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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestülete Egészségügyi és Szociális 

Bizottságának 2012. június 19-i ülésén a Polgármesteri Hivatal 

tárgyalójában. 

 

Jelen vannak:       Dr. Vörös Ibolya  bizottság elnöke 

   Venczel Csaba bizottsági tag 

 Bocskay László bizottsági tag  

 Szirbek Rita  bizottsági tag 

 Benecz Rita  szociális és egészségügyi osztályvezető 

    

Dr. Vörös Ibolya elnök köszöntötte az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjait, valamint a 

meghívottakat. Megállapította, hogy a Bizottság határozatképes, mivel a 4 fő bizottsági tagból 4 

fő megjelent.  

  

Dr. Vörös Ibolya javaslatot tett napirend elfogadására. 

 

NAPIREND:  

 

1) Pápai Sarokkő Baptista Gyülekezet pályázatához hozzájáruló nyilatkozat 

 

2) Támogató nyilatkozat a Vidám Aprófalva Közhasznú Alapítvány  

 TÁMOP-2.4.5-12/1. pályázatához 

 

3) Hatósági ügyek 

 

A Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

     57/2012. (VI.19.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

 A Bizottság a javasolt napirendet elfogadta. 

 

 

 

1.) Pápai Sarokkő Baptista Gyülekezet pályázatához hozzájáruló nyilatkozat 

 

Dr. Vörös Ibolya ismertette az első napirendi pontot, majd megkérdezte Benecz Ritát kívánja-e 

kiegészíteni a napirendi pontban foglaltakat. 

 

Benecz Rita elmondta, hogy örül annak, hogy a gyülekezet pályázat útján forrásokhoz jut, 

különösen azért, mert önkormányzati feladatokat is ellátnak. A szakmai terv szerint a két 

szomszédos épületet (Csatorna u. 6. és 8.) összekötik egy átjáróval, tágasabb és komfortosabb 

szobákat alakítanak ki, nagyobb udvar áll a lakók rendelkezésére és további 5 férőhellyel bővül 

a szolgáltatás.  

A hozzájáruló nyilatkozatra azért van szükség, mert a Csatorna u. 8. szám alatti épület az 

önkormányzat tulajdona. 
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A Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

   

58/2012. (VI.19.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság az előterjesztést elfogadta és javasolta a Képviselőtestület 

elé terjesztését. 

 

 

 

2.) Támogató nyilatkozat a Vidám Aprófalva Közhasznú Alapítvány TÁMOP-2.4.5-12/1.   

pályázatához 

 

 

Dr. Vörös Ibolya ismertette a második napirendi pontot és megkérdezte Benecz Ritát kívánja-e 

kiegészíteni. 

 

Benecz Rita elmondta, régebben járt az intézményben, mert korábban a működési engedély 

kiadása a városi jegyző hatáskörébe tartozott. Az intézmény alacsony létszámú csoporttal, 

rugalmas időbeosztással működik. Lehetőséget biztosítanak egyedi igények kielégítésére is pl.  

az étkezés vonatkozásában. Támogatja a családi napközi pályázatát, mert a városi bölcsődékben 

meglévő férőhelyeket nem terheli azon igénylők száma, akiknek a szülei szívesen igénybe 

veszik a családi napközi szolgáltatásait és képesek is megfizetni. 

 

 

A Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

  59/2012. (VI.19.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság az előterjesztést elfogadta és javasolta a Képviselőtestület 

elé terjesztését. 

 

 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, ezért a bizottsági ülés nyílt része 14 óra 30 perckor véget ért. 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

      Benecz Rita               Dr. Vörös Ibolya  

      szociális osztályvezető                                 bizottsági elnök 

 

 


