvevő részére az átadásra kerülő projektek dokumentációját, amelyhez 

csatolja a dokumentumok tételes listáját.  

V. 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

Felek egyetértenek abban, hogy a foglalkoztatottak és a vagyon átadás-átvételénél a 2012. 

……….-i szerinti állapotot veszik alapul. 

Átadó tájékoztatja az Átvevőt minden olyan körülményről, veszélyről, illetve lehetőség 

számbavételéről, amely az adott köznevelési intézmény(ek) működését érdemben 

befolyásolhatja, valamint az eredményes feladatellátáshoz szükséges további tényekről, 

körülményekről. 

Átadó a megállapodás elválaszthatatlan részét képező mellékleteket, kimutatásokat, 

tájékoztatókat, beszámolókat az alábbi határidőkig adja át Átvevő részére: 

- a szerződés aláírásával egyidejűleg, legkésőbb 2012. december 15-ig: 1., 2., 4., 6., 7., 8., 

11.,12., 12/a.,13, 14., 14/a., 15. mellékleteket, az intézmény alapító dokumentumát, 

szabályzatainak listáját, tájékoztatást a peres ügyek állásáról, az érvényesíthető,  per- 

vagy vitarendezés tárgyává tehető igényről, jogosultságról, egyéb fontos, az intézmény 

működését meghatározó kérdésről;  

- 2012. december 31-ig: az átadásra kerülő foglalkoztatottak személyi anyagait, 

tájékoztatást a köznevelési intézmény 2012. évi költségvetési helyzetéről (évközi 

beszámolók), a 2012. évi normatíva igényléssel, lemondással kapcsolatos tájékoztatást, a 

bélyegzők nyilvántartását, a hatósági engedélyeket, a köznevelési intézmények 

tevékenységéhez kapcsolódó alapítványokról készült tájékoztatást; 

- 2013. január 31-ig: projektek dokumentációját, amelyhez csatolja a dokumentumok 

tételes listáját;   

- 2013. február 15-ig: 3., 5., 9., 10. mellékleteket;  

- 2013. április 30-ig: a Törvény mellékletében meghatározott jegyzőkönyvet; 

- 2012. május 15.: az intézmény 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

beszámolót. 

Felek megállapodnak, hogy a megállapodásban megjelölt vagyonelemekre 2013. január 15-ig 

ingyenes használati/vagyonkezelői jogot keletkeztető szerződést kötnek. 
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Felek kapcsolattartókat jelölnek ki, akik az átadás-átvétellel összefüggő teendőket egyeztetik, 

illetve gondoskodnak a lebonyolítással kapcsolatos döntések előkészítéséről. 

Átadó által kijelölt kapcsolattartó:  

Neve: 

Beosztása: 

Elérhetősége: 

Átvevő által kijelölt kapcsolattartó:  

Neve:  

Beosztása:  

Elérhetősége:  

Felek kijelentik, hogy az átadás-átvételhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása során a 

vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket figyelembe véve, jóhiszeműen, együttműködve járnak 

el. 

Felek a megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és azt, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá, annak minden oldalát és 

mellékleteit aláírásukkal hitelesítik. Átadó a megállapodás mellékleteinek aláírásával teljes 

felelősséget vállal arra, hogy az abban közölt tények adatok, információk a megállapodás 

függelékét képező teljességi nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően valósak, teljeskörűek 

érdemi vizsgálatra alkalmasak. 

A Megállapodás …. eredeti példányban készült és … számozott oldalból áll, amelyből  …. 

példány az Átadót, …. példány az Átvevőt, …… illet meg. 

………………, 2012. ……………… „       .” 

  .................................................................   .................................................................  

 polgármester/társulás elnöke tankerületi igazgató 

 átadó átvevő 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

  .................................................................   .................................................................  

 átadó átvevő 

Jogi ellenjegyzés: 

  .................................................................  

 átadó 

Egyetértek: 

  .................................................................   .................................................................  

 Marekné dr. Pintér Aranka jogi ellenjegyző 

 mb. elnök átvevő 

 átvevő 
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A megállapodás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

1. melléklet: A köznevelési feladatot ellátó intézmény(ek)ben foglalkoztatottak átadásra 

kerülő létszáma 

2. melléklet: A köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói/működtetői feladatokhoz 

kapcsolódó munkakörben foglalkoztatottak átadásra kerülő létszáma 

3. melléklet: A köznevelési intézmények szakmai feladatellátásához kapcsolódó tárgyi 

eszközök 

4. melléklet: A köznevelési intézmények szakmai feladatellátásához kapcsolódó 

gépjárművek 

5. melléklet: A köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói/működtetői feladatok 

ellátásához kacsolódó tárgyi eszközök 

6. melléklet: A köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói/működtetői feladatok 

ellátásához kacsolódó gépjárművek 

7. melléklet: A köznevelési intézmények elhelyezésére szolgáló ingatlanok 

8. melléklet: A köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói/működtetői feladatok 

ellátását biztosító ingatlanok 

9. melléklet: A köznevelési intézmények szakmai feladatellátásához kapcsolódó, átadásra 

kerülő infokommunikációs eszközök, szerzői jogvédelem alá eső termékek 

10. melléklet: A köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói/működtetői feladatok 

ellátásához kapcsolódó, átadásra kerülő infokommunikációs eszközök, szerzői 

jogvédelem alá eső termékek 

11. melléklet: Szerződések 

12. melléklet: A köznevelési intézmények szakmai feladatellátásához, fenn-

tartásához/működtetéséhez kapcsolódó követelésállomány, adósságállomány (12., 12/a) 

13. melléklet: A köznevelési intézmény szakmai feladatellátásához, fenn-

tartásához/működtetéséhez kapcsolódó folyamatban levő peres ügyek 

14. melléklet: A köznevelési intézmények fenntartásával/működtetésével kapcsolatos 

folyamatban levő, tervezett közbeszerzések (14., 14/a.) 

15. melléklet: A köznevelési intézményekhez kapcsolódó projektek  
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Függelék 

TELJESSÉGI NYILATKOZAT 

Alulírott .................................., mint a .................................. …………………. 

Önkormányzat/Önkormányzati társulás képviseletében eljáró vezető (a továbbiakban: átadó) 

kijelentem, hogy a mai napon ........................ - az átvevő részére (a továbbiakban: átvevő) a 

megállapodással átadottakon túlmenően nem áll rendelkezésemre a köznevelési feladatot 

ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. 

évi … törvényben meghatározott intézményi kör (átvett intézmények) működése körébe eső 

adat, információ, tény, okirat, dokumentum, valamint kijelentem, hogy az általam tett 

nyilatkozatok és az átadott, ismertetett adatok, információk, tények, okiratok, dokumentumok 

valóságtartalmáért, teljeskörűségéért, és az érdemi vizsgálatra alkalmas voltáért teljes 

felelősséget vállalok. 

Jelen nyilatkozat elválaszthatatlan a megállapodás elválaszthatatlan részét képezi. 

……………….., 20 ......................... 

  .................................................................  

 Átadó 



1. melléklet 

A köznevelési feladatot ellátó intézmény(ek)ben foglalkoztatottak átadásra kerülő létszáma 
 

Munkakörhöz kapcsolódó adatok                                                                                                                                                                                   
Név Jogviszony jellege munkajogviszony 

(közalkalmazotti,  
munkaviszony) 

prémiumévek programban részt 
vevők  

besorolás munkakör Iskolai végzettség, 
képesítés 

jogviszony időtartama 
(határozatlan, határozott) 

Határozott idejű jogviszony kezdő 
és befejező napja 

Folyamatban levő 
fegyelmi/kártérítési 

ügyek 

Szakvizsga 
kötelezettség lejárat 

időpontja 

        

        

        

 

Illetményadatok 
Név Fizetési osztály Fizetési fokozat Illetmény* vezetői pótlék Pótlék 1 jogcím;  

(% Ft) 
Pótlék 2 jogcím;  

(% Ft)** 
Egyéb juttatás  

(% Ft)*** 
helyettesítési 

díj**** 
Összes Illetmény 

          

          

          
Megjegyzések: 

A foglalkoztatottak táblázatban való feltüntetésére az alábbi munkakör szerinti sorrendet javasoljuk: pedagógusok, pedagógiai munkát közvetlenül segítők, a fenntartói/működtetői feladatokhoz kapcsolódó feladatot 

ellátók. 

       Minden munkaköri csoporton belül először a közalkalmazottak, azt követően a prémium évek programban résztvevők, majd a munka törvénykönyve szerint foglalkoztatottakat szerepeltesse. 

       A megbízási jogviszonyban foglalkoztatottakat nem itt, hanem az arra rendelkezésre álló táblázatban kell szerepeltetni. 

* Tartalmazza a közalkalmazott kinevezési okmánya alapján az illetmény fogalmába tartozó valamennyi bérelemet. 

** A pótlékok oszlopa szükség esetén bővíthető. 

*** Tartalmazza a havi rendszerességű kereset kiegészítéseket és illetménykiegészítéseket. 

**** Helyettesítési díj az előreláthatólag tartósan távollévő dolgozó feladatainak ellátásáért, havi rendszerességgel biztosított díjazás összege. 

Átsorolások (2012-2013) 
Név fizetési 

osztály 
fizetési 

fokozat/szorzószám 
Besorolási 
illetmény 

Illetménynövekedés 
mértéke (% Ft) 

összes 
illetmény 

átsorolás 
esedékessége 

átsorolás 
utáni 

besorolási 
osztály 

új fizetési 
fokozat/szorzószám 

Új besorolási 
illetmény 

Illetménynövekedés 
mértéke (% Ft) 

új összes 
illetmény 

            

            



            

 

Folyamatban levő jogviszony megszűnések/megszüntetések 
Név jogviszony 

megszűnésének/megszüntetésének 
jogcíme 

Felmentési idő kezdő 
napja 

Jogviszony 
megszűnésének/megszüntetésének 

napja 

Végkielégítés összege Egyéb kifizetendő 
juttatás összege 

Juttatások kifizetésének 
esedékessége 

       

       

       

 

Munkába járással kapcsolatos költségtérítés 
Név Lakóhely  Munkavégzés helyének 

címe 
Távolság (km) Elszámolás Rendszeresség 

      

      

      

 

Jubileumi jutalmak (2013) 
Név Jubileumi jutalom típusa 

 (25/30/40 éves) 
Jubileumi jutalom mértéke Esedékesség időpontja Besorolás esedékesség időpontjában 

     

     

     

 

Tanulmányi szerződések 
Név Tanulmányi szerződés 

megkötésének időpontja 
Támogatás összege Felsőoktatás/képző 

intézmény 
Képzés megnevezése Képzés befejezésének, 

elvárt végzettség 
megszerzésének határideje 

Továbbfoglalkoztatás 
vállalt időtartama 

       

       

       

 

Munkáltatói kölcsönök 
Név Munkáltatói kölcsön célja Szerződéskötés időpontja Folyósított kölcsönösszeg Futamidő/lejárat Törlesztő részlet Egyéb feltétel 



összege/hó (végtörlesztés 
kedvezménye, stb.) 

       

       

       

 

Megbízási jogviszony szakmai feladatellátásra – Óraadók (indokolt esetben pedagógusmunkát közvetlenül segítők) 

Sorszám 

Név 

 
Munkakör 

 
Iskolai végzettség, 

képesítés 
Ellátandó heti órák 

száma  
(óra/hét) 

Ellátandó havi órák 
száma 

(heti órák száma x 
4,33 hét) 

Óradíj 
(Ft/óra) 

Összes 
Illetmény 
havonta 

(havi órák 
száma x óradíj) 

Megbízási díj fedezete: 
üres 

álláshely/túlórakeret/egyéb 
költségvetési forrás 

         

         

         

 

Megbízási jogviszony fenntartási/működtetési feladatellátásra (rendszeres megbízás, az esetiek nem szerepeltethetők) 

 
Sorszám 

Név 

 
Munkakör 

 
Iskolai végzettség, 

képesítés 
Ellátandó feladat 

Ellátandó feladat 
időtartama  

(hónapok száma) 

Megbízási díj havi 
összege 

Megbízási díj fedezete: 
üres 

álláshely/túlórakeret/egyéb 
költségvetési forrás 

        

        

        

 

 



2. melléklet 

A köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói/működtetői (opcionális, ha a KIK a működtető) feladatokhoz kapcsolódó munkakörben 
foglalkoztatottak átadásra kerülő létszáma: ………………….. fő Ebből szakmai létszám: ……………………….. fő funkcionális létszám: …………………………….. fő 
 

Munkakörhöz kapcsolódó adatok                                                                                                                                                                                   
Név Jogviszony jellege  

(köztisztviselői, 
közalkalmazotti,  
munkaviszony) 

 

beosztás besorolás munkakör iskolai 
végzettség, 
képesítés 

jogviszony 
időtartama 

(határozatlan, 
határozott) 

határozott idejű 
jogviszony kezdő 

és befejező napja) 

Folyamatban levő 
fegyelmi/kártérítési 

ügyek 

Alapvizsga 
kötelezettség 

lejárat időpontja 

Szakvizsga 
kötelezettség 

lejárat időpontja 

          

          

          

 

Illetményadatok 
Név Illetményalap 

szorzója 
Alapilletmény Eltérítés (% Ft) Illetménykiegészítés 

(% Ft) 
Cím Helyettesítési díj Pótlék 1 

jogcím;  (% Ft) 
Pótlék 2 

jogcím;  (% Ft) 
Pótlék 3 

jogcím;  (% Ft) 
Illetmény 

           

           

           

 

Átsorolások (2012-2013) 
Név besorolási 

osztály 
fizetési 

fokozat/szorzószám 
Besorolási 
illetmény 

Bérbeállási % összes 
illetmény 

átsorolás 
esedékessége 

átsorolás 
utáni 

besorolási 
osztály 

új fizetési 
fokozat/szorzószám 

új besorolási 
illetmény 

bérbeállási % új összes 
illetmény 

            

            

            

 

 

 



 

Munkába járással kapcsolatos költségtérítés 
Név Lakóhely  Munkavégzés helyének címe Távolság (km) Elszámolás Rendszeresség 

      

      

      

 

Jubileumi jutalmak (2013) 
Név Jubileumi jutalom típusa 

 (25/30/35/40 éves) 
Jubileumi jutalom mértéke Esedékesség időpontja Besorolás az esedékesség időpontjában 

     

     

     

 

Tanulmányi szerződések 
Név Tanulmányi szerződés 

megkötésének időpontja 
Támogatás összege Felsőoktatási/képző 

intézmény  
Képzés megnevezése Képzés befejezésének, 

elvárt végzettség 
megszerzésének határideje 

Továbbfoglalkoztatás 
vállalt időtartama 

       

       

       

 

Munkáltatói kölcsönök 
Név Munkáltatói kölcsön célja Szerződéskötés időpontja Folyósított kölcsönösszeg Futamidő/lejárat Törlesztő részlet 

összege/hó 
Egyéb feltétel 
(végtörlesztés 

kedvezménye, stb.) 

       

       

       

 



3.  melléklet 

A köznevelési intézmény(ek) szakmai feladatellátásához kapcsolódó tárgyi eszközök 

Informatikai eszközök 

Átadás 
jogcíme* 

Eszköz 
tulajdonosa/idegen 
tulajdon esetén a 
használat jogcíme 

Leltári szám Eszköz megnevezés Típus Gyártási szám darabszám Bruttó 
érték 

Értékcsökkenés Támogatásból 
történő beszerzés 

esetén a 
támogató 

megnevezése 

Támogatásból 
történő 

beszerzés 
esetén a projekt 

száma 

           

           

 

Multifunkciós eszközök 

Átadás 
jogcíme* 

Eszköz 
tulajdonosa/idegen 
tulajdon esetén a 
használat jogcíme 

Leltári szám Eszköz megnevezés Típus Gyártási szám darabszám Bruttó 
érték 

Értékcsökkenés Támogatásból 
történő beszerzés 

esetén a 
támogató 

megnevezése 

Támogatásból 
történő 

beszerzés 
esetén a projekt 

száma 

           

           

 

Irodai bútorok 

Átadás jogcíme* Bútor 
tulajdonosa/idegen 
tulajdon esetén a 
használat jogcíme 

Bútor megnevezése Leltári szám darabszám Bruttó érték Értékcsökkenés Támogatásból 
történő beszerzés 

esetén a 
támogató 

megnevezése 

Támogatásból 
történő 

beszerzés esetén 
a projekt száma 

         

         
 

 



 

Iskolai bútorok 

Átadás jogcíme* Bútortulajdonosa/idegen 
tulajdon esetén a 
használat jogcíme 

Bútor megnevezése Leltári szám darabszám Bruttó érték Értékcsökkenés Támogatásból 
történő beszerzés 

esetén a 
támogató 

megnevezése 

Támogatásból 
történő 

beszerzés esetén 
a projekt száma 

         

         
* Ha 2013. január 1-jétől az intézmény(ek) működtetője az önkormányzat: ingyenes használati jog 

    Ha 2013. január 1-jétől az intézmény(ek) működtetője az állam: vagyonkezelői jog 

 

4. melléklet 

A köznevelési intézmény(ek) szakmai feladatellátásához kapcsolódó gépjárművek 

átadás jogcíme* gépjármű 
tulajdonosa/idegen 
tulajdon esetén a 
használat jogcíme 

gépjármű 
forgalmi 

rendszáma 

gépjármű 
forgalmi 
engedély 

száma 

gépjármű 
törzskönyvi 

száma 

gépjármű 
gyártmánya 

gépjármű 
típusa 

gyártási év, 
futásteljesítmény 

gépjármű 
állapotára 
vonatkozó 

megjegyzések 

Támogatásból 
történő 

beszerzés 
esetén a 

támogató 
megnevezése 

Támogatásból 
történő 

beszerzés 
esetén a 

projekt száma 

           

           

           

* Ha 2013. január 1-jétől az intézmény(ek) működtetője az önkormányzat: ingyenes használati jog 

    Ha 2013. január 1-jétől az intézmény(ek) működtetője az állam: vagyonkezelői jog 

 

 



5.  melléklet 

A köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói/működtetői (opcionális, ha a KIK a működtető) feladatok ellátásához kacsolódó tárgyi eszközök 
 

Informatikai eszközök 

Átadás 
jogcíme 

(ingyenes 
használat) 

Eszköz 
tulajdonosa/idegen 
tulajdon esetén a 
használat jogcíme 

Leltári szám Eszköz megnevezés Típus Gyártási szám darabszám Bruttó 
érték 

Értékcsökkenés Támogatásból 
történő 

beszerzés 
esetén a 

támogató 
megnevezése 

Támogatásból 
történő 

beszerzés 
esetén a projekt 

száma 

           

 

Multifunkciós eszközök 

Átadás 
jogcíme 

(ingyenes 
használat) 

Eszköz 
tulajdonosa/idegen 
tulajdon esetén a 
használat jogcíme 

Leltári szám Eszköz megnevezés Típus Gyártási szám darabszám Bruttó 
érték 

Értékcsökkenés Támogatásból 
történő 

beszerzés 
esetén a 

támogató 
megnevezése 

Támogatásból 
történő 

beszerzés 
esetén a projekt 

száma 

           

 

Irodai bútorok 

Átadás jogcíme (ingyenes 
használat) 

Bútor tulajdonosa/idegen 
tulajdon esetén a használat 

jogcíme 

Bútor megnevezése Leltári szám darabszám Bruttó érték Értékcsökkenés 

       

       
 

 



6.  melléklet 

 

A köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói/működtetői (opcionális, ha a KIK a működtető) feladatok ellátásához kacsolódó gépjárművek 
 

Átadás jogcíme 
(ingyenes 
használat) 

gépjármű 
tulajdonosa/idegen 
tulajdon esetén a 
használat jogcíme 

gépjármű 
forgalmi 

rendszáma 

gépjármű 
forgalmi 
engedély 

száma 

gépjármű 
törzskönyvi 

száma 

gépjármű 
gyártmánya 

gépjármű 
típusa 

gyártási év, 
futásteljesítmény 

gépjármű 
állapotára 
vonatkozó 

megjegyzések 

Támogatásból 
történő 

beszerzés 
esetén a 

támogató 
megnevezése 

Támogatásból 
történő 

beszerzés 
esetén a 

projekt száma 

           

           

           

 

 



7. melléklet 

 

A köznevelési intézmény elhelyezésére szolgáló ingatlanok 

átadás 
jogcíme 

(ingyenes 
használat
i/vagyon
kezelői 
jog)* 

Ingatlan 
tulajdono
sa/idegen 
tulajdon 
esetén a 
használat 
jogcíme 

Tulajdo
ni 

arány 

helyrajz
i szám 

ingatlan 
címe 

épületek 
száma 

átadott 
épületek 

száma 

helyisége
k száma 

átadott 
helyiségek 

száma 

nettó 
alapter

ület 

átadott 
nettó 

alapter
ület 

elhelyezet
tek száma 

átadott 
ingatlanban 
/ingatlanrés

zben 
elhelyezette

k száma 

kiépített 
infrastru

ktúra 

ingatlan 
állaga/u

tolsó 
felújítás 
dátuma 

Az 
ingatlanon 

fennálló 
harmadik 
személyt 
megillető 

jogosultság, 
illetve 
annak 

időtartama 

Támogatá
sból 

történő 
beszerzés 
esetén a 

támogató 
megnevez

ése 

Támogatás
ból 

történő 
beszerzés 
esetén a 
projekt 
száma 

                  

                  

                  

*Ha 2013. január 1-jétől az intézmény(ek) működtetője az önkormányzat: ingyenes használati jog 

  Ha 2013. január 1-jétől az intézmény(ek) működtetője az állam: vagyonkezelői jog 

 

8. melléklet 

A köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói/működtetői (opcionális, ha a KIK a működtető) feladatok ellátását biztosító ingatlanok 
 

átadás 
jogcíme 

(ingyenes 
használat

) 
 

Ingatlan 
tulajdono
sa/idegen 
tulajdon 
esetén a 
használat 
jogcíme 

Tulajdo
ni arány 

helyrajz
i szám 

ingatlan 
címe 

épületek 
száma 

átadott 
épületek 

száma 

helyisége
k száma 

átadott 
helyiségek 

szám 

nettó 
alapter

ület 

átadott 
nettó 

alapter
ület 

elhelyezet
tek száma 

átadott 
ingatlanban

/ 
ingatlanrész

ben 
elhelyezette

k száma 

kiépített 
infrastruk

túra 

ingatla
n 

állaga/
utolsó 

felújítás 
dátuma 

Az 
ingatlanon 

fennálló 
harmadik 
személyt 
megillető 

jogosultság, 
illetve annak 
időtartama 

Támogat
ásból 

történő 
beszerzé
s esetén 

a 
támogat

ó 
megneve

zése 

Támogatásb
ól történő 
beszerzés 
esetén a 
projekt 
száma 

                  

                  

                  



 



9.  melléklet 

 

A köznevelési intézmények szakmai feladatellátásához kapcsolódó, átadásra kerülő infokommunikációs eszközök, szerzői jogvédelem alá eső termékek 
 
IT munkaállomások 

telephely 
címe 

átadás 
jogcíme 

munkaállomás 
megnevezése 

munkaállomás 
egyedi 

azonosítója 

monitor 
megnevezése  

monitor 
egyedi 

azonosítója 

operációs 
rendszer 

irodai 
alkalmazás 

vírusvédelmi 
alkalmazás 

egyéb releváns 
információk 

Támogatásból 
történő 

beszerzés 
esetén a 

támogató 
megnevezése 

Támogatásból 
történő 

beszerzés 
esetén a 

projekt száma 

            

            

            

 

Szoftverek (operációs rendszerek, programcsomagok, vírusvédelem) 

telephely 
címe 

szoftver/alkalmazás 
neve 

szoftver/alkalmazás 
típusa 

verziószám beszerzés/bevezetés 
éve 

licenc típusa licenc 
lejáratának 

dátuma 

szoftver/alkalmazás 
gyártója 

átadott 
licencek 
száma 

Támogatásból 
történő 

beszerzés 
esetén a 

támogató 
megnevezése 

Támogatásból 
történő 

beszerzés 
esetén a 

projekt száma 

           

           

           

 

Funkcionális és szakmai alkalmazások 

alkalmazás neve alkalmazás 
típusa  

alkalmazás 
elérése 

verzió beszerzés/bevezetés 
éve 

licenc lejáratának 
dátuma 

alkalmazás 
gyártója 

licencek 
száma 

egyéb releváns 
információk 

Támogatásból 
történő 

beszerzés 
esetén a 

Támogatásból 
történő 

beszerzés 
esetén a 



támogató 
megnevezése 

projekt száma 

           

           

           

 

 

 

Kiszolgáló (szerver) kapacitások 

telephely címe szerver neve szerver típusa szerver funkciója szerver egyedi 
azonosítója 

operációs rendszer monitor típusa monitor egyedi 
azonosítója 

Támogatásból 
történő 

beszerzés 
esetén a 

támogató 
megnevezése 

Támogatásból 
történő 

beszerzés 
esetén a 

projekt száma 

          

          

          

 

Szerver szoftverek hozzáférése (CAL) 

telephely címe szerver gép neve operációs rendszer szerver szoftver 
megnevezése 

kliens környezet hozzáférések száma egyéb releváns 
információk 

Támogatásból 
történő beszerzés 

esetén a 
támogató 

megnevezése 

Támogatásból 
történő beszerzés 
esetén a projekt 

száma 

         

         

         

 

Nyomatkészítő eszközök 



telephely címe nyomatkészítő típusa nyomatkészítő fizikai helye 
(telephelyen belül) 

nyomatkészítő egyedi 
azonosítója 

egyéb releváns információk Támogatásból történő 
beszerzés esetén a 

támogató megnevezése 

Támogatásból történő 
beszerzés esetén a 

projekt száma 

       

       

       

 

Egyéb átadott IT eszközök 

telephely címe eszköz megnevezése eszköz típusa beszerzés éve eszköz egyedi 
azonosítója 

eszköz fizikai helye 
(telephelyen belül) 

egyéb releváns 
információk 

Támogatásból 
történő beszerzés 

esetén a 
támogató 

megnevezése 

Támogatásból 
történő beszerzés 
esetén a projekt 

száma 

         

         

         

 

Hálózati végpontok 

telephely címe LAN végpont száma LAN végpont típusa UTP kábelezés 
típusa 

Internet hozzáférés 
típusa 

Internet elérés 
sebessége 

kapcsolat típusa kapcsolat 
sebessége 

egyéb releváns 
információk 

         

         

         

 

Aktív hálózatok (LAN, WLAN) eszközök 

telephely címe eszköz fajtája eszköz típusa portok száma beszerzés éve egyedi azonosító tulajdonviszony egyéb releváns 
információk 

Támogatásból 
történő 

beszerzés 
esetén a 

támogató 
megnevezése 

Támogatásból 
történő 

beszerzés 
esetén a 

projekt száma 

          



          

          

 

Telekommunikációs eszközök 

telephely címe eszköz fajtája eszköz típusa eszköz fizikai helye 
(telephelyen belül) 

eszköz egyedi 
azonosítója 

darabszám egyéb releváns 
információk 

Támogatásból 
történő beszerzés 
esetén a támogató 

megnevezése 

Támogatásból 
történő beszerzés 
esetén a projekt 

száma 

         

         

         

 

Telefonközpont kapacitás 

telephely címe telefonszolgáltatás típusa szolgáltatás azonosítója (a 
partner részéről) 

saját telefonközpont saját telefonközpont 
típusa 

kiosztott 
telefonmellékek száma 

tovább működési mód 

       

       

       

 



10.  melléklet 

A köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói/működtetői (opcionális, ha a KIK a működtető) feladatok ellátásához kapcsolódó, átadásra kerülő 
infokommunikációs eszközök, szerzői jogvédelem alá eső termékek 

 
IT munkaállomások 

telephely 
címe 

átadás 
jogcíme 

munkaállomás 
megnevezése 

munkaállomás 
egyedi 

azonosítója 

monitor 
megnevezése  

monitor 
egyedi 

azonosítója 

operációs 
rendszer 

irodai 
alkalmazás 

vírusvédelmi 
alkalmazás 

egyéb releváns 
információk 

Támogatásból 
történő 

beszerzés 
esetén a 

támogató 
megnevezése 

Támogatásból 
történő 

beszerzés 
esetén a 

projekt száma 

            

            

            

 

Szoftverek (operációs rendszerek, programcsomagok, vírusvédelem) 

telephely 
címe 

szoftver/alkalmazás 
neve 

szoftver/alkalmazás 
típusa 

verziószám beszerzés/bevezetés 
éve 

licenc típusa licenc 
lejáratának 

dátuma 

szoftver/alkalmazás 
gyártója 

átadott 
licencek 
száma 

Támogatásból 
történő 

beszerzés 
esetén a 

támogató 
megnevezése 

Támogatásból 
történő 

beszerzés 
esetén a 

projekt száma 

           

           

           

 

Funkcionális és szakmai alkalmazások 

alkalmazás neve alkalmazás 
típusa  

alkalmazás 
elérése 

verzió beszerzés/bevezetés 
éve 

licenc lejáratának 
dátuma 

alkalmazás 
gyártója 

licencek 
száma 

egyéb releváns 
információk 

Támogatásból 
történő 

beszerzés 
esetén a 

támogató 

Támogatásból 
történő 

beszerzés 
esetén a 

projekt száma 



megnevezése 

           

           

           

 

 

 

Kiszolgáló (szerver) kapacitások 

telephely címe szerver neve szerver típusa szerver funkciója szerver egyedi 
azonosítója 

operációs rendszer monitor típusa monitor egyedi 
azonosítója 

Támogatásból 
történő 

beszerzés 
esetén a 

támogató 
megnevezése 

Támogatásból 
történő 

beszerzés 
esetén a 

projekt száma 

          

          

          

 

Szerver szoftverek hozzáférése (CAL) 

telephely címe szerver gép neve operációs rendszer szerver szoftver 
megnevezése 

kliens környezet hozzáférések száma egyéb releváns 
információk 

Támogatásból 
történő beszerzés 

esetén a 
támogató 

megnevezése 

Támogatásból 
történő beszerzés 
esetén a projekt 

száma 

         

         

         

 

Nyomatkészítő eszközök 



telephely címe nyomatkészítő típusa nyomatkészítő fizikai helye 
(telephelyen belül) 

nyomatkészítő egyedi 
azonosítója 

egyéb releváns információk Támogatásból történő 
beszerzés esetén a 

támogató megnevezése 

Támogatásból történő 
beszerzés esetén a 

projekt száma 

       

       

       

 

Egyéb átadott IT eszközök 

telephely címe eszköz megnevezése eszköz típusa beszerzés éve eszköz egyedi 
azonosítója 

eszköz fizikai helye 
(telephelyen belül) 

egyéb releváns 
információk 

Támogatásból 
történő beszerzés 

esetén a 
támogató 

megnevezése 

Támogatásból 
történő beszerzés 
esetén a projekt 

száma 

         

         

         

 

Hálózati végpontok 

telephely címe LAN végpont száma LAN végpont típusa UTP kábelezés 
típusa 

Internet hozzáférés 
típusa 

Internet elérés 
sebessége 

kapcsolat típusa kapcsolat 
sebessége 

egyéb releváns 
információk 

         

         

         

 

Aktív hálózatok (LAN, WLAN) eszközök 

telephely címe eszköz fajtája eszköz típusa portok száma beszerzés éve egyedi azonosító tulajdonviszony egyéb releváns 
információk 

Támogatásból 
történő 

beszerzés 
esetén a 

támogató 
megnevezése 

Támogatásból 
történő 

beszerzés 
esetén a 

projekt száma 

          



          

          

 

Telekommunikációs eszközök 

telephely címe eszköz fajtája eszköz típusa eszköz fizikai helye 
(telephelyen belül) 

eszköz egyedi 
azonosítója 

darabszám egyéb releváns 
információk 

Támogatásból 
történő beszerzés 
esetén a támogató 

megnevezése 

Támogatásból 
történő beszerzés 
esetén a projekt 

száma 

         

         

         

 

Telefonközpont kapacitás 

telephely címe telefonszolgáltatás típusa szolgáltatás azonosítója (a 
partner részéről) 

saját telefonközpont saját telefonközpont 
típusa 

kiosztott 
telefonmellékek száma 

tovább működési mód 

       

       

       

 



11. melléklet 

Szerződések 

 
Szerződés típusa: ………………….. 

 

 
Szerződés tárgya Szerződő felek Szerződés 

kelte 
Szerződés 
összege 

Kamat, költség 
mértéke 

Fizetési 
ütemezés 

Szerződés lejárta Közbeszerzéssel 
érintett 

(igen/nem) 

Egyéb 
releváns 

információk 

Támogatásból 
történő 

beszerzés 
esetén a 

támogató 
megnevezése 

Támogatásból 
történő 

beszerzés 
esetén a 

projekt száma 

           

           

           

           

           

           

           

 

 



12.  melléklet 

 
A köznevelési intézmények szakmai feladatellátásához, fenntartásához/működtetéséhez (opcionális, ha a KIK a működtető) kapcsolódó követelésállomány 

 
Követelés 

tárgya/jogcíme/nyilvántartási 
száma 

Követelés 
kötelezettje 

Követelés 
előírt 

összege 

Kamat, 
költség 

mértéke 

Fizetési 
kötelezettség 
teljesítésének 

lejárta 

Felszólítás 
kelte 

Jogérvényesítés 
módja, kelte 
(peresített, 

végrehajtás alatt, 
stb.) 

Adók módjára 
behajtható 
(igen/nem) 

EU-s projekthez 
kapcsolódó szerződés 

esetén  
projektszám/támogató 

Egyéb releváns 
információk 

          

          

          

          

          

          

          

 

 
12/a.  melléklet 

 

 
A köznevelési intézmény szakmai feladatellátásához, fenntartásához/működtetéséhez (opcionális, ha a KIK a működtető) kapcsolódó adósságállomány 

 

 
Követelés (adósság) 

tárgya/jogcíme/nyilvántartási 
száma 

Követelés jogosultja Követelés 
előírt 

összege 

Kamat, 
költség 

mértéke 

Fizetési 
kötelezettség 
teljesítésének 

lejárta 

Felszólítás 
kelte 

Jogérvényesítés 
módja, kelte 
(peresített, 

végrehajtás alatt, 
stb.) 

Adók módjára 
behajtható 
(igen/nem) 

EU-s projekthez 
kapcsolódó szerződés 

esetén  
projektszám/támogató 

Egyéb releváns 
információk 

          

          

          

          

          

          



          

 

 



13.  melléklet 

 

 
A köznevelési intézmény szakmai feladatellátásához, fenntartásához/működtetéséhez (opcionális, ha a KIK a működtető) kapcsolódó folyamatban levő peres 
ügyek 

 

 
Per tárgya Pertárgy értéke Alperes Felperes Per állása Következő 

tárgyalás 
időpontja 

Bírói döntés(ek) 
típusa/száma/kelte 

Várható 
járulékos 
költségek 
összege 

EU-s projekthez 
kapcsolódó szerződés 

esetén  
projektszám 

EU-s projekthez 
kapcsolódó szerződés 

esetén  
támogató 

Egyéb releváns 
információk 

           

           

           

           

           

           

           

 

 



14. melléklet 

 
A köznevelési intézmény fenntartásával/működtetésével (opcionális, ha a KIK a működtető) kapcsolatos folyamatban levő közbeszerzések 

 

 
Ajánlatkérő 

megnevezése 
Közbeszerzés 

tárgya 
Közbeszerzés 

becsült 
értéke 

Eljárás 
típusa/fajtája 

Hirdetmény 
megjelenésének 

időpontja 

Ajánlattétel 
határideje 

Bontás/eredményhirdetés 
időpontja 

Nyertes 
adatai 
(név, 

székhely, 
adószám, 

stb.) 

Szerződéskötés 
időpontja/ 

szerződés időbeli 
hatálya 

Támogatásból 
történő beszerzés 
esetén a támogató 

megnevezése 

Támogatásból 
történő beszerzés 
esetén a projekt 

száma 

           

           

           

           

           

           

           

 

 
14/a melléklet 

 
A köznevelési intézmény fenntartásával/működtetésével (opcionális, ha a KIK a működtető) kapcsolatos, tervezett közbeszerzések 

 

 
Közbeszerzés tárgya Közbeszerzés 

becsült 
értéke 

Eljárás típusa/fajtája Hirdetmény 
megjelenésének 

tervezett időpontja 

A tervezett szerződés 
időbeli hatálya 

Támogatásból történő beszerzés 
esetén a támogató megnevezése 

Támogatásból történő beszerzés 
esetén a projekt száma 

       

       

       

       

       

 



 



15. melléklet 

Az átadásra kerülő, a köznevelési intézmény(ek)hez kapcsolódó projektek 
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PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 184. 

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel: 89/515-018 

Fax: 89/515-083  

E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdése szerint a települési 

önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 

b) a fogorvosi alapellátásról, 

c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 

d) a védőnői ellátásról, 

e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 

 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (a továbbiakban: Öotv.) 2/B. § (1) 

bekezdése értelmében a praxisjoggal rendelkező háziorvos és az adott praxisjoggal érintett 

települési önkormányzat közötti feladat-ellátási szerződés (a továbbiakban: feladat-ellátási 

szerződés) legalább az alábbiakat tartalmazza: 

a) a felek megnevezése, a személyes ellátásra kötelezett orvos megnevezésével, 

b) a praxisjoggal érintett körzet meghatározása, 

c) a felek kötelezettségeinek meghatározása, ideértve a települési önkormányzatnak a 

 fenntartáshoz történő hozzájárulására vonatkozó szabályokat, 

d) a rendelési idő meghatározása, 

e) az ügyeletben történő részvételre vonatkozó rendelkezések, 

f) a helyettesítésre vonatkozó rendelkezések, 

g) az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó rendelkezések, 

h) a szerződés időtartama, 

i) a felmondásra vonatkozó rendelkezések, 

j) a kártérítésre, kártalanításra vonatkozó rendelkezések. 
 

 

Az Öotv. 2/B. § (2)-(6) bekezdései alapján a feladat-ellátási szerződés legrövidebb időtartama 

5 év. A települési önkormányzat a feladat-ellátási szerződést - indoklással - felmondja, ha a 

háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére 

sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó 

előírásokat, illetve ha a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való 

jogosultságát bármely okból elveszti. A feladat-ellátási szerződésben hat hónapnál rövidebb 

felmondási idő nem határozható meg. A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért 

kár esetén a települési önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek 

megállapításánál figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása 

keretében kapott egy éves összeget. A feladat-ellátási szerződést a feladatot ellátó háziorvosi 

szolgáltató is megkötheti. 
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Az Öotv. 2/B. §-ában foglalt követelményeknek 2013. január 1-jétől kell megfelelni, ezért 

szükséges a háziorvosok, házi gyermekorvosok és a fogorvosok jelenleg fennálló feladat-

ellátási szerződéseinek felülvizsgálata.  

Tekintettel arra, hogy az új szabályozás jelentősen érinti a szerződések tartalmát, javaslom, 

hogy a jelenleg érvényben lévő, 2004. évben megkötött - több alkalommal módosított - 

feladat-ellátási szerződések közös megegyezéssel szűnjenek meg és valamennyi területi 

ellátási kötelezettség körében egészségügyi ellátást nyújtó háziorvossal új, – a törvény 

rendelkezéseinek teljes mértékben megfelelő – feladat-ellátási szerződést kössön az 

önkormányzat. 

 

Az új feladat-ellátási szerződés tervezete az előterjesztés mellékletét képezi, amelynek 

előzetesen egyeztetése az érintett háziorvosokkal is megtörtént. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a fogadja el a 

határozati javaslatot. 

 

 

Összeállította: Benecz Rita 

  szociális és egészségügyi osztályvezető 

 

 

Pápa, 2012. december 6.      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 az előterjesztés 1. mellékletét képező 

 feladat-ellátási szerződés tervezetet jóváhagyja. 

 Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg és 

 felhatalmazza a feladat-ellátási szerződések aláírására. 

 

     Határidő: azonnal  

   Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

2)  Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

 jövőben a jogszabályváltozás vagy egyéb ok miatt szükséges módosításokat - a szerződő 

 féllel történt egyeztetést követően – megtegye. 

 

 Határidő: folyamatos 

 Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester  
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1. melléklet 

 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

 

(tervezet) 

 

 

amely létrejött egyrészről Pápa Város Önkormányzata (H-8500 Pápa, Fő u. 12., törzskönyvi 

azonosító száma: 734170, adószáma: 15734178-2-19, KSH statisztikai száma: 15734178-

8411-321-19)  képviseletében: dr. Áldozó Tamás polgármester (továbbiakban: 

Önkormányzat), másrészről ……………………………. (képviseletében ……………… 

székhelye:……………………….telephelye:…............................. cégjegyzékszáma:  

…………………adószáma:………………,önálló orvosi tevékenységet személyesen folytató  

háziorvos:………………… ), mint egészségügyi ellátást nyújtó szolgáltató (továbbiakban: 

Egészségügyi Szolgáltató) között az alábbi feltételek szerint: 

1. Az Egészségügyi Szolgáltató vállalkozóként/gazdasági társaságban való személyes 

közreműködésével a Pápa városban levő, az önkormányzat rendeletében kialakított  __ 

számú háziorvosi/házi gyermekorvosi /fogorvosi körzetben az egészségügyről szóló 

1997. évi CLIV. törvény   152. § (1) bekezdés a) / b) pontjában foglalt feladatot területi 

ellátási kötelezettség mellett átvállalja. A körzet utca-jegyzékét a feladat-ellátási 

szerződés 1. melléklete tartalmazza. 

 

2.  Az Egészségügyi Szolgáltató nyilatkozik, hogy a tevékenységet végző ………….(orvos 

neve) az önálló orvosi tevékenységről szóló törvényben foglalt praxisjoggal rendelkezik. 

 

3. Egészségügyi Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy jelen feladat-ellátási szerződés 

tárgyát képező egészségügyi szolgáltatást …………………(orvos neve) a 

jogszabályoknak és szakmai szabályoknak megfelelően, magas szakmai színvonalon 

kizárólag személyesen - kivéve indokolt akadályoztatását -  jogosult és köteles 

nyújtani, saját költségén alkalmazott, megfelelő szakképzettségű szakdolgozók 

közreműködésével. 

 

4. Az Egészségügyi Szolgáltató feladatait a háziorvosi és házi gyermekorvosi és fogorvosi 

 tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglaltak alapján köteles végezni.   

 

5. Az Egészségügyi Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a körzetéhez rendelt 

 oktatási-nevelési intézményekben az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 

 26/1997.(IX.3.) NM rendelet szerint jár el. (érintett egészségügyi szolgáltatókra releváns) 

 

6. Az Egészségügyi Szolgáltató – külön megállapodásban foglalt díjazás ellenében - köteles 

 részt venni az alapellátáshoz kapcsolódó egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény  

 152. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt ügyeleti ellátásban, melyet az 

 Egészségügyi Alapellátási Intézet igazgatójának ügyeleti beosztása szerint lát 

 el.(fogorvosokra nem releváns) 
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7. Felek az Egészségügyi Szolgáltató rendelési idejét az alábbiak szerint határozzák meg: 

 

a)  Hétfő: 

 Kedd: 

 Szerda: 

  Csütörtök: 

  Péntek: 

 

        Tanácsadás: (csak házi gyermekorvosokra) 

 

b)  Az Egészségügyi Szolgáltató a rendelési idejét az Egészségügyi Alapellátási Intézet 

 igazgatójának előzetes írásbeli engedélyével módosíthatja, mely a jegyző   

 jóváhagyásával válik érvényessé.  

  A rendelési idő nem lehet kevesebb, mint napi 3, de legalább heti 40 óra. 

 

 c)  Ellátási érdekből az Önkormányzat is kezdeményezheti a rendelési idő módosítását 

  az Egészségügyi Szolgáltatóval történő előzetes egyeztetést követően. 

 

8.  Az Egészségügyi Szolgáltató köteles a rendelő váróhelyiségében a rendelési időt 

 tartalmazó közleményt és a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi               

 szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII.23.) Korm.rendelet alapján az OEP 

 által nem finanszírozott  háziorvosi ellátásokról és azok térítési díjáról szóló tájékoztatót 

 jól látható helyen kifüggeszteni.  

 

9. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy az Egészségügyi Szolgáltató az 

 Egészségbiztosítási Alap kezelőjével közvetlen finanszírozási szerződést kössön. Az 1. és 

 3. pontban meghatározott feladatok ellátását a finanszírozási szerződés alapján folyósított 

 összegből biztosítja. 

 

10.  Az Egészségügyi Szolgáltató a jogszabályban meghatározott háziorvosi/házi 

 gyermekorvosi/fogorvosi feladat Országos Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban: 

 OEP) finanszírozásából származó és az OEP által nem támogatott térítésköteles 

 ellátások után járó pénzeszközöket saját bevételként kezeli. 

 

11. Az Önkormányzat a tulajdonában álló Pápa, _________ szám alatti épületében levő 

 rendelőhelyiséget/rendelőhelyiségeket a feladat-ellátási szerződésben foglalt feladatok 

 ellátásának időtartamára térítésmentesen az Egészségügyi Szolgáltató rendelkezésére 

 bocsátja az Egészségügyi Alapellátási Intézet által készített leltár szerint, mely jelen 

 feladat-ellátási szerződés 2. mellékletét képezi.  

 

 Amennyiben a rendelő bármely okból a betegek ellátására alkalmatlanná válik, úgy az 

 Önkormányzat haladéktalanul köteles gondoskodni rendelésre alkalmas helyiség 

 biztosításáról a lakosság általi elérhetőség figyelembe vételével. 
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12. Az Egészségügyi Szolgáltató – a rendelő helyiség kivételével - saját költségére biztosítja 

 a tevékenységéhez a hatályos jogszabályban előírt minimumfeltételek és saját felelősségi 

 körében gondoskodik az eszközök és berendezések beszerzéséről, cseréjéről, javításáról 

 és karbantartásáról valamint azok működőképes rendelkezésre állásáról. 

 

13. A rendelő(k) üzemeltetési költségei az Egészségügyi Szolgáltatót terhelik. A rendelő, a 

 váróhelyiség, az azokat kiszolgáló mellékhelyiségek belső burkolatainak,                                  

 felületképzéseinek, beépített és mobil berendezési tárgyainak, szerelvényeinek 

 karbantartása, felújítása, szükség szerinti cseréje az Egészségügyi Szolgáltató feladata. 

 

14. A rendelő(k) külső karbantartási és felújítási munkákról valamint az épületgépészeti 

 alapvezetékek felújításáról, szükség szerinti cseréjéről az Önkormányzat köteles 

 gondoskodni. 

  

15. Az Egészségügyi Szolgáltató köteles az Egészségügyi Alapellátási Intézet igazgatójával 

 előzetesen egyeztetni azokat az eseményeket, amelyek tervezhetőek (továbbképzés, 

 szabadság, stb.) és a házi gyermekorvosi/háziorvosi/fogorvosi feladat ellátását érintik. 

 

a) Az Egészségügyi Szolgáltató tervezett távolléte idejére saját költségére gondoskodik a 

 házi gyermekorvosi/háziorvosi/fogorvosi feladatok ellátásához előírt szakképesítéssel 

 rendelkező személlyel történő helyettesítéséről. Elháríthatatlan akadályoztatása esetén az 

 Egészségügyi Alapellátási Intézet igazgatója gondoskodik helyettesítéséről, amelynek 

 költsége az Egészségügyi Szolgáltatót terheli.  

  Felek lerögzítik, hogy a körzet ellátás nélkül nem maradhat, ezen területi ellátásért az 

 Egészségügyi Szolgáltató anyagi és kártérítési felelősséggel tartozik.  

 

b) Az Egészségügyi Szolgáltató helyettesítő orvosként az OEP szerződésben nevesített 

 ………………..orvost bízhatja meg, akinek esetleges akadályoztatása esetén az 

 Egészségügyi Szolgáltató más olyan személyt is alkalmazhat helyettesítésre, aki 

 jogosult önálló orvosi tevékenység gyakorlására.  

 

c)  Az Egészségügyi Szolgáltató helyettesítését a helyettesítő orvos a saját használatú 

 rendelőjében, a  saját rendelési idejében bonyolítja. 

 

d) Az Egészségügyi Szolgáltató a 30 napot meghaladó távollét esetén azt köteles az 

 Önkormányzattal előzetesen egyeztetni és bejelenteni az OEP felé. 

 

16.  Az Egészségügyi Szolgáltató köteles együttműködni az Önkormányzattal és az általános 

 egészségügyi igazgatási és információs feladatokat ellátni (pl. statisztikai 

 adatszolgáltatás, egyéb jelentések, felmérések), továbbá köteles a jogszabályokban előírt 

 nyilvántartások vezetésére, az adatok rögzítésére és a személyiségi jogok védelméről 

 szóró rendelkezések maradéktalan betartására. 
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17.  Az Önkormányzat jogosult az átadott egészségügyi alapellátási kötelezettség ellátásának 

 ellenőrzésére, vagy ellenőriztetésére. 

 

18. Egészségügyi szolgáltató tudomásul veszi, hogy a körzethatárok megállapítása az 

 Önkormányzat hatásköre. A módosításra vonatkozó döntést az Önkormányzat csak az 

 érintett háziorvost/házi gyermekorvost/fogorvost előzetesen tájékoztatva hozhat, de az 

 Egészségügyi Szolgáltató a döntést köteles elfogadni.  

 

19. A körzethatár módosítása miatt bekövetkezett, Egészségügyi Szolgáltatót ért kár esetén 

 az Önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál 

 az Egészségügyi Szolgáltató által a finanszírozás keretében kapott megelőző egy év 

 összegét kell figyelembe venni.  

 

20.  Jelen feladat-ellátási szerződést a felek határozatlan időtartamra kötik azzal, hogy 6 

 hónapos felmondási idővel bármelyik fél írásban felmondhatja.  

 

21. Az Önkormányzat azonnali hatállyal felmondhatja a feladat-ellátási szerződést, ha 

- az Egészségügyi Szolgáltató a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit 

 írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, 

- folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, 

 vagy 

- az Egészségügyi Szolgáltató önálló orvosi tevékenység végzésére való jogosultságát 

 bármely okból elveszti. 

 

22. Jelen feladat-ellátási szerződés a felek közös megegyezésével írásban módosítható. 

 

23. Felek kijelentik, hogy amennyiben az OEP bármilyen oknál fogva nem köt finanszírozási 

 szerződést vagy az jogérvényesen megszűnik, vagy az Egészségügyi Szolgáltatótól a 

 működtetési jogot visszavonják illetve azt az Önkormányzattal történő előzetes 

 egyeztetés nélkül elidegeníti, akkor jelen feladat-ellátási szerződés is egyúttal érvényét 

 veszti. 

 

 Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a működtetési jog elidegenítése esetén a 

 működtetési jogot megszerző a vevő jogán nem léphet automatikusan a szerződéses 

 jogviszonyba Egészségügyi Szolgáltatóként. 

 

 

24.  Jelen feladat-ellátási szerződés megszűnésekor az Egészségügyi Szolgáltató a rendelőt és 

 a hozzá tartozó helyiségeket minden további elhelyezési igény nélkül köteles elhagyni és 

 a 2. mellékletben foglaltak alapján az Önkormányzat részére hiánytalanul, rendeltetésére 

 alkalmas állapotban visszaszolgáltatni. 
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25. Jelen feladat-ellátási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályban 

 levő egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú jogszabályok, továbbá a Polgári 

 Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései irányadóak. 

 

26. A felek között esetlegesen felmerülő vitás kérdésekben – amennyiben annak rendezése 

 peren kívül nem vezet eredményre – a felek a tevékenység gyakorlásának helye szerinti 

 bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

27.  Jelen feladat-ellátási szerződés ______ napján lép hatályba, egyidejűleg a 

 ______________ napján kötött feladat-ellátási szerződést felek közös megegyezéssel 

 megszüntetik. 

 

Felek a megállapodást elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

helyben hagyólag aláírják.  

 

 

 

Pápa, 2012. ________________ 

 

 

 

                Önkormányzat 

     

          Egészségügyi Szolgáltató 

 

 

 

 

 

  

 


