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189/2005. (XII.15.) határozat 3. pontja 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatának 3. pontjában döntött arról, hogy a Pápa, Kossuth 

u. 7. szám alatti, 3592/A/2 hrsz-ú ingatlan pályázati alapárát 10 

%-kal mérsékelve, bruttó 18.057.600,- Ft-ban állapítja meg. 

 

 

A Gazdasági Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a lakást a 

pályázati alapáron több alkalommal meghirdették, amelyre azonban pályázat nem érkezett. 

Fentiekre tekintettel, Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzati 

lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 28/2013. (XI.14.) önkormányzati 

rendelete 27. § (1) b) pontja alapján indítványozza a pályázati alapár bruttó 16.350.000,- Ft-

ban történő meghatározását. 

 

 

200/2014. (XII.18.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával döntött arról, hogy a Szabó Ervin - Bocsor István - 

Szilágyi József - Teleki utcák által határolt tömb belső terület-

felhasználásával összefüggésben a 2034/42 hrsz. – ú, 330 m
2 

nagyságú, térítésmentesen felajánlott ingatlant, Pápa Város Ön-

kormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat vagyoná-

ról szóló 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete 13. § (1) be-

kezdése alapján elfogadja, a 3. § alapján az ingatlant 1.000,- 

Ft/m
2
 értéken, mint „kivett helyi közút”, a nemzeti vagyonba 

tartozó forgalomképtelen törzsvagyon közé sorolja. 

Utasította a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére 

és felhatalmazta a megállapodás aláírására. 

 

 

A Gazdasági Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a tulaj-

donostársak a benyújtott ajánlatukat visszavonták, mivel a tervezett láncházak gázellátását 

biztosító bekötővezeték üzembe helyezését a módosított előírások miatt a szolgáltató csak 

abban az esetben engedélyezi, ha a megosztott telekcsoportot egyesítik. Fentiekre tekintettel 

indítványozza a határozat hatályon kívül helyezését. 

 

 

37/2015. (III.20.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával döntött a Pápai Polgármesteri Hivatal Szervezeti 

és Működési Szabályzatának módosításáról. 
 

 

Az Aljegyző a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a Képviselőtestület dönté-

sének közzététele megtörtént, a módosított szabályzat fentiek alapján 2015. április 15-én lé-

pett hatályba. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Sza-

bályzatról a Hivatal köztisztviselőinek tájékoztatása megtörtént. 
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46/2015. (III.20.) határozat I. pontja 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával döntött a Bóbita, Fenyveserdő és Napsugár Böl-

csőde alapító okiratainak módosításáról. 

 

 

A Polgármesteri Kabinet vezetője a határozat I. pontjának végrehajtásával kapcsolatban jelen-

ti, hogy a Bóbita, Fenyveserdő és a Napsugár Bölcsőde alapító okiratainak módosításával 

kapcsolatos  intézkedés megtörtént, a változásokat a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyil-

vántartásában átvezették. 

 

Pápa, 2015. május 20. 

 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás sk. 

     polgármester 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 37/2015. (III.20.) határozat és 

46/2015. (III.20.) határozat I. pontjának végrehajtására adott jelentést elfogadja. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 189/2005. (XII. 15.) határozat vég-

rehajtására adott jelentést elfogadja, ezzel egyidejűleg az önkormányzati lakások és helyi-

ségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 28/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelete 27. 

§ (1) b) pontja alapján a Pápa, Kossuth u. 7. szám alatti, 3592/A/2 hrsz-ú lakás” ingatlan 

pályázati alapárát bruttó16.350.000,- Ft-ban állapítja meg. 

 

Utasítja a címzetes főjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

   Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

3. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 200/2014. (X. 18.) határozat végre-

hajtására adott jelentést elfogadja, ezzel egyidejűleg 200/2014. (X. 18.) határozatot hatá-

lyon kívül helyezi. 

 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 74. 

8500 PÁPA, Fő u. 5. 

Tel:  89/324-585 

Fax:  89/515-083  

E-mail :  polgarmester@papa.hu   

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Sulyok Dezső az 1930-as évektől kezdődően előbb a városi, majd ezt követően a megyei és az 

országos politika meghatározó személyisége volt. A háború után Pápa város első 

polgármestere, a kisgazdapárt jelöltjeként megválasztott országgyűlési képviselő, 

miniszterelnök-jelölt, majd az Államadósságkezelő Központ vezetője volt. A kisgazdapártból 

kivált polgári erőkből megalakította a Szabadságpártot, ám az erősödő kommunista hatalom 

külföldi emigrációba kényszerítette.  

Pápa Város Önkormányzata a rendszerváltás óta sokat tett azért, hogy Sulyok Dezső emlékét 

a helyi köztudat megőrizze. A város monográfiát adott ki (Szerencsés Károly: A polgári 

demokráciáért), tudományos tanácskozást szervezett, a Pálos téren pedig szobrot állított 

(Marton László Kossuth-díjas szobrászművész alkotása) az egykori politikus emlékére. 

 

Az Önkormányzat a pápai Alsóvárosi temetőben külön parcellát alakított ki díszsírhelyek 

elhelyezésére, ahol olyan személyek hamvait kívánja elhelyezni, akik életükkel, kiemelkedő 

munkásságukkal szolgálták a várost és a nemzetet. Az Önkormányzat arra törekszik, hogy a 

kialakított parcellában lehessen elhelyezni a város korábbi polgármestereinek földi 

maradványait, a tervek szerint Sulyok Dezső földi maradványai is itt nyugodhatnának. 

 

Pápa Város Önkormányzatának polgármestere 2014 októberében levélben fordult dr. 

Latorczai Csabához, a Miniszterelnökség Kiemelt Társadalmi Ügyekért Felelős Helyettes 

Államtitkárához, segítségét és közreműködését kérve néhai Sulyok Dezső pápai polgármester, 

országgyűlési képviselő hozzátartozóinak felkutatásában, hamvainak hazahozatalában és 

pápai újratemetésének ügyében. 

 

Ezt követően a Miniszterelnökség közvetítésével Magyarország New York-i Főkonzulátusa 

felvette a kapcsolatot Sulyok Dezső egyetlen élő unokájával, Hegedűs Évával, illetve egyik 

dédunokájával Liesaval. A Főkonzulátus által folytatott hosszas tárgyalásokat, 

megbeszéléseket követően a hozzátartozók az alábbi feltételekkel kívánják aláírni az 

exhumáláshoz és a hazaszállításhoz szükséges iratokat: 

Egyrészt a család 5 fővel szeretne részt venni hozzátartozójuk pápai újratemetésén és mivel 

nem jártak még Magyarországon szívesen eltöltenének itt néhány napot, továbbá 5 évente 3 

fővel ismételten szeretnének Magyarországra, illetve Pápára utazni, melyhez költségeik 

finanszírozását is kérték. 

 

Dr. Budai Miklós, a Miniszterelnökség főosztályvezető-helyettesének tájékoztatása szerint a 

kihantolás és a hamvak hazaszállításának, valamint a leszármazók újratemetésre történő 

repülőgépes utazási költségeit a Miniszterelnökség, illetve annak háttérintézménye vállalja.  

 

Amennyiben a Képviselőtestület kedvező döntését követően a hozzátartozók aláírják a 

hamvak hazaszállításához szükséges iratokat, Sulyok Dezső újratemetésére Pápa Város 

Napjához közeli hétvégén, 2015. június 13-án, vagy június 14-én kerülne sor. 

mailto:polgarmester@papa.hu


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

javaslatot elfogadni szíveskedjék.  

 

 

Összeállította: Horváth Hajnalka köztisztviselő 

 

Pápa, 2015. május 14. 

                                         Dr. Áldozó Tamás sk. 

                                                                                         polgármester 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja néhai Sulyok Dezső - mint a 

város első polgármestere, országgyűlési képviselő, miniszterelnök-jelölt - hamvainak 

hazahozatalát, és újratemetését a pápai Alsóvárosi temető díszsírhelyén. 

 

Néhai Sulyok Dezső Pápán történő újratemetésének költségeit, valamint 5 fő hozzátartozó 

részére 4 nap időtartamban a szállás, étkezés és szabadidős programok költségeit Pápa Város 

Önkormányzata 2015. évi költségvetése Egyéb feladatok Általános tartalék előirányzat 

terhére biztosítja. 

 

A hozzátartozók kérésének megfelelően, az Önkormányzat mindenkori éves költségvetésében 

5 évente 3 fő részére – lehetőség szerint turista osztályon – a Pápára és a haza utazáshoz 

szükséges költségek fedezetét biztosítja. 

  

Felhatalmazza a Polgármestert Sulyok Dezső hamvainak hazaszállításával és újratemetésével 

kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.  

 

Határidő:  folyamatos  

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

 
 



































PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 76. 

8500 PÁPA, Fő u. 5. 

Tel: 89/515-000 

Fax: 89/515-083  

E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

A Nemzetgazdasági Miniszter – a Belügyminiszter és az Emberi Erőforrások Minisztere 

egyetértésével – pályázatot írt ki a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések 

támogatására.  

 

A pályázat célja az óvodai gyermekétkeztetés fejlesztése, az ellátást szolgáló főzőkonyhák, 

befejező konyhák, melegítő-tálaló konyhák és kiszolgáló létesítmények bővítése, fejlesztése.  

 

A kiírás szerint egy hrsz-on lévő önkormányzati intézmény fejlesztése támogatható. A 

támogatás mértéke függ a település egy lakosra jutó adóerő képességétől.  Fentiek figyelembe 

vételével Pápa esetében így a fejlesztési költségek 75%-os támogatásban részesülhetnek, azaz 

25%-os önerőt szükséges a megvalósításhoz rendelni. 

A beruházási érték 50%-áig eszközbeszerzésre is igényelhető támogatás. 

 

A pályázat keretében az óvodai főzőkonyha fejlesztésére és a diétás konyha jelenleg már 

folyamatban lévő kialakítására kívánunk támogatást igényelni. 

 

A pályázat műszaki tartalmában a konyha légtechnikai rendszerének felújítása – beleértve a 

kialakítandó új diétás konyharészt is -, továbbá külső nyílászárók, üvegfalak cseréje, valamint 

belső villanyszerelési munkák és konyhatechnológiához tartozó nyílászárók előírás szerinti 

kialakítása szerepel. Eszközbeszerzésként a diétás konyha gépberendezései, valamint az 

ellátáshoz szükséges szállító eszközök, összesen 25 db szállító edényzet és 1 db 

nagyteljesítményű hűtő szerepel.  

 

A beépítendő szerkezetek értéke 18 057 075 Ft, az eszközbeszerzés értéke 4 048 125 Ft, azaz 

összesen a beruházás bruttó összértéke 22 105 200 Ft.  

 

Sikeres pályázat esetén a támogatási összeg 16 578 900 Ft, melyhez 5 526 300 Ft saját forrás 

biztosítása szükséges.  

 

A pályázat elektronikus rögzítésének határideje 2015. május 29., a papír alapú dokumentáció 

beküldési határideje 2015. június 1. 

 

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

alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Összeállította: Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

Pápa, 2015. május 14. 

  

        Dr. Áldozó Tamás sk. 

        polgármester 

 

mailto:polgarmester@papa.hu


 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a gyermekétkeztetés fejlesztését 

javító fejlesztések támogatására benyújtandó pályázattal. A 22 105 200 Ft összegű 

beruházáshoz költségvetésében 5 526 300 Ft saját forrást biztosít.  

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

   Nagy Zsolt pénzügyi osztályvezető 

   Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 77. 

8500 PÁPA, Fő u. 5. 

Tel: 89/515-018 

Fax: 89/515-083  

E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány levéllel fordult Pápa Város Önkormányzatához, 

melyben a XXVI. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor megszervezésének támogatását 

kérik.  

 

Az Alapítvány független, közhasznú szervezet, melynek célja az európai és hazai etnikai és 

nemzeti kisebbségek támogatása, különös tekintettel a határon túli magyarok segítésére.  

 

A 2015. július 21-26. között az erdélyi Tusnádfürdőn rendezendő táborban délelőttönként aktuális, 

mindkét országot – Magyarországot és Romániát - érintő témákat vitatnak meg meghívott előadók 

közreműködésével. Délutáni programokon neves szakemberek, egyetemi tanárok, fiatal kutatók 

részvételével tartanak előadásokat, vitákat, kötetlen beszélgetéseket. Továbbá sportrendezvények, 

vetélkedők sokasága kínál hasznos elfoglaltságot a résztvevőknek. A napi előadásokat esténként 

kikapcsolódást biztosító kulturális programok követik.  

 

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

javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Összeállította: Horváth Hajnalka köztisztviselő 

 

P á p a, 2015. május  22. 

 

      Dr. Áldozó Tamás sk. 

        polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány 

által 2015. július 21-26. között szervezett XXVI. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor 

megvalósításához Pápa Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése egyéb feladatok 3. Általános 

tartalék előirányzat terhére 200.000,- Ft támogatást biztosít. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 

Alapítvánnyal támogatási szerződést kössön. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

  Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 78. 

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel :  89/324-585 

Fax:  89/515-083  

E-mai l :  polgarmes ter@papa .hu   

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Osztálya 

2015. március 12-én ápolásszakmai ellenőrzést végzett Pápa Város Önkormányzata Egyesített 

Szociális Intézménye Idősek Otthonának telephelyein, valamint az Időskorúak Gondozóházában. 

 

Az ellenőrzést végző szerv megállapította, hogy az intézményben szakápolási tevékenységet is 

végeznek és kötelezte az intézményt, hogy nyújtson be kérelmet működési engedély kiadására, 

melyhez szükséges az alapító okirat módosítása is.  

 

Fentieken túl a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási 

rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet hatálybalépését követően, a szakfeladat 

számokat kormányzati funkciókra kellett cserélni, melyet a hivatkozott rendelet alapján az első 

felülvizsgálatkor kell átvezetni az alapító okiraton, továbbá az utolsó módosítás óta eltelt 

időszakban megváltozott  jogszabályokat is szükséges szerepeltetni az új okiratban. 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8/A. § (2) bekezdés 

és 11. § (7) bekezdés, valamint a 111. § (26) bekezdés értelmében 2015. január 1-jétől az alapító, 

módosító és megszüntető okiratokat a Magyar Államkincstár honlapján közzétett 

formanyomtatványok szerint kell elkészíteni.  

Az Áht. 111. § (26) bekezdése értelmében 2015. január 1-jét követően a költségvetési szervek 

alapító okiratainak soron következő első módosításakor az okirat mintáknak megfelelően kell 

átszerkeszteni a költségvetési szerv korábbi alapító okiratát. 

 

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

az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Összeállította: Horváth Hajnalka köztisztviselő 

 

 

Pápa, 2015. május 22.         

 

 

Dr. Áldozó Tamás sk. 

              polgármester 

 

 

 

 

 

mailto:polgarmester@papa.hu


HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

I. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város Önkormányzatának 

Egyesített Szociális Intézménye 6/48/2015. számú módosító okiratát, valamint a 6/48-

2/2015. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület döntése a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával lép 

hatályba. 

 

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

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a főjegyzőt a módosító okirat és a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 

  

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 

 

II. A Képviselőtestület utasítja Pápa Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézményének 

vezetőjét, hogy az alapító okirat alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat szükséges 

módosítását végezze el, és az egységes szerkezetű szabályzatot terjessze Pápa Város 

Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága elé jóváhagyásra.  

 

Határidő: benyújtásra:     2015. augusztus 14. 

 jóváhagyásra:  2015. augusztus  31. 

Felelős: Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi  

Bizottsága elnöke 

 

 
 

 

 

 



Okirat száma: 6/48/2015. 

Módosító okirat 

A Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye Pápa Város 
Önkormányzatának Képviselőtestülete által 2012. október 25. napján kiadott alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Pápa Város Önkormányzata 
Képviselőtestülete ………………..  határozatának …… pontjára figyelemmel - a következők szerint 
módosítom: 

1. Az alapító okirat az alábbi preambulummal egészül ki: 
„ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Pápa Város 
Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye alapító okiratát a következők szerint adom 
ki:” 
 

2. Az alapító okirat új számozás szerinti 1. alcíme a következő 1.1.2. ponttal egészül ki: 
„rövidített neve: PVÖ ESZI” 
 

3. Az alapító okirat 2. pontjának 2. bekezdéséből a „Pápa, Kisfaludy u. 16.” elhagyásra kerül. 
 
4. Az alapító okirat új számozás szerinti 2. alcíme a következő 2.1. ponttal egészül ki: 
 „A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990.10.26.” 
 
5. Az alapító okirat 11. pontjából az „Egyesített Szociális Intézmény Pápa, Szelestei u. 3.” elhagyásra 

kerül. 
 
6. Az alapító okirat 9. pontjában – mely a módosított okiratban 3.1.2. pont alatt szerepel - a „12.” 

helyébe az „5.” szöveg lép. 
 
7. Az alapító okirat 3. pontja – mely a módosított okiratban 4.1. pont alatt szerepel - helyébe a 

következő rendelkezés lép: 
„A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 
8., 8a. és 10. pontjában foglaltak alapján: gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, szociális 
szolgáltatások és ellátások, továbbá hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, 
valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása. „ 

 
8. Az alapító okirat 4. pontjának 1. bekezdéséből – mely a módosított alapító okiratban 4.3. pont alatt 

szerepel – a „Pápa, Kisfaludy u. 16. Átmeneti elhelyezés biztosítása az önellátásra képes hajléktalan 
személyek számára” elhagyásra kerül. 
 

9. Az alapító okirat 4. pontjának 3. bekezdése – mely a módosított alapító okiratban 4.4. pont alatt 
szerepel - helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 



 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok 

2 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 

üzemeltetési, egyéb szolgáltatások  

3 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

4 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

5 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

6 072111 Háziorvosi alapellátás 

7 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

8 072311 Fogorvosi alapellátás 

9 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

10 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

11 101110  Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás 

12 101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 

13 101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 

14 102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 

15 102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása 

16 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 

17 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

18 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 

intézményében 

19 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 

20 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 

21 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 

22 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása 

23 107030 Szociális foglalkoztatás 

24 107051 Szociális étkeztetés 

25 107052 Házi segítségnyújtás 

26 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

27 107054 Családsegítés 

28 
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, 

támogatások 
 

10. Az alapító okirat 6. pontja – mely a módosított okiratban 5.1. pont alatt szerepel - helyébe a 
következő rendelkezés lép: 



„A magasabb vezető beosztást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázat eljárási rendjét 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, és a szociális, valamint a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtására kiadott 257/2000.(XII.26.) 
Korm. rendeletben foglaltak határozzák meg. Az intézményvezetői megbízás Pápa Város 
Önkormányzata Képviselőtestületének hatáskörébe tartozik.” 

 

11. Az alapító okirat 7. pontjában – mely a módosított okiratban 5.2. pont alatt szerepel – a 
”(XII.23.)” helyébe a  „(XII.26.)” szöveg lép, „a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. 
törvényben, valamint” elhagyásra kerül, valamint az „1959. évi IV.” helyébe a”2013. évi V.” 
szöveg lép.   

 

12. Az alapító okirat 4. pontjának 4. bekezdése, valamint az 5. és 8. pontja  elhagyásra kerül. 
 
13. Az alapító okirat 9. pontjából „A költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatának 
jóváhagyását átruházott hatáskörben Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága látja el.” elhagyásra kerül. 

 
14.  Az alapító okirat új számozás szerinti 5. alcíme a következő 5.3. ponttal egészül ki: 

„A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: Az intézmény szervezeti felépítését és 
működésének rendjét a Szervezeti és Működés Szabályzat határozza meg.” 

 
15. Az alapító okirat záradéka elhagyásra kerül. 

 
 

16. Az új számozás szerinti alapító okirat a következő alcímmel egészül ki: 
„6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2012. október 25. napján kelt alapító 
okiratát visszavonom.” 

 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Pápa, 2015. május 28. 

 

 
                                    Dr. Áldozó Tamás                                                   Kanozsainé dr. Pék Mária 
                                        polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 



 Okirat száma: 6/48-2/2015. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Pápa Város 
Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye alapító okiratát a 

következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 

1.1.2. rövidített neve: PVÖ ESZI 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 8500 Pápa, Barát u. 9. 

1.2.2. telephelye(i): 

 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Idősek Otthona 8500 Pápa, Barát u. 3. 

2 
Időskorúak Gondozóháza, Idősek Klubja, 
Idősek Otthona  (Demens csoport) 

8500 Pápa, Barát u. 4-6. 

3 Gondozási Központ 8500 Pápa, Barát u. 7. 

4 Idősek Otthona 8500 Pápa, Teveli út 3. 

5 Idősek Otthona 8500 Pápa, Vörösmarty u. 12. 

6 Hajléktalanok Átmeneti Szállása 8500 Pápa, Arany J. u. 4. 

7 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 8500 Pápa, Barát u. 11. 

8 Fogyatékosok Nappali Intézménye 8500 Pápa, Komáromi u. 14. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990.10.26. 



2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 

 megnevezése székhelye 

1 
Pápa Város Önkormányzatának Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálata 

8500 Pápa, Fő u. 7. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 

3.1.1. megnevezése: Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

3.1.2. székhelye: 8500 Pápa, Fő u. 5. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 
8., 8a. és 10. pontjában foglaltak alapján: gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, szociális 
szolgáltatások és ellátások, továbbá hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, 
valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása.  
 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
 

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

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

XXXI. törvény alapján szociális alapszolgáltatásokat, szakosított ellátásokat és 

gyermekjóléti szolgáltatásokat működtet integrált szervezeti formában. 

Ellátja továbbá a hozzákapcsolt önállóan működő költségvetési szervek szakmai 

feladatainak megvalósításával kapcsolatos - külön megállapodásban rögzített - 

pénzügyi-gazdasági feladatokat. 

4.3.2.   Pápa, Barát u. 9.: 

Az intézmény szakmai és pénzügyi-gazdasági irányítási feladatainak ellátása.  

 

 



4.3.3.   Pápa, Barát u. 3. 

Tartós bentlakásos ellátás biztosítása az egészségi állapota, valamint szociális helyzete 

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

meghaladó, vagy jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló 

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

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

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

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

önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését. 

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

fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes személyek ellátását is. 

Intézményi ellátottak részére étkeztetés biztosítása, továbbá a dolgozók munkahelyi 

étkeztetése. 

4.3.4.   Pápa, Barát u. 4-6. 

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

bentlakásos ellátás biztosítása a gondozási szükséglettel nem rendelkező személy 

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

személy írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési 

díj megfizetését. 

Továbbá átmeneti elhelyezés biztosítása az önmagukról betegségük vagy más ok miatt 

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

számára. 

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

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

felügyeletre szoruló demens beteg intézményi napközbeni ellátását. 

4.3.5.   Pápa, Barát u. 7. 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatások körében az 

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

szolgáltatás szakmai hátterének biztosítása. 

4.3.6.   Pápa, Teveli u. 3. 

Tartós bentlakásos ellátás biztosítása az egészségi állapota, valamint szociális helyzete 

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

meghaladó, vagy jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló 

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

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

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

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

önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését. 

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

fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes személyek ellátását is. 

4.3.7.   Pápa, Vörösmarty u. 12. 

Tartós bentlakásos ellátás biztosítása az egészségi állapota, valamint szociális helyzete 

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

meghaladó, vagy jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló 

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

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

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



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

önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését. 

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

fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes személyek ellátását is. 

4.3.8.   Pápa, Arany J. u. 4. 

Átmeneti elhelyezés biztosítása az önellátásra képes hajléktalan személyek számára. 

4.3.9.   Pápa, Barát u. 11. 

A szociális alapszolgáltatás és a gyermekjóléti alapellátás keretében a szociális vagy 

mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló 

személyek és családok számára családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása. 

4.3.10. Pápa, Komáromi u. 14. 

Nappali ellátás és a munka- rehabilitáció keretében szociális foglalkoztatás biztosítása 

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

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

 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok 

2 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 

üzemeltetési, egyéb szolgáltatások  

3 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

4 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

5 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

6 072111 Háziorvosi alapellátás 

7 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

8 072311 Fogorvosi alapellátás 

9 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

10 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

11 101110  Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás 

12 101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 

13 101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 

14 102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 

15 102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása 

16 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 

17 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

18 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 

intézményében 



19 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 

20 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 

21 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 

22 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása 

23 107030 Szociális foglalkoztatás 

24 107051 Szociális étkeztetés 

25 107052 Házi segítségnyújtás 

26 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

27 107054 Családsegítés 

28 
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, 

támogatások 

4.5.  A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: a mindenkor hatályos működési 
engedélyekben meghatározott települések. 

 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1.  A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

A magasabb vezető beosztást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázat eljárási rendjét 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, és a szociális, valamint a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtására kiadott 257/2000.(XII.26.) 
Korm. rendeletben foglaltak határozzák meg. Az intézményvezetői megbízás Pápa Város 
Önkormányzata Képviselőtestületének hatáskörébe tartozik. 

 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 

közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény; valamint a végrehajtására kiadott, a szociális, 
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban 
történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. 
rendelet 

2 munkaviszony A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 
egyéb foglalkoztatási 
jogviszony (pl. megbízási 
jogviszony) 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: 

Az intézmény szervezeti felépítését és működésének rendjét a Szervezeti és Működési 
Szabályzat határozza meg. 



6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel 
egyidejűleg a költségvetési szerv 2012. október 25. napján kelt alapító okiratát visszavonom. 
 
 
 
Kelt: Pápa, 2015. május 28. 

 
 
 
 

                                    Dr. Áldozó Tamás                                                   Kanozsainé dr. Pék Mária 
                                        polgármester                                                               címzetes főjegyző 



 

  PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE                    79. 

  8500 PÁPA, Fő utca 5. 

  Tel: 89/515-018 

  Fax: 89/515-083  

  E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Osztály 

2015. március 12-én ápolásszakmai ellenőrzést végzett az Egyesített Szociális Intézmény 

Idősek Otthona telephelyein és az Időskorúak Gondozóházában.  

 

Az ellenőrzést végző szerv megállapította, hogy az intézményben szakápolási tevékenységet 

is végeznek, amely egészségügyi tevékenységnek minősül és működési engedély köteles. 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 50. § (1)-(2)  bekezdése alapján a 

bentlakásos intézmény - a lakóotthon kivételével - biztosítja az ellátást igénybe vevők 

egészségügyi ellátását. 

Az egészségügyi ellátás keretében a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény 

köteles gondoskodni az igénybe vevő  egészségmegőrzését szolgáló felvilágosításáról,  orvosi 

ellátásáról, szükség szerinti alapápolásáról, az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 

20/1996. (VII. 26.) NM rendeletben (a továbbiakban: NM rendelet) meghatározott szakápolási 

tevékenységek kivételével.   

Az Egyesített Szociális Intézmény az alapápolási tevékenység mellett az alábbi szakápolási 

tevékenységet is ellátja: 

 Szondán át történő tápláláshoz és folyadékfelvételhez kapcsolódó szakápolási 

tevékenységek végzése és megtanítása. 

 A tracheális kanül tisztítása, betét cseréje, a tevékenység tanítása. 

 Állandó katéter cseréjéhez vagy rendszeres katéterezéshez, hólyagöblítéshez kapcsolódó 

szakápolói feladatok. 

 Az intravénás folyadék- és elektrolitpótláshoz parenterális gyógyszer beadáshoz 

kapcsolódó szakápolási feladatok. 

 Baleseti és egyéb műtétek utáni szakápolási feladatok és az önellátás korlátozottsága 

esetén a testi higiéné biztosítása, valamint a mozgás segítése. 

 Műtéti területek (nyitott és zárt sebek) ellátása, sztomaterápia és különböző célt szolgáló 

drének kezelésének szakápolási feladatai, szakmaspecifikus szájápolási tevékenységek 

műtét után. 

 Dekubitálódott területek, fekélyek szakápolási feladatai. 

 Betegség következményeként átmenetileg vagy véglegesen kiesett vagy csökkent funkciók 

helyreállításához, fejlesztéséhez vagy pótlásához kapcsolódó szakápolási feladatok: 

- gyógyászati segédeszközök, protézisek használatának tanítása, 

- mozgás és mozgatás eszközei használatának tanítása, 

- hely- és helyzetváltoztatás segítése. 

 Szükség esetén kiegészítő speciális eljárások alkalmazása: 

- UH inhalálás, légzésterápia, - szívó alkalmazása, - oxigénterápia. 

 A fizioterápia köréből: gyógytorna, elekroterápia biztosítása. 

 Haldokló beteg otthonában történő szakápolása az ellátandó feladatok megnevezésével. 

- rendszeres kommunikációt a házi-, illetve kezelőorvossal és más, a beteg 

ellátásában résztvevőkkel. 

 Parenterális táplálás végzése kizárólag krónikus bélelégtelenségben szenvedő betegek 

esetében, szükség esetén dietetikus bevonásával. 
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Az NM rendelet 2. §  (1) bekezdése alapján szakápolási feladatokat az az ápoló láthat el, aki 

rendelkezik az alábbi szakképesítések valamelyikével 

a) diplomás ápoló vagy más egészségügyi főiskolai végzettséggel rendelkező személy, 

amennyiben ápolói szakképesítési és ápolásban szerzett legalább 3 éves gyakorlata van, 

b) ápoló (OKJ 60 4 3210 12 1 0 04), 

c) szakápoló. 

 

Az Egyesített Szociális Intézményben a feladat ellátásához a személyi és tárgyi feltételek 

rendelkezésre állnak.  

 

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

határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen. 

Összeállította: Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

Pápa, 2015. május 15.                                          Dr. Áldozó Tamás sk. 

polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul, hogy az Egyesített Szociális 

Intézmény az Idősek Otthona telephelyein és az Időskorúak Gondozóházában egészségügyi 

szakápolási tevékenységet folytasson.  

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai 

Járási Népegészségügyi Osztályához telephelyenként nyújtson be kérelmet működési 

engedély kiadására és a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

               Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 80. 

  8500 PÁPA, Fő u. 5. 

  Tel: 89/515-018 

  Fax: 89/515-083 

  E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Pápa, Kossuth u. 30. szám alatti 106/A/3 hrsz.-ú 59 m² alapterületű (üzlettér, előtér, WC) nem 

lakás célú helyiség megvásárlására vételi szándék érkezett. 

 

A helyiség 2017. július 14-ig terjedő határozott idejű bérleti szerződéssel hasznosított. 

 

Az elkészült értékbecslésben az ingatlanforgalmi szakértő a forgalmi értéket 

 

 32.060.000,- Ft-ban (59 m
2
 x 543,4 e Ft/m

2
) határozta meg. 

 

A költségvetés végrehajtására tekintettel kezdeményezzük a helyiség értékesítését.  

 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzati lakások és helyiségek 

bérletéről és elidegenítéséről szóló 28/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelete 31. § (1) b) pontja 

szerint, helyiség elidegenítéséről bruttó 10.000.000,- forint értékhatár felett a Képviselőtestület 

dönt.  

 

Az ingatlan fekvését, méretét, állapotát, valamint a piaci viszonyokat figyelembe véve a bruttó 

forgalmi értéket a fentiek szerint javasoljuk megállapítani. 

 

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

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Összeállította: György Zoltán köztisztviselő 

 

Pápa, 2015. május 15. 

Dr. Áldozó Tamás sk. 

polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat tulajdonát képező Pápa, 

Kossuth utca 30. szám alatti, 106/A/3 hrsz.-ú ingatlant bruttó 32.060.000,- Ft alapáron, 2017. július 

14-ig terjedő határozott idejű bérleti joggal terhelten, pályázat útján értékesíti.  

 

Utasítja a Polgármestert az értékesítéssel kapcsolatos intézkedések megtételére, és felhatalmazza az 

adásvételi szerződés aláírására.  

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos  

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 







 

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE                                       82. 

8500 PÁPA, Fő u. 5. 

Tel: 89/515-000 

Fax: 89/515-083  

E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Pápa Város Önkormányzata kezdeményezi Pápa közigazgatási területén található, a Magyar Állam 

tulajdonában álló, és az Önkormányzat további működését segítő alábbi ingatlanok térítés nélküli 

tulajdonba adását: 

- pápai 40 hrsz.-ú, 612 m
2
 területű, kivett beépítetlen terület ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, 

- pápai 1842 hrsz.-ú, 1838 m
2
 területű, kivett közterület ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, 

- pápai 3442/1 hrsz.-ú, 395 m2 területű, kivett beépítetlen terület ingatlan-nyilvántartási 

megnevezésű (21/240-ed rész), 

- pápai 0797 hrsz.-ú, 3595 m
2
 területű, legelő ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, 

- pápai 0918/1 hrsz.-ú, 3097 m
2
 területű, kivett saját használatú út ingatlan-nyilvántartási 

megnevezésű, 

- pápai 0998 hrsz.-ú, 3984 m
2
 területű, kivett Tapolca-patak ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, 

- pápai 01001/33 hrsz.-ú, 1 ha 51 m2 területű, kivett árok és út ingatlan-nyilvántartási 

megnevezésű, 

ingatlanok. 

 

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja értelmében állami 

vagyon tulajdonjoga ingyenesen átruházható a helyi önkormányzat javára törvényben vagy törvény 

felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban foglalt feladatai elősegítése érdekében. 

 

Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 245/2007. (X.4.) Korm. rendelet 50. §-a alapján a 

tulajdonba adásra vonatkozó kérelmet a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez kell benyújtani, 

melynek tartalmaznia kell: 

a) a tulajdonba adásra vonatkozó igényt, megjelölve a felhasználási célt, valamint a segítendő 

feladatot és az azt előíró jogszabályi rendelkezést, 

b) a kezdeményező nyilatkozatát arról, hogy vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő 

költségek megtérítését, 

c) helyi önkormányzat kezdeményezése esetén a képviselőtestület határozatát, amely az állami 

vagyon igényléséről hozott döntést tartalmazza. 

 

A Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 

13. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat feladata a helyi közfeladatok biztosítása.  

 

Az Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését. 

 

Az igényelt ingatlanok nem állnak örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000 védettség 

alatt. 

 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. (III.28.) 

önkormányzati rendelete 13. § (1) bekezdése szerint vagyon tulajdonjogának ingyenes vagy 

kedvezményes megszerzéséről, felajánlás elfogadásáról a 3. §-ban foglalt értékhatároknak megfelelően a 

Polgármester, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság, vagy a Képviselőtestület dönt. A 3. § 

(3) bekezdése szerint vagyontárgy megszerzése esetén a tulajdonba vétellel egyidejűleg dönteni kell a 

vagyontárgy 2. § szerinti besorolásáról. 
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A fentiek alapján javasolom, Pápa Város Önkormányzata döntsön arról, hogy  

- a pápai 40 hrsz.-ú ingatlant, ami egy aszfaltos sportpálya, az Mötv. 13. § (1) bekezdés 15. pontja 

alapján sport célú hasznosítás céljából igényli meg az Önkormányzat, mivel az ingatlant jelenleg 

is sport célból a Türr István Gimnázium és Kollégium használja és ez a funkciója a jövőben is 

megmaradna, melyre tekintettel korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba kerül besorolásra, 

- a pápai 1842 hrsz.-ú ingatlant az Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. pontja alapján településüzemeltetés 

(helyi közút és tartozékainak fenntartása) céljából igényli meg az Önkormányzat, mivel az 

ingatlan jelenleg is helyi közútként funkcionál és ez a funkciója a jövőben is megmaradna, 

melyre tekintettel a forgalomképtelen törzsvagyonba kerül besorolásra, 

- a pápai 3442/1 hrsz.-ú ingatlan 21/240-ed részének az Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. pontja alapján 

településüzemeltetés (helyi közút és tartozékainak fenntartása) céljából igényli meg az 

Önkormányzat, mivel az ingatlan-nyilvántartási megnevezés ellenére az ingatlan jelenleg helyi 

közútként funkcionál és ez a funkciója a jövőben is megmaradna, és az Önkormányzat vállalja a 

további tulajdonrészek megszerzését is, figyelemmel a hatályos jogszabályok adta lehetőségekre, 

melyre tekintettel a forgalomképtelen törzsvagyonba kerül besorolásra, 

- a pápai 0797 hrsz.-ú ingatlant az Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. pontja alapján településüzemeltetés 

(helyi közút és tartozékainak fenntartása) céljából igényli meg az Önkormányzat, mivel az 

ingatlan-nyilvántartási megnevezés ellenére az országos közúthálózat része (természetben 

aszfaltos út), és az Önkormányzat a továbbiakban helyi közútként kívánja használni, melyre 

tekintettel a forgalomképtelen törzsvagyonba kerül besorolásra, 

- a pápai 0918/1 hrsz.-ú ingatlant az Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. pontja alapján 

településüzemeltetés céljából igényli meg az Önkormányzat, mivel azt a továbbiakban is saját 

használatú útként kívánja használni, melyre tekintettel a forgalomképtelen törzsvagyonba kerül 

besorolásra, 

- a pápai 0998 hrsz.-ú ingatlant az Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pontja alapján településfejlesztés, 

településrendezés céljából igényli meg az Önkormányzat, mivel a már nem élő vízfolyás medrét 

a továbbiakban csapadékvíz elvezetésre kívánja használni, melyre tekintettel a forgalomképtelen 

törzsvagyonba kerül besorolásra, 

- a pápai 01001/33 hrsz.-ú ingatlant az Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. pontja alapján 

településüzemeltetés (helyi közút és tartozékainak fenntartása) céljából igényli meg az 

Önkormányzat, mivel azt a továbbiakban útként és árokként kívánja használni, melyre tekintettel 

a forgalomképtelen törzsvagyonba kerül besorolásra. 

 

Az ingatlanok értékét a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. határozza meg. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingyenes önkormányzati tulajdonba adással 

kapcsolatos eljárásokban teljes jogkörrel eljárjon, a szükséges jognyilatkozatokat megtegye, valamint az 

ehhez szükséges szerződéseket aláírja.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjenek. 

 

Összeállította: dr. Verrasztó Norbert Károly köztisztviselő 

 

 

Pápa, 2015. május 13. 

 

 

 

Dr. Áldozó Tamás sk. 

    polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. 

§ (2) bekezdés c) pontjában, valamint Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az 

önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete 13. § (1) bekezdésében 

foglaltak alapján – figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdésében a települési önkormányzatok feladataként meghatározott 

közfeladatok biztosítása érdekében  – kezdeményezi a Magyar Állam tulajdonában álló 

- pápai 40 hrsz.-ú ingatlan ingyenes tulajdonba vételét az Mötv. 13. § (1) bekezdés 15. pontja 

alapján sport célú hasznosítás céljából, amely ingatlannak a funkciója a jövőben is megmaradna, 

és amely ingatlan Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat 

vagyonáról szóló 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése szerint a nemzeti 

vagyonba tartozó korlátozottan forgalomképes törzsvagyon, 

- pápai 1842 hrsz.-ú ingatlan ingyenes tulajdonba vételét településüzemeltetés (helyi közút és 

tartozékainak fenntartása) céljából, mivel az ingatlan jelenleg helyi közútként funkcionál és ez a 

funkciója a jövőben is megmaradna, és amely ingatlan Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. (III.28.) önkormányzati 

rendelete 3. § (3) bekezdése szerint a nemzeti vagyonba tartozó forgalomképtelen törzsvagyon, 

- pápai 3442/1 hrsz.-ú ingatlan 21/240-ed részének ingyenes tulajdonba vételét az Mötv. 13. § (1) 

bekezdés 2. pontja alapján településüzemeltetés (helyi közút és tartozékainak fenntartása) 

céljából, mivel az ingatlan-nyilvántartási megnevezés ellenére az ingatlan jelenleg helyi 

közútként funkcionál és ez a funkciója a jövőben is megmaradna, és az Önkormányzat vállalja a 

további tulajdonrészek megszerzését is, figyelemmel a hatályos jogszabályok adta lehetőségekre, 

és amely ingatlan Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat 

vagyonáról szóló 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése szerint a nemzeti 

vagyonba tartozó forgalomképtelen törzsvagyon, 

- pápai 0797 hrsz.-ú ingatlan ingyenes tulajdonba vételét az Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. pontja 

alapján településüzemeltetés (helyi közút és tartozékainak fenntartása) céljából, mivel az 

ingatlan-nyilvántartási megnevezés ellenére az országos közúthálózat része (természetben 

aszfaltos út), és az Önkormányzat a továbbiakban helyi közútként kívánja használni, és amely 

ingatlan Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat vagyonáról szóló 

7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése szerint a nemzeti vagyonba tartozó 

forgalomképtelen törzsvagyon, 

- pápai 0918/1 hrsz.-ú ingatlan ingyenes tulajdonba vételét az Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. pontja 

alapján településüzemeltetés céljából, mivel az Önkormányzat a továbbiakban saját használatú 

útként kívánja használni, és amely ingatlan Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az 

önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése 

szerint a nemzeti vagyonba tartozó forgalomképtelen törzsvagyon, 

- pápai 0998 hrsz.-ú ingatlan ingyenes tulajdonba vételét az Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pontja 

alapján településfejlesztés, településrendezés céljából, mivel az Önkormányzat a már nem élő 

vízfolyás medrét a továbbiakban csapadékvíz elvezetésre kívánja használni, és amely ingatlan 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. 

(III.28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése szerint a nemzeti vagyonba tartozó 

forgalomképtelen törzsvagyon, 

- pápai 01001/33 hrsz.-ú ingatlan ingyenes tulajdonba vételét az Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. 

pontja alapján településüzemeltetés (helyi közút és tartozékainak fenntartása) céljából, mivel az 

Önkormányzat a továbbiakban útként és árokként kívánja használni, és amely ingatlan Pápa 

Város Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. 

(III.28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése szerint a nemzeti vagyonba tartozó 

forgalomképtelen törzsvagyon. 
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Pápa Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ingatlanok ingyenes tulajdonba vételével kapcsolatos 

eljárásokban teljes jogkörrel eljárjon, a szükséges jognyilatkozatokat megtegye, valamint az ehhez 

szükséges szerződéseket aláírja.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 



 

 

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE                                       83. 

8500 PÁPA, Fő u. 5. 

Tel: 89/515-000 

Fax: 89/515-083  

E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

 

 

Pápa Város Önkormányzata kezdeményezi Pápa közigazgatási területén található, a Magyar Állam 

tulajdonában álló, és az Önkormányzat további működését segítő alábbi ingatlan térítés nélküli 

tulajdonba adását: 

- pápai 0681/2 hrsz.-ú, 5212 m
2
 területű, kivett országos közút ingatlan-nyilvántartási 

megnevezésű ingatlan. 

 

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja értelmében állami 

vagyon tulajdonjoga ingyenesen átruházható a helyi önkormányzat javára törvényben vagy törvény 

felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban foglalt feladatai elősegítése érdekében. 

 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 32. § (3) bekezdése alapján országos közút 

térítésmentes tulajdonba adására vonatkozó kérelmet a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központhoz 

kell benyújtani. 

 

A Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 

13. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat feladata a helyi közfeladatok biztosítása.  

 

Az Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését. 

 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. (III.28.) 

önkormányzati rendelete 13. § (1) bekezdése szerint vagyon tulajdonjogának ingyenes vagy 

kedvezményes megszerzéséről, felajánlás elfogadásáról a 3. §-ban foglalt értékhatároknak megfelelően a 

Polgármester, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság, vagy a Képviselőtestület dönt. A 3. § 

(3) bekezdése szerint vagyontárgy megszerzése esetén a tulajdonba vétellel egyidejűleg dönteni kell a 

vagyontárgy 2. § szerinti besorolásáról. 

 

A fentiek alapján javasolom, Pápa Város Önkormányzata döntsön arról, hogy  

- a pápai 0681/2 hrsz.-ú ingatlant az Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. pontja alapján 

településüzemeltetés (helyi közút és tartozékainak fenntartása) céljából igényli meg az 

Önkormányzat, mivel az ingatlan-nyilvántartási megnevezés ellenére az ingatlan egy helyi közút 

(természetben földút), és azt a továbbiakban helyi közútként kívánja használni, melyre tekintettel 

a forgalomképtelen törzsvagyonba kerül besorolásra, 

 

Az ingatlan értékét a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ határozza meg. 

mailto:polgarmester@papa.hu
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A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingyenes önkormányzati tulajdonba adással 

kapcsolatos eljárásban teljes jogkörrel eljárjon, a szükséges jognyilatkozatokat megtegye, valamint az 

ehhez szükséges szerződést aláírja.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjenek. 

 

Összeállította: dr. Verrasztó Norbert Károly köztisztviselő 

 

 

Pápa, 2015. május 13. 

 

 

 

Dr. Áldozó Tamás sk. 

     polgármester 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. 

§ (2) bekezdés c) pontjában, valamint Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az 

önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete 13. § (1) bekezdésében 

foglaltak alapján – figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdésében a települési önkormányzatok feladataként meghatározott 

közfeladatok biztosítása érdekében  – kezdeményezi a Magyar Állam tulajdonában álló 

- pápai 0681/2 hrsz.-ú ingatlan ingyenes tulajdonba vételét az Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. pontja 

alapján településüzemeltetés (helyi közút és tartozékainak fenntartása) céljából, mivel az 

ingatlan-nyilvántartási megnevezés ellenére az ingatlan egy helyi közút (természetben földút), és 

az Önkormányzat a továbbiakban helyi közútként kívánja használni, és amely ingatlan Pápa 

Város Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. 

(III.28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése szerint a nemzeti vagyonba tartozó 

forgalomképtelen törzsvagyon. 

 

Pápa Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ingatlanok ingyenes tulajdonba vételével kapcsolatos 

eljárásokban teljes jogkörrel eljárjon, a szükséges jognyilatkozatokat megtegye, valamint az ehhez 

szükséges szerződéseket aláírja.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 84. 

8500 PÁPA, Fő u. 5. 

Tel: 89/515-000 

Fax: 89/515-083  

E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 

pályázatot hirdetett a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. 

törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) alpontok szerinti Önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatására. 

 

A pályázati célok között szerepel a belterületi utak, járdák, hidak felújítása. Ez lehetőséget 

biztosít a városrészi fejlesztési részprogramok egy részének pályázati forrásból történő 

megvalósítására. 

 

A fenti pályázat keretében a támogatás mértéke az önkormányzat adóerő képességén alapul. 

Ennek megfelelően Pápa Város Önkormányzata a belterületi utak, járdák, hidak felújítására     

65 % támogatásban részesülhet. A pályázati kiírás szerint legfeljebb 15 000 000 Ft támogatás 

igényelhető. Ez alapján a maximális beruházási érték 23 077 000 Ft lehet, a biztosítandó saját 

forrás 8 077 000 Ft. 

A pályázat elektronikus rögzítésének határideje 2015. június 9., a papír alapú dokumentáció 

beküldési határideje 2015. június 10. 

A sikeres pályázat eredményeként kapott támogatás felhasználási határideje 2015. december 

31. 

 

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

alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Összeállította: Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

Pápa, 2015. május 20.  

        Dr. Áldozó Tamás sk. 

           polgármester 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a Magyarország 2015. évi 

központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont ac) alpontja 

szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésre benyújtandó pályázattal.  

 

A Képviselőtestület a megvalósításhoz Pápa Város Önkormányzat költségvetési rendeletében 

legfeljebb 8 077 000 Ft saját forrást biztosít. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2015. június 9., illetve folyamatos 

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester 

     Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

     Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

mailto:polgarmester@papa.hu


 

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE V13-1 

8500 PÁPA, Fő u. 5. 

Tel: 89/515-000 

Fax: 89/515-083  

E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Marcalmenti Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás (székhelye 9535 

Marcalgergelyi, Kossuth u. 52.) KEOP-1.3.0/09-11-2013-0031 sz. projekt beruházója az 

ivóvíz távvezeték megvalósítása érdekében megkereste az Önkormányzatot, hogy járuljon 

hozzá a közcélú ivóvízvezeték kiépítéséhez és a szükséges terület használatához.  

 

Érintett ingatlanok kimutatása: 

Helyrajzi szám Megnevezés Terhelt terület (m
2
) 

3338 közterület 85 

3320 közterület 209 

4276/2 országos közút 6 

4276/1 közterület 2 

4275 közterület 436 

4680 csatorna 9 

5678/1 saját használatú út 46 

4678/2 saját használatú út 321 

0991/2 saját használatú út 186 

01030 saját használatú út 599 

01089 saját használatú út 1394 

01080 saját használatú út 721 

 

Kiépítendő vezetékkel érintett terület nagysága összesen 4014 m
2  

 

 

A vezeték által érintett biztonsági övezet után az önkormányzatot a használati jog 

ellenértékeként 2 760 170 Ft összegű használati díj illeti meg.   

 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. 

(III.28.) önkormányzati rendelete 9. § (4) bekezdés b) pontja alapján a Képviselőtestület 

jóváhagyásával köthető meg a szükséges megállapodás. 

 

A megállapodás az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

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

javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

 

Összeállította: Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

Pápa, 2015. május 14. 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás sk. 

     polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul a Marcalmenti Ivóvízminőség 

Javító Önkormányzati Társulás (székhelye 9535 Marcalgergelyi, Kossuth u. 52.) KEOP-

1.3.0/09-11-2013-0031 sz. projektje kapcsán megvalósuló ivóvízvezeték által érintett: 

 

Helyrajzi szám Megnevezés Terhelt terület (m
2
) 

3338 közterület 85 

3320 közterület 209 

4276/2 országos közút 6 

4276/1 közterület 2 

4275 közterület 436 

4680 csatorna 9 

5678/1 saját használatú út 46 

4678/2 saját használatú út 321 

0991/2 saját használatú út 186 

01030 saját használatú út 599 

01089 saját használatú út 1394 

01080 saját használatú út 721 

 

- biztonsági övezettel együtt összesen 4014 m
2
 nagyságú - önkormányzati tulajdonú terület 

határozatlan idejű használatához bruttó 2 760 170 Ft összeg megfizetése mellett. 

 

Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képző megállapodás aláírására, és a 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos  

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 
 



1 

Melléklet 

MEGÁLLAPODÁS 

 

amely létrejött egyrészről Pápa Város Önkormányzata (székhely: 8500 Pápa, Fő utca 5., 

törzskönyvi azonosító szám: 734170, statisztikai számjel: 15734178-8411-321-19, adószám: 

15734178-2-19) képviseletében Dr. Áldozó Tamás polgármester, mint a megállapodással 

érintett közterületi ingatlanok tulajdonosa, (a továbbiakban: Tulajdonos), 

másrészről a Marcal-Menti Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás (székhelye: 

9535 Marcalgergelyi, Kossuth u. 52., törzskönyvi azonosító szám: 791935, statisztikai 

számjel: 15791935-3600-327-19, adószám: 15791935-2-19 ) képviseletében Boros Tamás 

Társulási Tanács Elnöke, mint a Marcalgergelyi-Szergény-Vinár-Magyargencs-

Kemeneshőgyész ivóvízminőség javítás KEOP-1.3.0/09-11-2013-0031 sz. projekt beruházója  

(továbbiakban: Beruházó), (a továbbiakban együtt: Szerződő felek) között az alulírott helyen, 

időben és feltételekkel: 

 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat vagyonáról szóló 

7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete 9. § (2) és (4) bekezdései alapján „a 

forgalomképtelen vagyon elsősorban határozott idejű bérlettel, vagy használati 

szerződéssel, közművekkel kapcsolatos megállapodások formájában hasznosítható. A 9. 

§ (2) bekezdés szerinti hasznosítási formákról bruttó 1 000 000,- Ft felett a 

Képviselőtestület dönt.” 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jelen megállapodást a …/2015. (….) 

határozatával hagyta jóvá.  

 

3. Szerződő Felek a fentiekre tekintettel az alábbi megállapodást kötik. 

 

4. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Tulajdonos kizárólagos tulajdonát képezik az alábbi: 

- pápai 3338 hrsz.-ú, 85 m
2
 területű, közterület ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, 

- pápai 3320 hrsz.-ú 209 m
2
 területű, közterület ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, 

- pápai 4276/2 hrsz.-ú 6 m
2
 területű, országos közút ingatlan-nyilvántartási 

megnevezésű, 

- pápai 4276/1 hrsz.-ú 2 m
2
 területű, közterület ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, 

- pápai 4275 hrsz.-ú 436 m
2
 területű, közterület ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, 

- pápai 4680 hrsz.-ú 9 m
2
 területű, csatorna ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, 

- pápai 4678/1 hrsz.-ú 46 m
2
 területű, saját használatú út ingatlan-nyilvántartási 

megnevezésű, 

- pápai 4678/2 hrsz.-ú 321 m
2
 területű, saját használatú út ingatlan-nyilvántartási 

megnevezésű, 

összesen 1114 m² területű ingatlanok, valamint a 

- pápai 0991/2 hrsz.-ú 186 m
2
 területű, saját használatú út ingatlan-nyilvántartási 

megnevezésű, 

- pápai 01030 hrsz.-ú 599 m
2
 területű, saját használatú út ingatlan-nyilvántartási 

megnevezésű, 
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- pápai 01089 hrsz.-ú 1394 m
2
 területű, saját használatú út ingatlan-nyilvántartási 

megnevezésű, 

- pápai 01080 hrsz.-ú 721 m
2
 területű, saját használatú út ingatlan-nyilvántartási 

megnevezésű, 

összesen 2900 m² területű ingatlanok. 

 

5. A Tulajdonos hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Beruházó, a 4. pontban meghatározott 

ingatlanok 4014 m
2
 területét érintő, a 7. pontban foglalt munkálatok idejére szóló 

használati jog ellenértékeként egyszeri bruttó 2.760.170,- Ft-ért, azaz kettőmillió-

hétszázhatvanezer-százhetven forintért az általa benyújtott és jelen megállapodás 

mellékletét képező BAKONY-AQUA Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Betéti Társaság 

(a cég rövidített elnevezése: BAKONY-AQUA Bt., székhelye: 8417 Csetény, Petőfi utca 

29, cégjegyzék száma: Cg.19-06-506904, statisztikai számjele: 21467011-7112-117-19, 

adószáma: 21467011-2-19, képviseletében: Nagy Tiborné vezető tisztségviselő) VZ-T 

19-0352 számú tervében feltüntetett vezetéket tartozékaival együtt elhelyezze, illetve 

annak biztonsági övezetét kijelölje. 

 

6. A Beruházó kötelezettséget vállal arra, hogy a 5. pontban meghatározott összeget - 

legkésőbb az üzembehelyezési eljárás megindításáig – a Tulajdonos OTP Bank Nyrt. 

Pápai Fiókjánál vezetett 11748045-15429410 számú elszámolási számlájára megfizeti. 

 

7. A Tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy az ivóvíz vezeték megépüljön, a Beruházó a 

leágazó vezeték nyomvonalán jelzéseket helyezzen el, továbbá a jövőben bármikor 

karbantartás, ellenőrzés, átalakítás, eltávolítás és kár elhárítás érdekében szükség szerint a 

fenti ingatlanokra történő bejárás és azokon történő átjárás a Beruházó részére biztosítva 

legyen, és a szükséges munkálatokat a Beruházó, a saját költségén, ellenérték nélkül 

elvégezze.  

 

8. A Beruházó az 7. pont szerinti tevékenységei közül az előre láthatóakat és ezáltal 

tervezhetőeket legalább 2 héttel korábban köteles a Tulajdonos számára bejelenteni. 

Amennyiben a tevékenység közlekedési korlátozásokkal jár, a Beruházó köteles azt 

előzetesen a helyi és megyei sajtóban 2 héttel korábban közzétenni. Az előre nem látható 

korlátozásokat a Beruházó köteles a Tulajdonos, illetve az illetékes hatóságok, valamint a 

sajtó irányában azok felmerülésekor azonnal – rövid úton (például telefonon) – 

bejelenteni.  

  

9. A Tulajdonos vállalja, hogy a 5. pontban hivatkozott vezeték használatba vételéhez, 

illetve annak folyamatos üzemeltetéséhez a vezeték terv szerinti megépülését követően 

hozzájárulását adja. Beruházó tudomásul veszi, hogy a szerződés tárgyát képező 

ingatlanra vonatkozóan vezetékjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez Tulajdonos nem 

járul hozzá. 

 

10. A Beruházó kötelezettséget vállal arra, hogy az elhelyezni tervezett ivóvíz vezeték 

építése során okozott valamennyi kárt a Tulajdonos igénye szerint megtéríti, vagy az 

eredeti állapotnak megfelelően a területet helyreállítja.  
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A Beruházó a létesítési munkák megkezdéséről legalább 14 naptári nappal korábban, a 

befejezéséről 8 naptári napon belül a Tulajdonost, a települési önkormányzat jegyzőjét, 

valamint a közterület és közút kezelőjét tájékoztatja. 

 

11. A Beruházó kötelezettséget vállal arra, hogy az ivóvíz vezeték (víziközmű) 

üzemeltetésével összefüggésben a jövőben a Tulajdonos, illetve 3. személy felé 

felmerülő, általa okozott kárt, a mindenkori károkozást követően haladéktalanul a 

Tulajdonosnak illetve 3. személynek megtéríti. 

 

12. A Beruházó kijelenti, hogy az illetékes közútkezelő nyilatkozatában foglalt 

kötelezettségeket teljesíti. 

 

13. A Beruházó köteles gondoskodni: 

a) a szükséges engedélyezési és kivitelezési tervek elkészítéséről és egyeztetéséről, 

b) a meglévő létesítményen megvalósítani szükséges átalakítások terveinek 

elkészítéséről, kivitelezéséről és költségeinek viseléséről, 

c) a biztonsági övezet kialakítása érdekében szükséges költségek viseléséről, 

d) az építési területen a munkaterület átadás-átvételét megelőzően a szükséges 

forgalomkorlátozásról, azon belül a forgalomkorlátozásról szóló tervek készítéséről, 

engedélyeztetéséről, valamint a forgalomkorlátozás ezeknek megfelelő 

foganatosításáról, 

e) a tényleges kivitelezési munkálatok előtt - a kivitelezővel egyeztetve - legalább két 

nappal a közút/ közterület kezelőjének értesítéséről, megadva a munkavégzés pontos 

helyét, időpontját (óra, nap) és várható időtartamát, 

f) az építés felelős műszaki vezetőjének a közút/közterület kezelője felé történő 

bejelentéséről, valamint a munkavégzés helyén történő jelenlétéről, 

g) az általa a biztonsági övezetben eltávolított növényeknek - előzetes egyeztetést 

követően - Pápa város kijelölt területén történő pótlásáról. 

 

14. A közterület ezen megállapodásban foglalt igénybevételétől eltérő használata esetén a 

Beruházónak Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a közterület használatról 

és a reklámozás rendjéről szóló 13/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete 12. § (1) 

bekezdésében foglaltak szerinti közterület használati díjat kell fizetnie. 

 

15. A Tulajdonos a 7. pont szerinti tevékenységek Beruházó által történő elvégzéséhez 

biztosítja és tűri az ingatlanok – a munkák elvégzéséhez szükséges mértékű - használatát. 

  

16. A Tulajdonos vállalja, hogy a 4. pontban rögzített ingatlanok közterületi funkciójának 

megszűnését követő esetleges elidegenítés esetén tájékoztatja vásárlóit jelen 

megállapodás létrejöttéről, az ivóvíz vezetéképítési munkák tényéről. Ezen tájékoztatás 

esetleges elmaradásának következményei a Tulajdonost terhelik. 

 

17. A Beruházó vállalja, hogy jelen megállapodást a vezeték-dokumentáció részévé teszi és 

az esetleges elidegenítés esetén jelen megállapodással kapcsolatosan, az új tulajdonos felé 

tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz. 
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18. Felek rögzítik, hogy Beruházó, az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontja alapján 

átlátható szervezetnek minősül. 

 

19. A Beruházó kijelenti, hogy magyarországi székhelyű jogi személy, és jogszerzési 

képességét jogszabály nem korlátozza. 

 

20. Szerződő Felek a jelen jogügyletből eredő, közöttük esetlegesen keletkező jogvitákat 

elsősorban közvetlen tárgyalások útján kísérelik meg rendezni, peres eljárás esetére a 

Pápai Járásbíróság illetékességét kötik ki. 

 

21. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak. 

 

Jelen megállapodás egymással mindenben megegyező 4 példányban készült, és amelyet a 

Szerződő Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag 

aláírták, és amelyből a Szerződő Felek 2-2 eredeti példányt kötelesek megőrizni és 

nyilvántartani, annak másolati mellékletével együtt. 

 

Melléklet: BAKONY-AQUA Bt. terve 

 

Marcalgergelyi, ……………………. Pápa, …………………….     

 

 

…………………………….. …………………………….. 

Boros Tamás dr. Áldozó Tamás 

Társulási Tanács Elnöke polgármester 

 

Marcal-Menti Ivóvízminőség Javító 

Önkormányzati Társulás 

Pápa Város Önkormányzata 

Beruházó Tulajdonos 

 

 

        Jogi ellenjegyzés: 

 

        …………………….…….. 

Kanozsainé dr. Pék Mária 

        címzetes főjegyző 

         

Pápa, 2015. ……………... 

 


