
PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE  

  8500 PÁPA, Fő u. 5. 

  Tel: 89/515-000 

  Fax: 89/515-083  

  E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

 

38. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J E L E N T É S 

 

A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK 

VÉGREHAJTÁSÁRÓL 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 
 

 



165/2012. (XII.13.) határozat III. pontja 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatának III. pontjában felhatalmazta a polgármestert az 

önkormányzat fenntartásában működő általános iskolák, 

középiskola, valamint a Fenyveserdő Bölcsőde korai fejlesztést 

ellátó intézményegysége, és a Városi Óvodák Vajda Péter 

Lakótelepi Tagintézményéből a többi gyermekkel együtt nem 

foglalkoztatható, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

ellátását biztosító intézményegysége tekintetében a köznevelési 

intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő 

intézményi átadásra vonatkozó megállapodás megkötésére. 

 

Polgármesteri Kabinet vezetője a határozat III. pontjának végrehajtásával kapcsolatban jelenti, 

hogy a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézményi átadásra 

vonatkozó megállapodás aláírására 2012. december 14-én sor került.  2013. március 20-án 

Egyházi Andrea a Pápai Járási Tankerület igazgatója jelezte, hogy a megállapodásban, illetve 

a mellékletben foglaltak módosítása indokolt az alábbiak szerint: 

 Fenyveserdő Bölcsőde korai fejlesztést ellátó intézményegységének visszavétele 

tekintetében a megállapodás, az intézményre vonatkozó mellékletek, és az önkormányzati 

ingatlanok átadására vonatkozó 7. sz. melléklet, 

 Munkácsy Mihály Általános Iskola tekintetében a projektek átadására vonatkozó 15. sz. 

melléklet, 

 fenntartói/működtetői feladatok ellátására átadott épületrészre vonatkozó 8. sz. melléklet. 

 

 

13/2013. (II.28.) határozat I. és II. pontja 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatának I. pontjában döntött Pápa Város Polgármesteri 

Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról,  

II. pontjában döntött Pápa Város Polgármesteri Hivatala alapító 

okiratának módosításáról. 

 

Az Aljegyző a határozat I. pontjának végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a 

Képviselőtestület döntésének közzététele megtörtént, a módosított Szabályzat 2013. március 

1-jén lépett hatályba. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési 

Szabályzatról a Hivatal köztisztviselőit tájékoztatták. 

 

A Polgármesteri Kabinet vezetője a határozat II. pontjának végrehajtásával kapcsolatban 

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

módosításokat a törzskönyvi nyilvántartásába bejegyezte. 

 

 

18/2013. (II.28.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatában hozzájárult, hogy a Borsosgyőri Ifjúsági 

Sportegyesület a Magyar Labdarúgó Szövetség által 

meghirdetett Sporttelep-felújítási program keretében pályázatot 

nyújtson be, illetve a Magyar Labdarúgó Szövetséggel 

támogatási szerződést kössön. 

 



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

Borsosgyőri sportpálya felújítására vonatkozó pályázatot benyújtották a Magyar Labdarúgó 

Szövetséghez. 

 

 

    19/2013. (II.28.) határozat I. pontja 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatának I. pontjával döntött a Városi Óvodák, valamint 

Pápa Város Önkormányzata Közoktatási és Közművelődési 

Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának 

módosításáról. 

 

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.  

 

 

21/2013. (II.28.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával döntött arról, hogy támogatja a Gróf Esterházy 

Károly Múzeum TÁMOP-3.2.13-12/1 Kulturális intézmények 

részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című 

pályázatának benyújtását. 

 

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

Gróf Esterházy Károly Múzeum pályázatának benyújtása megtörtént, Pápa város 

Polgármestere a szükséges nyilatkozatokat megtette. 

 

 

23/2013. (II.28.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával hozzájárult Kovács Enikő részére a Gróf 

Esterházy Károly Múzeumnál fennálló közalkalmazotti 

jogviszonya időtartamára – de legfeljebb 2018. február 28-ig - a 

Pápa, Zárda u. 5. fszt. 7. szám alatti önkormányzati bérlakás 

bérbeadásához. 

 

Az Emberi Erőforrás Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a 

bérlő a lakást 2013. március 1-jén a határozatban foglalt feltételekkel bérbe vette. 

 

 

Pápa, 2013. március 21. 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás sk. 

 polgármester 



 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 13/2013. (II.28.) határozat I. és II. 

pontjának, a 18/2013. (II.28.) határozat, a 19/2013. (II.18.) határozat I. pontjának, valamint 

a 21 és 23/2013. (II.28.) határozatok végrehajtására adott jelentéseket elfogadja. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 165/2012. (XII. 13.) határozata III. 

pontjára adott jelentést elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a nemzeti és 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 74. § (1) bekezdésében, valamint a köznevelési 

feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről 

szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvényben foglaltak alapján 2012. december 14-én 

megkötött, a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézményi 

átadásra vonatkozó megállapodás módosítására, valamint minden további megállapodás-

módosítás aláírására, és a szükséges további jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő:  azonnal illetve folyamatos 

Felelős:  dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Rádi Róbert kabinetvezető 
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39. 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

9/2011. (IV.14.) önkormányzati rendeletnek (a továbbiakban: SZMSZ) a településrészi 

önkormányzatokra vonatkozó  41-44. §-a 2011. július 1-jén lépett hatályba azzal, hogy a rendelet       

49. § (3) bekezdése értelmében a településrészi önkormányzati testület tagjainak jelölésére 

vonatkozó eljárást első alkalommal 2011. augusztus 31-ig kellett befejezni.  

 

A 2011-ben lebonyolított eljárás a kéttornyúlaki településrész tekintetében nem vezetett 

eredményre, megfelelő számú jelölt hiányában a Képviselőtestület nem tudott dönteni a 

településrészi önkormányzati testület létrehozásáról.  

 

Fentiek alapján tettem javaslatot az SZMSZ átmeneti szabályainak kiegészítésére, a kéttornyúlaki 

településrész vonatkozásában az ajánlási eljárás ismételt lebonyolítására.  

 

Az SZMSZ 42. §-a szerint a településrészi önkormányzatok tagjainak száma: 5 fő, azzal, hogy 

annak elnöke a településrész települési képviselője. A településrészi önkormányzati testület további 

4 tagjára írásban jelöltet állíthat: 

 

a) a településrészen lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező választópolgárok legalább 

2 %-a, 

b) a polgármester, 

c) a településrészen bejegyzett székhellyel rendelkező civil szervezet.   

 

A jelöltállítás helyéről, módjáról és idejéről a Hivatal hirdetőtábláján és a helyi sajtó útján 

közleménnyel kell tájékoztatni az érintetteket. 

 

A jelöltajánlás lebonyolításának szabályait az alábbiak szerint javasolom megállapítani a 

Képviselőtestületnek: 

 

1. Településrészen választásra jogosultak nyilvántartásának elkészítése: 

 

 A jelöltajánlás törvényes lebonyolítása érdekében a Polgármesteri Hivatal elkészíti a 

településrészen lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezők nyilvántartását 

(továbbiakban: nyilvántartás). 

 A nyilvántartás adatai alapján a jegyző megállapítja, és közzéteszi a jelöltté váláshoz 

szükséges ajánlások számát. 

 A nyilvántartás folyamatos vezetését a Polgármesteri Hivatal Titkársága végzi, a választási 

eljárásról szóló 1997. évi C. törvény névjegyzék vezetésére vonatkozó szabályainak 

értelemszerű alkalmazásával.   
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2. A jelöltajánlás határideje, módja: 

 

 A jelöltajánlásra nyitvaálló időtartam: 2013. április 15. – 2013. május 15. 16.00 óráig. 

 A településrészi önkormányzat tagját ajánlani a hivatalos ajánlószelvény kitöltésével (1. és 

2. melléklet) és annak az erre a célra szolgáló gyűjtőládában történő elhelyezésével lehet. 

 Az ajánlásra szolgáló hivatalos ajánlószelvényeket a gyűjtőládák mellett megfelelő számban 

kell elhelyezni, illetve az az önkormányzat honlapjáról (www.papa.hu) is letölthető. 

 Egy-egy gyűjtőládát Kéttornyúlak településrészen az ajánlásra jogosultak számára nyitvaálló 

helyiségekben, egy további gyűjtőládát pedig a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati 

Irodájában kell elhelyezni. 

 A gyűjtőládát oly módon kell lezárni, hogy abból a lezárás megsértése nélkül 

ajánlószelvényt kivenni ne lehessen. A gyűjtőládák kiürítése 2013. május 15-én 16.00 óra 

után történik.  

 Az ajánlásra vonatkozó szabályok: 

- az ajánlás nem vonható vissza, 

- az ajánlószelvényt tollal kell kitölteni, 

- az ajánlószelvényt az ajánló személynek/szervezet képviselőjének és az ajánlott 

személynek saját kezűleg alá kell írnia, 

- érvénytelen az az ajánlás, amelyet nem a melléklet szerinti hivatalos ajánlószelvényen 

adtak le, illetve amelyet formailag és/vagy tartalmilag nem megfelelően töltöttek ki, 

- aki ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta, vagy aki több jelöltet is ajánlott, annak 

valamennyi ajánlása érvénytelen. 

 

3. Az ajánlószelvények ellenőrzése: 

 

 Az ajánlószelvények ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal Titkársága végzi. Csak azon 

ajánlószelvények tartalmi ellenőrzését kell elvégezni, melyeket formailag megfelelően 

töltöttek ki. 

 Az ajánlószelvények ellenőrzését követően a jegyző megállapítja a jelöltek névsorát és azt 

közzéteszi. 

 

4. Egyéb rendelkezések: 

 

 Az ajánlószelvényeket, a nyilvántartást, és jelöltajánlással kapcsolatos egyéb technikai 

nyilvántartásokat a településrészi önkormányzat tagjai megválasztásának napján meg kell 

semmisíteni. 

 A jelöltajánlás előkészítésének és lebonyolításának törvényességéért a jegyző felelős. 

 

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

javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

 

Összeállította: Horváthné Farkas Andrea aljegyző 

 

Pápa, 2013. március 20. 

 

 Dr. Áldozó Tamás sk. 

 polgármester

http://www.papa.hu/
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Határozati javaslat 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kéttornyúlaki Városrész Önkormányzat 

tagjainak választását megelőző jelöltajánlásra nyitvaálló időtartamot a következők szerint állapítja 

meg: 

 

Jelöltajánlás időtartama: 2013. április 15. és 2013. május 15. 16.00 óra között. 

 

A Képviselőtestület ezzel egyidejűleg a jelöltajánlás lebonyolítására vonatkozó szabályokat az 

előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy az érintett választópolgárok és civil szervezetek  

tájékoztatásával, valamint a jelöltajánlás jogszabályoknak és e határozatban foglaltaknak megfelelő 

lebonyolításával kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő:  az ajánlásra jogosultak tájékoztatására: azonnal 

 a jelöltajánlás lebonyolítására: folyamatos 

Felelős:  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 Horváthné Farkas Andrea aljegyző 



1. melléklet 

             

*A megfelelő rész aláhúzással jelölendő. 

AJÁNLÓSZELVÉNY 

településrészi önkormányzati képviselő-jelölt ajánlásához 

 

Az ajánló választópolgár adatai: 

Családi és utónév: ……………………………………………………………………………. 

*Lakóhely/tartózkodási hely…………………………………………………………………… 

Születési idő: …………….……………..…    Személyi szám: …………………….………. 

 

Kéttornyúlaki Városrész Önkormányzat tagjainak választásán jelöltnek ajánlom: 

 

Jelölt neve: …………………………………………………………………………………… 

*Jelölt lakóhelye/tartózkodási helye: ………………………………………..………………… 

Aláírásommal hozzájárulok fenti adataim jelöltajánlás céljából, a településrészi önkormányzat 

tagjainak megválasztása napjáig történő kezeléséhez, továbbá, hogy Pápa Város Jegyzője 

választójogom  meglétét a KEKKH útján ellenőrizze.  

 

Kelt: …………………………….. 

 …………………………………. 

 ajánló saját kezű aláírása 

 

NYILATKOZAT 

a jelölés elfogadásáról 

 

 

Jelölt neve: …………………………………………………………………………………… 

*Jelölt lakóhelye/tartózkodási helye: ………………………………………………………… 

Születési idő: …………….……………..…    Személyi szám: …………………….………. 

 

Aláírásommal hozzájárulok fenti adataim jelöltajánlás céljából, a településrészi önkormányzat 

tagjainak megválasztása napjáig történő kezeléséhez, továbbá, hogy Pápa Város Jegyzője 

választójogom  meglétét a KEKKH útján ellenőrizze.  

 

*Kérem/nem kérem, hogy megválasztásomat Pápa Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete zárt  ülésen tárgyalja. (Az érintett kérésének hiányában a napirend 

tárgyalása nyilvános ülésen történik.) 

 

Kelt: ……………………………. 

 

 …………………………………. 

 jelöltnek ajánlott személy saját kezű aláírása



 

TÁJÉKOZTATÓ A JELÖLTAJÁNLÁSRÓL 

 

 

 

Jelöltet ajánlani a hivatalos ajánlószelvény kitöltésével és annak az erre a célra szolgáló 

gyűjtőládában történő elhelyezésével 2013. április 15-től 2013. május 15-én 16.00 óráig 

lehet. 

 

Az ajánlás nem vonható vissza. 

 

A jelöltajánlás a választópolgár szabad elhatározásán alapul, arra senki nem kötelezhető. A 

választópolgár csak egy jelöltet ajánlhat. Aki több jelöltet ajánlott, vagy ugyanazt a jelöltet 

többször ajánlotta, annak valamennyi ajánlása érvénytelen. 

 

Érvénytelen az az ajánlás, amelyet nem a hivatalos ajánlószelvényen adtak le, illetve amelyet 

formailag és/vagy tartalmilag nem megfelelően töltöttek ki. 

 

Az ajánlószelvényt a benne foglalt adattartalommal, tollal kell kitölteni, melyet az ajánló 

választópolgárnak saját kezűleg kell aláírnia. A jelöltnek ajánlott személynek az 

ajánlószelvényen megadottak szerint nyilatkoznia kell a jelölés elfogadásáról és e 

nyilatkozatot saját kezűleg alá kell írnia. 

 

Csak azon hivatalos ajánlószelvény tartalmi ellenőrzését végzi el a Polgármesteri Hivatal 

Titkársága, amelyet az ennek gyűjtésére szolgáló gyűjtőládában helyeztek el és formailag 

megfelelően töltöttek ki. 

 

A Polgármesteri Hivatal az ajánlószelvényeket a településrészi önkormányzatok tagjainak 

választása napján megsemmisíti.   

 

 

 



2. melléklet 

             

*A megfelelő rész aláhúzással jelölendő. 

AJÁNLÓSZELVÉNY 

településrészi önkormányzati képviselő-jelölt ajánlásához 

 

 

Az ajánló civil szervezet adatai: 

Név: …………..………………………………………………………………………………. 

Székhely: ……………………………………………………………………………………… 

Képviselőjének neve: …………………………………………………………………………. 

Bírósági nyilvántartásba vételi száma: ………………………………………………………. 

 

Kéttornyúlaki Városrész Önkormányzat tagjainak választásán jelöltnek ajánlom: 

 

Jelölt neve: …………………………………………………………………………………… 

*Jelölt lakóhelye/tartózkodási helye: ………………………………………………………… 

 

Kelt: …………………………….. 

 

 …………………………………. 

 ajánló civil szervezet képviselőjének  

 saját kezű aláírása 

 

NYILATKOZAT 

a jelölés elfogadásáról 

 

Jelölt neve: …………………………………………………………………………………… 

*Jelölt lakóhelye/tartózkodási helye: ………………………………………………………… 

Születési idő: …………….……………..…    Személyi szám: …………………….………. 

 

Aláírásommal hozzájárulok fenti adataim jelöltajánlás céljából, a településrészi önkormányzat 

tagjainak megválasztása napjáig történő kezeléséhez, továbbá, hogy Pápa Város Jegyzője 

választójogom  meglétét a KEKKH útján ellenőrizze.  

 

*Kérem/nem kérem, hogy megválasztásomat Pápa Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete zárt  ülésen tárgyalja. (Az érintett kérésének hiányában a napirend 

tárgyalása nyilvános ülésen történik.) 

 

Kelt: ……………………………. 

 

 …………………………………. 

 jelöltnek ajánlott személy saját kezű aláírása



 

 

TÁJÉKOZTATÓ A JELÖLTAJÁNLÁSRÓL 

 

 

 

Jelöltet ajánlani a hivatalos ajánlószelvény kitöltésével és annak az erre a célra szolgáló 

gyűjtőládában történő elhelyezésével 2013. április 15-től 2013. május 15-én 16.00 óráig 

lehet. 

 

Az ajánlás nem vonható vissza. 

 

A jelöltajánlás a civil szervezet szabad elhatározásán alapul, arra a szervezet nem kötelezhető. 

A civil szervezet csak egy jelöltet ajánlhat. Amennyiben több jelöltet ajánlott, vagy ugyanazt 

a jelöltet többször ajánlotta, valamennyi ajánlása érvénytelen. 

 

Érvénytelen az az ajánlás, amelyet nem a hivatalos ajánlószelvényen adtak le, illetve amelyet 

formailag és/vagy tartalmilag nem megfelelően töltöttek ki. 

 

Az ajánlószelvényt a benne foglalt adattartalommal, tollal kell kitölteni, melyet az ajánló civil 

szervezet képviselőjének saját kezűleg kell aláírnia. A jelöltnek ajánlott személynek az 

ajánlószelvényen megadottak szerint nyilatkoznia kell a jelölés elfogadásáról és e 

nyilatkozatot saját kezűleg alá kell írnia. 

 

Csak azon hivatalos ajánlószelvény tartalmi ellenőrzését végzi el a Polgármesteri Hivatal 

Titkársága, amelyet az ennek gyűjtésére szolgáló gyűjtőládában helyeztek el és formailag 

megfelelően töltöttek ki. 

 

A Polgármesteri Hivatal az ajánlószelvényeket a településrészi önkormányzatok tagjainak 

választása napján megsemmisíti.   

 

 

 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 

8500 PÁPA, Fő u. 5. 

Tel: 89/515-018 

Fax: 89/515-083  

E-mail: polgarmester@papa.hu 

40.  

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Dr. Gergely Sándor a XI. számú háziorvosi körzet háziorvosa (továbbiakban: Egészségügyi 

Szolgáltató) kérelemmel fordult Pápa Város Önkormányzatához, hogy járuljon hozzá telephelyének 

és rendelési idejének, valamint a feladat-ellátási szerződés megkötéséhez az új feltételek figyelembe 

vételével.   

 

Az egészségügyi szolgáltatást jelenleg az önkormányzat tulajdonában lévő orvosi rendelőkben, az 

alábbi rendelési időkben látja el: 

 

Pápa, Huszár ltp.                             Pápa-Borsosgyőr                  Pápa-Kéttornyúlak 

Hétfő:           8:00 – 11:00                Hétfő:             –                   Hétfő:      11:30 – 13:30 

Kedd:         14:00 – 17:00                  Kedd:   12:00 – 14:00 Kedd:             – 

Szerda:       12:00 – 16:00                 Szerda:           –                       Szerda:              – 

Csütörtök:    8:00 – 12:00                  Csütörtök:      –                     Csütörtök:         –   

Péntek:       12:00 – 16:00                  Péntek:           –                      Péntek:              – 

 

Az Egészségügyi Szolgáltató a háziorvosi tevékenységét a Huszár lakótelepi orvosi rendelő helyett 

– a jogerős működési engedély megszerzését követően - a Pápa, Bástya u. 11/a szám alatt kialakított 

(Szent Kinga Kft.) orvosi rendelőben végzi az alábbi rendelési időben: 

 

Pápa, Huszár ltp.                             Pápa-Borsosgyőr                  Pápa-Kéttornyúlak 

Hétfő:           8:00 – 11:00                Hétfő:             –                   Hétfő:      11:30 – 13:30 

Kedd:         14:00 – 17:00                  Kedd:   12:00 – 14:00 Kedd:             – 

Szerda:         8:00 – 12:00                 Szerda:           –                       Szerda:              – 

Csütörtök:  14:00 – 18:00                  Csütörtök:      –                     Csütörtök:         –   

Péntek:         8:00 – 12:00                  Péntek:           –                      Péntek:              – 

 

Az Egészségügyi Szolgáltató helyettesítését továbbra is Dr. Molnár Dániel és Dr. Molnár Valéria 

háziorvos látja el a Pápa, Huszár lakótelepi orvosi rendelőben.  

Amennyiben a Pápa, Bástya u. 11/a szám alatti rendelő helyiség bármilyen okból alkalmatlanná 

válik a betegellátásra, abban az esetben a Szent Kinga Kft. köteles másik helyiséget biztosítani.  

A textília mosásáról és a fertőző hulladék elhelyezéséről - a Gróf Esterházy Kórház és 

Rendelőintézeti Szakrendelővel kötött szerződés alapján - továbbra is az Egészségügyi Szolgáltató 

köteles gondoskodni.  

Az új telephely helyi járattal megközelíthető, a parkolás a Bástya utcai lakótelepen megoldható. A 

betegek ellátásában a telephely-változás fennakadást nem okoz. Az Egészségügyi Szolgáltató 

vállalta, hogy gondoskodik a lakosság tájékoztatásáról. 

 

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

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Összeállította: Benecz Rita 

  emberi erőforrás osztályvezető 

 

Pápa, 2013. március 20.      Dr. Áldozó Tamás sk. 

           polgármester 

  

mailto:polgarmester@papa.hu
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H a t á r o z a t i  j a v a s l a t 

 

 

 

 

1) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy a XI. számú 

háziorvosi körzetben Dr. Gergely Sándor Egészségügyi Szolgáltató - a területi ellátási 

kötelezettséggel végzett - egészségügyi tevékenységét a Pápa, Bástya u. 11/a telephelyen lássa 

el. 

Utasítja a Polgármestert, hogy a döntést az Egészségügyi Szolgáltatónak küldje meg. 

 

Határidő:  azonnal 

 Felelős   : Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

 

2) A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Egészségügyi Szolgáltató 

működési engedélyének jogerőre emelkedését követően az előterjesztés mellékletét képező 

feladat-ellátási szerződést aláírja. 

 

 Határidő:  a működési engedély jogerőre emelkedését követően azonnal 

 Felelős   : Dr. Áldozó Tamás polgármester 
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Melléklet 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

(tervezet) 

 

amely létrejött egyrészről Pápa Város Önkormányzata (H-8500 Pápa, Fő u. 5., törzskönyvi 

azonosító száma: 734170, adószáma: 15734178-2-19, KSH statisztikai száma: 15734178-8411-321-

19)  képviseletében: dr. Áldozó Tamás polgármester (továbbiakban: Önkormányzat), másrészről 

Dr. Gergely Sándor (székhelye:  Pápa, …………………………,   telephelyei: Pápa, Bástya u. 

11/a, Pápa-Borsosgyőr, Borsosgyőri út 23. és Pápa-Kéttornyúlak, Kéttornyúlaki u. 9. adószáma: 

71332237-1-39 önálló orvosi tevékenységet személyesen folytató háziorvos: Dr. Gergely Sándor), 

mint egészségügyi ellátást nyújtó szolgáltató (továbbiakban: Egészségügyi Szolgáltató) között az 

alábbi feltételek szerint:  

 

1. Az Egészségügyi Szolgáltató egyéni vállalkozóként való személyes közreműködésével a Pápa 

városban levő, az önkormányzat rendeletében kialakított XI. számú háziorvosi körzetben az 

egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés a) 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 Dr. Gergely Sándor az 

önálló orvosi tevékenységről szóló törvényben foglalt praxisjoggal rendelkezik. 

 

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

tárgyát képező egészségügyi szolgáltatást Dr. Gergely Sándor 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 – 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 intézményvezetőjének ügyeleti beosztása szerint lát el.  

 

6. Felek az Egészségügyi Szolgáltató rendelési idejét az alábbiak szerint határozzák meg: 

 

  Pápa, Bástya u. 11/a               Pápa-Borsosgyőr                  Pápa-Kéttornyúlak 

a)  Hétfő:          8:00 – 11:00        Hétfő:             –                     Hétfő: 11:30 – 13:30 

 Kedd:          14:00 – 17:00        Kedd:   12:00 – 14:00            Kedd:            – 

 Szerda:         8:00 – 12:00         Szerda:           –                      Szerda:          – 

  Csütörtök:  14:00 – 18:00         Csütörtök:      –                      Csütörtök:     –   

  Péntek:         8:00 – 12:00         Péntek:           –                      Péntek:         – 

 

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

 intézményvezetőjének előzetes írásbeli engedélyével módosíthatja, mely a jegyző   

 jóváhagyásával válik érvényessé.  

 A rendelési idő nem lehet kevesebb, mint napi 3, de legalább heti 20 óra. 

 

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

Egészségügyi Szolgáltatóval történő előzetes egyeztetést követően. 
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7.  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.  

 

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

 Egészségbiztosítási Alap kezelőjével közvetlen finanszírozási szerződést kössön.  

 Az 1. és 4. pontban meghatározott feladatok ellátását a finanszírozási szerződés alapján 

folyósított összegből biztosítja. 

 

9.  Az Egészségügyi Szolgáltató a jogszabályban meghatározott háziorvosi feladat Országos 

Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban: OEP) finanszírozásából származó és az OEP által 

nem támogatott térítésköteles ellátások után járó pénzeszközöket saját bevételként kezeli. 

 

10. Az Önkormányzat a tulajdonában álló Pápa-Borsosgyőr, Borsosgyőri út 23. és a                       

Pápa-Kéttornyúlak, Kéttornyúlaki u. 9. szám alatti épületekben 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. 

 

11. Az Egészségügyi Szolgáltató – a rendelő helyiség kivételével - saját költségére biztosítja a 

tevékenységéhez a hatályos jogszabályban előírt minimumfeltételeket és saját felelősségi 

körében gondoskodik az eszközök és berendezések beszerzéséről, cseréjéről, javításáról és 

karbantartásáról valamint azok működőképes rendelkezésre állásáról. 

 

12. A rendelők üzemeltetési költségei az Egészségügyi Szolgáltatót terhelik. A rendelők, a 

 váróhelyiségek, az azokat kiszolgáló mellékhelyiségek belső burkolatainak,                                  

 felületképzéseinek, beépített és mobil berendezési tárgyainak, szerelvényeinek 

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

 

13. A rendelők külső karbantartási és felújítási munkákról valamint az épületgépészeti 

 alapvezetékek felújításáról, szükség szerinti cseréjéről az Önkormányzat köteles 

 gondoskodni. 

  

14. Az Egészségügyi Szolgáltató köteles az Egészségügyi Alapellátási Intézet intézményvezetőjével 

előzetesen egyeztetni azokat az eseményeket, amelyek tervezhetőek (továbbképzés, szabadság, 

stb.) és a háziorvosi feladat ellátását érintik. 

 

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

háziorvosi feladatok ellátásához előírt szakképesítéssel rendelkező személlyel történő 

helyettesítéséről. Elháríthatatlan akadályoztatása esetén az Egészségügyi Alapellátási Intézet 

intézményvezetője 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.  
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b) Az Egészségügyi Szolgáltató helyettesítő orvosként az OEP szerződésben nevesített             

Dr. Molnár Dániel (…….) és Dr. Molnár Valéria 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. 

 

15.  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 szóló rendelkezések 

maradéktalan betartására. 

 

16.  Az Önkormányzat jogosult az átadott egészségügyi alapellátási kötelezettség ellátásának 

 ellenőrzésére, vagy ellenőriztetésére. 

 

17. Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a körzethatárok megállapítása az 

 Önkormányzat hatásköre. A módosításra vonatkozó döntést az Önkormányzat csak az 

 érintett háziorvost előzetesen tájékoztatva hozhat, de az Egészségügyi Szolgáltató a döntést 

köteles elfogadni.  

 

18. 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.  

 

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

felmondási idővel bármelyik fél írásban felmondhatja.  

 

20. 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. 

 

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

 

22. 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. 
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23.  Jelen feladat-ellátási szerződés megszűnésekor az Egészségügyi Szolgáltató a rendelőket 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. 

 

24. Jelen feladat-ellátási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályban levő 

egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú jogszabályok, továbbá a Polgári Törvénykönyv 

vonatkozó rendelkezései irányadóak. 

 

25. 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. 

 

26.  Jelen feladat-ellátási szerződés …………………napján lép hatályba, egyidejűleg a  

 2012. december 27. napján kötött feladat-ellátási szerződést felek közös megegyezéssel 

 megszüntetik. 

 

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

hagyólag aláírják.  

 

 

 

Pápa, 2013. …………………………………….. 

 

 

 

           Önkormányzat 

     

          Egészségügyi Szolgáltató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




