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Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 
 

 



16/2013. (II.28.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával döntött a „Helyőrségi klub” megnevezésű ingatlan 

és ingóságok önkormányzati tulajdonba történő térítésmentes 

átvételével kapcsolatban, továbbá felhatalmazta a Polgármestert 

az együttműködési megállapodás aláírására, valamint az átmene-

ti időszakra vonatkozó bérleti szerződés megkötésére, továbbá 

arra, hogy az ingyenes tulajdonba adással kapcsolatban a szük-

séges intézkedések és jognyilatkozatok megtételére.  

 

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

hogy a volt helyőrségi klub önkormányzati tulajdonba történő térítésmentes átvétele ügyében 

az átmeneti időszakra vonatkozó bérleti szerződés megkötése a kapott felhatalmazás alapján 

2013. május 30-i dátummal megtörtént. A bérleti szerződésben foglaltak alapján a szerződés 

hatályba lépésének és érvényes létrejöttének feltétele a volt helyőrségi klubban működő társa-

dalmi szervezetek ingatlanhasználatát biztosító együttműködési megállapodás felek általi alá-

írása. A hivatkozott megállapodás Polgármester általi aláírása megtörtént, jelenleg van folya-

matban a miniszter aláírása. A megállapodásban rögzítettek alapján a hatálybalépés feltétele a 

bérleti, az üzemeltetési szerződés, továbbá az ingatlan használatához szükséges ingóságok 

átadás-átvételére vonatkozó megállapodás érvényes létrejötte. 

Fentiek végrehajtására tekintettel a Polgármesteri Kabinet vezetője kérte az ingóságok sorsá-

nak rendezését, valamint a működtetést biztosító üzemeltetési szerződés előkészítését a mi-

nisztériumtól.  A tulajdonos HM Bessenyei György Kulturális és Üdültetési Közhasznú Non-

profit Kft. „v.a”, mint eladó a volt helyőrségi klubban található ingóságok vonatkozásában az 

ajánlatát megtette, mely ajánlat alapján az ingóságok adásvétel keretében kerülhetnek az ön-

kormányzat tulajdonába. A 106. tételből álló tárgyi eszközre vonatkozó ajánlat 493.179,- Ft 

vételárra vonatkozik. Ugyancsak jelenleg zajlik a tényleges birtokbavételt követő működtetés 

részleteit szabályozó üzemeltetési szerződés tervezetének egyeztetése is. Fentiek alapján in-

dokolt felhatalmazni a Polgármestert az adásvételi és üzemeltetési szerződés aláírására. 

 

 

49/2013. (IV.18.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával döntött a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő 

Központ érdekeltségnövelő támogatásához 500.000,- Ft pályáza-

ti önrész biztosításáról. 

 

 

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

Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ érdekeltségnövelő pályázatához az önkormány-

zati önrész biztosítása megtörtént, az önrészt és az elnyert támogatási összeget az intézmény a 

technikai eszközeinek fejlesztésére felhasználta. 

 

 

119/2013. (VII.4.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával támogatta Pápa Város Önkormányzata által a Gróf 

Esterházy Károly Múzeum szakmai tevékenységének támogatá-

sára, központi forrás elnyerésére pályázat benyújtását, valamint 

döntött arról, hogy nyertes pályázat esetén vállalja a szükséges 



önrészt, továbbá a teljes bekerülési költség és a megítélt támoga-

tás összege közötti különbséget. Mindemellett felhatalmazta a 

Polgármestert a pályázattal kapcsolatban szükséges jognyilatko-

zatok megtételére.  

 

 

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

Gróf Esterházy Károly Múzeum pályázatának benyújtása határidőre megtörtént, a pályázaton 

Pápa Város Önkormányzata a múzeum szakmai tevékenységének támogatására 14 millió fo-

rint összegű támogatást nyert el.  

 

 

134/2013. (VIII.15.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával döntött arról, hogy a Veszprém Megyei Katasztró-

favédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

2013. évi katasztrófavédelmi feladatainak ellátásához 250.000,- 

Ft összeget biztosít, valamint felhatalmazta a Polgármestert, 

hogy a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal 

pénzeszköz átadására vonatkozó megállapodást kössön. 

 

 

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

hogy a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságával a Pápai Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség 2013. évi feladatainak ellátására vonatkozó adományozási megállapodás aláírása 

megtörtént. 

 

182/2013. (XI.14.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával döntött a kötelező felvételt biztosító általános is-

kolák körzethatárainak véleményezésével kapcsolatban. 

 

 

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

Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya kötelező felvételt biztosító általános 

iskolák körzethatárai meghatározására vonatkozó tervezetével kapcsolatban Pápa Város Ön-

kormányzata véleményének megküldése a jogszabályban foglalt határidőre megtörtént. 

 

 

183/2013. (XI.14.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával döntött arról, hogy 2014. január 1-jével tagként 

belép a Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régió Egyesü-

letbe, továbbá felhatalmazta a Polgármestert a belépési nyilatko-

zat aláírására. 

 

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

Város Önkormányzata belépési nyilatkozatának megküldése a Városok, Falvak Szövetsége 

Kulturális Régió egyesületének megtörtént. 

 



184/2013. (XI.14.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával döntött a Fenyveserdő Bölcsőde működési engedé-

lyének módosításáról, és utasította a Polgármestert, hogy a mű-

ködési engedély módosítása érdekében a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához nyújtson be ké-

relmet és a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

A Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelen-

ti, hogy Pápa Város Polgármestere a működési engedély módosítása iránti kérelmet 2013. 

november 26-án benyújtotta. 

 

 

Pápa, 2013. december 18. 

 

dr. Áldozó Tamás sk. 

polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 49/2013. (IV.18.) határozat, a 

119/2013. (VII.4.) határozat, a 134/2013. (VIII.15.) határozat, valamint a 182, 183, 

184/2013. (XI.14.) határozatok végrehajtására adott jelentést elfogadja. 

 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 16/2013. (II.28.) határozat végrehaj-

tására adott jelentést elfogadja, egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert a volt helyőr-

ségi klubban található ingóságok vételére vonatkozó 493.179,- Ft összegről szóló adásvé-

teli szerződés, valamint a tényleges birtokbavételt követő működtetés részleteit szabályo-

zó üzemeltetési szerződés aláírására és az ezekhez kapcsolódó szükséges jognyilatkoza-

tok és intézkedések megtételére. 
 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 
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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati 

Társulás pályázatot nyújtott be a már megvalósult települési szilárdhulladék gazdálkodási 

rendszer eszközparkjának fejlesztésére, informatikai korszerűsítésére.  

 

A projekt alapadatai 

 

A projekt címe: 

Az Észak-balatoni 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése eszközbeszerzésekkel 

Projektgazda neve: 

Észak-balatoni Térség Regionális 

Települési Szilárdhulladék Kezelési 

Önkormányzati Társulás 

Projektgazda székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 1. 

A projektgazda ÁFA visszaigénylési jogosultsága  Igen 

Érintett települések száma (db) 158 

Érintett lakosság (ezer fő) 286 

A projekt megvalósítás tervezett kezdete (év, hó) 2013.09.02* 

A projekt megvalósítás tervezett befejezése (év, hó) 2014.07.31 

Várható támogatás (Ft) 1 316 647 750,- 

Várható teljes beruházási költség (Ft)* 1 385 945 000,- 

Önerő igény (Ft – nettó) 69 297 250,- 

 

A projekt keretében Pápa város részére beszerzendő eszközök a következők: 2 db 22 m
3
-es 

tömörítő hátfalas gépjármű 100 000 000 Ft értékben, valamint 5 db 5 m
3
-es konténer hűtésére 

alkalmas felépítmény meglévő gépjárművekre 26 000 000 Ft értékben. Az eszközfejlesztést 

kiegészíti egy átfogó informatikai fejlesztés, mely eredményeként a projekt keretén belül a 

Társulás teljes logisztikai rendszerének ellátására járatkövetés, járatszervező, optimalizáló 

GPS-es informatikai rendszer beszerzése tervezett, üzemanyag fogyasztás kontrollal. A 

tervezett rendszer segítségével biztosítható a logisztikai feladatok hatékony szervezése, a 

járatok nyomon követése, a járatok adatai (hossz, idő, kihasználtság, állásidő, rakott és üres 

km-ek stb.) meghatározása, a rendszer költségeinek mérséklése.  

A projektterület egyéb hulladékgazdálkodási rendszereinek üzemeltetésére az ISPA/KA ill. 

KEOP-1.1.1/B projekt részeként kiépített rendszer szerint történik, jelen beszerzések a 

költség-hatékonyság javítását célozzák.  

 

 A támogatási szerződés megkötéséhez Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 

döntése is szükséges a pályázatban meghatározott formában és tartalommal.  
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Az előterjesztéshez kapcsolódó iratanyag – Megvalósíthatósági Tanulmány, pályázati adatok 

– a Városfejlesztési Osztályon megtekinthetők.  

 

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

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Összeállította: Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

Pápa, 2013. december 16.  

  

        Dr. Áldozó Tamás sk. 

            polgármester 

 

 

 

 

Határozati javaslat 
 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete „Az Észak-balatoni hulladékgazdálkodási 

rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 kódszámú projekt” 

megvalósítását támogatja. 

Az önkormányzat a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 pályázathoz ezúton igazolja, hogy a kijelölt 

közszolgáltatója által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott adatok, 

információk a valóságnak megfelelnek; továbbá a Megvalósíthatósági Tanulmányban 

bemutatott üzemeltetési koncepciót ismeri és elfogadja.  

 

A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Társulást tájékoztassa. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Molnár István városfejlesztési osztályvezető 
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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

I.  

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 149/2008. (XII.18.) határozatával döntött 

a Pápa Város Infrastruktúrájának Fejlesztéséért Közalapítvány (a továbbiakban: 

Közalapítvány) felügyelő bizottsági tagjainak – Bene Andrásné, Gáncs Attila Tibor, Bánhidi 

László - megválasztásáról.  

 

Az alapító okirat 13. pontja értelmében a közalapítvány kuratóriumának ellenőrzésére jogosult 

szerv a 3 tagú felügyelő  bizottság, melynek tagjait az alapítók 5 évre választják.  

 

Tekintettel arra, hogy a tagok megbízatása 2013. december 18-án lejár, javaslom a Tisztelt 

Képviselőtestületnek, hogy nevezetteket újabb 5 évre válassza meg a felügyelő bizottság 

tagjává.  

 

A jelenlegi tagok a tisztség ellátását megválasztásuk esetén vállalják.  

 

 

II. 

 

Mészáros István 2013. december 31-i hatállyal lemondott a Pápai Ipari Park Kft. Felügyelő 

Bizottságában fennálló tagságáról. 

 

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. – továbbiakban: Gt. - 33. § (2) bekezdés c) 

pontjában, és 34. § (1) bekezdésében, valamint 36. § (1)  bekezdésében foglaltak  alapján 

javaslom, hogy a Felügyelő Bizottság megüresedett helyére az önkormányzat képviseletére 

Süle Zsolt képviselőt jelölje ki  határozatlan időre.  

 

 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Összeállította: Horváthné Farkas Andrea aljegyző 

 

Pápa, 2013. december 17. 

      

 

         Dr. Áldozó Tamás sk. 

 polgármester 
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Határozati javaslat 

 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa Város Infrastruktúrájának 

Fejlesztéséért Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) felügyelő bizottsági 

tagjait, 5 év határozott időtartamra az alábbiak szerint választja meg: 

  

Bene Andrásné  

Gáncs Attila Tibor  

Bánhidi László  

 

A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatban foglaltak 

végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  

 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat vagyonáról szóló 

7/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a 

Képviselőtestület a Pápai Ipari Park Kft. Felügyelő Bizottságában Pápa Város 

Önkormányzata képviseletére Süle Zsolt képviselőt jelöli ki határozatlan időre.  

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Kft. taggyűlésén a fenti 

döntés szerinti álláspontot képviselje, és a Felügyelő Bizottság tagjának megbízását 

megszavazza.  

  

Határidő:  a Pápai Ipari Park Kft. taggyűlésének időpontja 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 
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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Kékfestő Múzeum korábbi fenntartója és működtetője a végelszámolás alatt álló 

Textilmúzeum Alapítvány arról értesítette az önkormányzatot, hogy - a kuratóriumának       

döntése alapján - a végelszámolás befejezése után az Alapítvány fennmaradó pénzvagyonának 

50 %-át - 4 370 441 forintot - Pápa Város Önkormányzat számára adományozza. 

Az Alapítvány adományával a Kékfestő Múzeum működéséhez kíván hozzájárulni. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja 

alapján az alapítványi forrás átvételéről történő döntés a Képviselőtestület át nem ruházható 

hatáskörébe tartozik. 

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni 

és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő     

 

Pápa, 2013. december 16.  

     Dr. Áldozó Tamás sk. 

            polgármester 

 

HATÁROZATI  JAVASLAT 
 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

Textilmúzeum Alapítvány „v.a” által - a Kékfestő Múzeum működtetésének támogatására  

adományozott 4 370 441 forint összegre vonatkozó - az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti  

adományozási szerződést aláírja. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

  Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 
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1. sz. melléklet 

ADOMÁNYOZÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről  

a Textilmúzeum Alapítvány „v.a.”, székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 138. 

adószám: 18042096-2-41  

törvényszéki nyilvántartási szám: 3654 (Fővárosi Törvényszék) 

bankszámlaszám: 10200830-32315437-00000000  

képviseletében:  Ecker Károlyné végelszámoló, kuratóriumi elnök 

a továbbiakban: adományozó,  

 

másrészről 

Pápa Város Önkormányzata, székhely: 8500 Pápa, Fő utca 5. 

adószám: 15734178-2-19 

bankszámlaszám: 11748045-15429410-00000000 

képviseletében: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

a továbbiakban: adományozott 

továbbiakban együtt Felek között az alábbi feltételek szerint: 

1. Az adományozó kuratóriuma 10/2013. (XI. 11.) számú határozatával úgy döntött, hogy a 

végelszámolás befejezése után fennmaradó pénzvagyonának 50 %-át az adományozottnak 

adományozza. A végelszámolási zárómérleg szerint ez az összeg 4.370.441 Ft, azaz négymillió-

háromszázhetvenezer-négyszáznegyvenegy forint.  

2. Az adományozó vállalja, hogy a pénzbeli adományt az alapítvány törlésére vonatkozó 

törvényszéki végzés jogerőre emelkedését követő 60 napon belül átutalja az adományozott OTP 

Bank Nyrt-nél vezetett 11748045-15429410-00000000 számú számlájára. 

3. Az adományozó adományával hozzá kíván járulni az adományozott által fenntartott Kékfestő 

Múzeum működtetéséhez, céljainak megvalósításához. 
Az adományozó kiköti, hogy a támogatás kizárólag kékfestő találkozó 2 éven belüli 

megrendezésére, valamint a még meglévő, működő kékfestő műhelyektől történő beszerzéssel 

megvalósuló gyűjteménygyarapítás, továbbá a más magyarországi múzeumokban fellelhető 

kékfestő mintakincs számbavétele céljára használható fel. 

4. Az adományozó kijelenti, hogy adománya révén semmiféle vagyoni előnyhöz nem jut. 

5. Az adományozott az adományt köszönettel elfogadja. 

6. A Felek a jelen 1 oldalból és 6 számozott pontból álló szerződést elolvasták, megértették, majd, 

mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag alá írták. 

Budapest, ………………………….           Pápa, …………………………………  

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

      az adományozó nevében         az adományozott nevében 

                 Ecker Károlyné       Dr. Áldozó Tamás                                                             

           elnök, végelszámoló                                              polgármester                    
Jogi ellenjegyzés: 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária  

  címzetes főjegyző 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

Nagy Zsolt 

gazdasági osztályvezető 

  



 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 192. 

8500 PÁPA, Fő u. 5. 

Tel:  89/324-585 

Fax:  89/515-083  

E-mail :  polgarmester@papa.hu   

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Dr. Baloghné Uracs Marianna a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ igazgatója 

felvetette egy lehetséges ifjúsági közösségi hely kialakítására vonatkozó tervét és ehhez egy  

anyagot is készített. 

Fenti anyag áttekintése után felkértem a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.-t, hogy mérje fel 

az ifjúsági közösségi hely létrehozására javasolt Pápa, Szent István u. 12. szám alatti, jelenleg 

raktárként használt helyiség, fenti célra történő használathoz szükséges felújítási, átalakítási  

költségeket.    

A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. által összeállított előzetes számítások és költségvetés 

alapján a felújítás, átalakítás költsége megközelítőleg 20 millió forint. 

 

A fenti költségvetés a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinetjében megtekinthető. 

Az Igazgató Asszony által elkészített, az előterjesztés mellékletét képező anyagot  

vitaanyagnak szánjuk, ennek megfelelően különböző internetes felületeken is elérhetővé 

kívánjuk tenni. Fenti közzététellel a célunk az, hogy az érintettek és a téma iránt érdeklődök, 

minél szélesebb körben hozzá tudjanak szólni, megkönnyítve ezzel a döntéshozók, vagyis 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének munkáját.   

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni 

és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő     

 

Pápa, 2013. december 16.  

     Dr. Áldozó Tamás sk. 

            polgármester 

 

HATÁROZATI  JAVASLAT 
 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja a Polgármestert, hogy                      

-  Dr. Baloghné Uracs Marianna a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ igazgatója 

által készített – az ifjúsági közösségi hely kialakítására vonatkozó vitaanyag közzétételéről, 

valamint a véleményezést követő döntéshozatalhoz szükséges anyag előkészítéséről és 

Képviselőtestület elé terjesztéséről gondoskodjon.   

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

 

mailto:polgarmester@papa.hu


Melléklet 

 
IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGI HELY KIALAKÍTÁSA PÁPÁN 

 

 

Városunk elkötelezett a helyi kulturális értékek megőrzésében és átörökítésében az egyre erősödő 

közösségek bevonásával. Ebben a munkában számos szervezet (önkormányzat, intézmények, civilek, 

egyházak) vesz részt. Diákvárosként különösen fontosnak gondoljuk a felnövekvő nemzedék kultúra-

alapú szocializációját, művelődési szokásainak igényesebbé tételét és közösségeik segítését.  

E céllal összhangban vannak mindazok a szabályozások, stratégiai dokumentumok, helyi 

kezdeményezések is, melyek az utóbbi években foglalkoztak ezzel a területtel. 

 

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA stratégiai kérdésnek 

tekinti az ifjúsági művelődést, és az alábbi célokat fogalmazza meg: 

 Ifjúsági közösségi terek kialakítása, a fiatalok világképéhez igazodó, korosztály- 

specifikus szórakozási igények kielégítése 

 Fiatalok közvetlen megszólítása, bevonása a döntéshozatalba, élő párbeszéd folytatása  

 Oktatási és kulturális ágazat feladatainak összehangolása 

 Egyházak, társadalmi szervezetek szerepvállalásának az ifjúság közművelődési 

fejlesztésébe történő bevonásának erősítése:  

A kultúra megőrzése, terjesztése és teremtése révén igényesebb ízlésű, alkotói energiáit jobban 

kiaknázni képes fiatal nemzedék születhet, amely személyesen köteleződik el a közösségi élmény és 

az értékteremtés mellett. A helyi, a magyar és az egyetemes kultúra értékeinek megismerése által a 

fiatalok nemzeti identitása, lokálpatriotizmusa, ugyanakkor toleranciája is fejlődik. Az ifjúsági 

művelődés fő feladata, hogy megszervezze azokat az alkalmakat, közösségeket, együttléteket, ahol 

ismét a személyesség, a tudatos értékválasztás és a részvétel, összetartozás élménye a meghatározó.  

 

A szakpolitikai koncepcióval összhangban PÁPA VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI 

KONCEPCIÓJÁNAK elkészítése során az alábbi szempontokat tartotta fontosnak az önkormányzat: 

 a gyermek és ifjúsági korosztály számára biztosított legyen a szabadidő hasznos és 

szervezett eltöltésének lehetősége,  

 olyan programok szervezése, melyeken keresztül a fiatalok helyben találhatnak maguknak 

művelődési szokásaiknak megfelelő programokat 

 

A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM elkészítésekor A gyerekek helyzete, 

esélyegyenlősége településünkön fejezetben az alábbi problémákat és fejlesztési lehetőségeket 

fogadták el a szakemberek és a Képviselőtestület:  

Problémák:  

 Kevés és szűk területre koncentrálódott a kommunikációs lehetőség a gyerekekkel 

foglalkozó szakemberek között. 

 Nőtt a veszélyeztetett kiskorúak és a védelembe vett gyerekek száma. 

 Nőtt az intézményi hiányzások száma. A kompetenciamérés eredményei hullámzóak. 

Fejlesztési lehetőség: 

 „Kerekasztal a gyerekekért” - fórum a Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 

gyerekekkel foglalkozó kollégái és partnereik között. 

 Új közösségi színtér létrehozása, mely programokat, szabadidő  eltöltési lehetőségeket és 

esélyegyenlőséget segítő szolgáltatásokat biztosít a célcsoportnak. 

 A helyi pedagógusok munkáján alapuló alternatív pedagógia, mint az esélyteremtés új 

eszköze, az intézményi hiányzások csökkentése, a kompetencia-mérés eredmény-

mutatóinak növelése, a tehetséggondozás kiszélesítése érdekében. 

 

A 2013. október 10-i testületi ülésen elfogadott IGAZGATÓI PÁLYÁZATOMBAN vezetői 

koncepcióm egyik legfontosabb területe volt az ifjúsági közművelődés: 

 



A jövő generáció nevelése, kultúrával kapcsolatos igényének megteremtése, képessé tétele arra, hogy 

aktív közösségi tagként vegyen részt alkotó folyamatokban – a humán értelmiség egyik legnagyobb 

kihívása. Néhány évtized elteltével a mai fiatalok attitűdje határozza majd meg nemzetünk jövőbeni 

kultúráját, a majdani kulturális igényeket. Elképzeléseim szerint városunkban két, egymást támogató 

program hozhat jó eredményeket.  

 Ifjúsági közösségi hely létrehozása 

 Kreativitás, önkifejezés programjai 

 

ÖNKÉNTESSÉG – KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT 

A városunkban működő CIVILSZERVIZ Közösségfejlesztők Közhasznú Egyesületének a most 

lezárult Önkéntes Pont Most! című projektje is bebizonyította, hogy sok lelkes segítő állítható egy-egy 

értelmes, előremutató kezdeményezés mellé. Kiderült, hogy az ifjúsági közösségi hely ügyét is sokan 

támogatnák.  

Az Önkéntes Pont irodát az egyesület a JMSZK-val közösen működteti tovább. 

A köznevelési törvény által az érettségi feltételeként előírt közösségi szolgálat letöltéséhez úgy 

biztosíthatunk lehetőséget, hogy a fiatalokat olyan programba vonjuk be, amely nekik szól, és 

amelynek eredményét azonnal le is mérhetik: egy új közösségi hely kialakításába, fenntartásába, 

programokkal való megtöltésébe. 

 

HELYI PARTNERSÉG – IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ 

A helyi szervezetek és intézmények között hosszú évek óta jó a kulturális együttműködés, és ennek 

már számos sikeres projektben láthattuk eredményét. 2011-ben a Civil Háló Szövetség a 

Képviselőtestülethez benyújtott beszámolójában számos civil és egyházi partnerrel közösen tett 

javaslatokat az ifjúsági művelődés területén. Ebben szintén kiemelten szerepelt egy új közösségi 

színtér kérdése, melynek kialakításra konkrét javaslatokat gyűjtöttünk össze partnereinktől és a 

diákoktól (mintegy 400 fő válaszolt kérdéseinkre).  

 

Az említett dokumentumok alapján, hosszas előkészítő munka után, javaslom 2014-ben az ifjúsági 

közösségi helynek, mint a város új közösségi színterének a létrehozását. 

 

Erre a célra alkalmas a Szent István út 12. szám alatti, jelenleg raktárként használt helyiség (a volt 

Diego üzlete). Itt kis ráfordítással megfelelő körülményeket lehetne teremteni, ugyanakkor kialakítani 

egy többfunkciós teret.  

Olyan biztonságos helyet nyújtanánk a fiataloknak, amely mindig nyitva áll előttük, ahová szabadon 

bemehetnek, ha a szabályokat betartják. Biztosítanánk itt állandó szolgáltatásokat (internet, 

társasjátékok, csocsó asztal, stb.), probléma esetén segítséget (ifjúság-segítő, szociális munkás, 

pszichológus) és alkalmanként nekik szóló programokat (koncertek, szabadidős programok). 

Kötetlenül együtt lehetnek saját korosztályukkal, a saját elképzeléseiket is belevihetnék a működésbe, 

ha nem zavarnak másokat. 

A tér kialakításához, a működés beindításához számítok meglévő partnereink együttműködésére, és az 

önkéntesek munkájára is. Az intenzív fejlesztés érdekében a későbbiekben pályázati lehetőségek 

megragadásában is bízom. 

Az ország sok településén jól működő ifjúsági közösségi helyek azt igazolják, hogy hosszú távon, jó 

metodikával, megfelelő szakemberek segítségével számos korosztályi problémát sokkal könnyebb így 

kezelni. 

 

Amennyiben pozitív döntés születik, és a helyet időben rendelkezésünkre bocsátják, a 

szakemberekkel és partnereinkkel együtt tavaszra meg tudnánk nyitni az új ifjúsági közösségi 

színteret. 

 

 

Dr. Baloghné Uracs Marianna  

igazgató 

Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 

 


