
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel: (89) 515-021  Fax: (89) 311-989 

e-mail: szoccsoport@papa.hu 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestülete Egészségügyi és 

Szociális Bizottságának 2012. szeptember 25-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 osztály osztályvezetője 

  

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

megállapította, hogy a Bizottság határozatképes, mivel a 4 fő bizottsági tagból 4 fő megjelent. 

A meghívóban jelzett napirend kiegészítését javasolta akként, hogy a bizottság 2) pontként a 

TÁMOP-5.3.6.-11/1 Komplex telep-program pályázatról szóló sürgősségi indítványt tárgyalja 

meg, 6) pontként kerüljön sor a hatósági ügyek megvitatására.  

 

Dr. Vörös Ibolya javaslatot tett a megváltoztatott napirend elfogadására. 

 

 

NAPIREND:  

1) Balatonfüredi Állami Szívkórház területi ellátási kötelezettségének módosítása 

 

2) TÁMOP-5.3.6.-11/1Komplex telep-program pályázat (Sürgősségi indítvány) 

 

3) Bóbita Bölcsőde, a Napsugár Bölcsőde és a Fenyveserdő Bölcsőde szakmai 

programjának és házirendjének  jóváhagyása 

 

4) Bóbita Bölcsőde, a Napsugár Bölcsőde és a Fenyveserdő Bölcsőde Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosítása 

 

5) Aradi u. 33. szám alatti önkormányzati lakás nem lakás céljára történő 

hasznosítása 

 

6)  Hatósági ügyek 

 

 

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

hozta: 

     70/2012. (IX.25.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

 A Bizottság a javasolt napirendet elfogadta. 
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1.) Balatonfüredi Állami Szívkórház területi ellátási kötelezettségének módosítása 

 

Dr. Vörös Ibolya ismertette az első napirendi pontot és elmondta, hogy az eddigi területi 

ellátási kötelezettség alapján kardiológiai ellátás vonatkozásában az egész megyét a 

Balatonfüredi Állami Szívkórház látta el, most a megváltozott területi ellátási rendszer szerint 

a pápai kistérség egy része Győrhöz tartozik. Az előterjesztésben kitérnek a részletekre, 

miszerint a jó együttműködés, a szakmai hozzáértés miatt és a mentőszolgálat egységeinek 

ésszerű kihasználtságát is figyelembe véve kérik azt, hogy a térség a Balatonfüredi Állami 

Szívkórházhoz tartozhasson a jövőben. 

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

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

hozta: 

  71/2012. (IX.25.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság a Balatonfüredi Állami Szívkórház területi ellátási 

kötelezettségének módosításáról szóló előterjesztést elfogadta és 

javasolta annak Képviselőtestület elé terjesztését. 

 

 

2.)  TÁMOP-5.3.6.-11/1 Komplex telep-program pályázat (Sürgősségi indítvány) 

 

Dr. Vörös Ibolya ismertette a második napirendi pontot, felkérte Benecz Ritát a pályázat 

ismertetésére.  

 

Benecz Rita elmondta, hogy a Csillagház és Szolgáltató pont két önkormányzati tulajdonban 

lévő ingatlanban kerül kialakításra a Rigó lakótelepen, tekintettel arra, hogy szakmailag is az 

indokolt, hogy a tervezett szolgáltatások és programok elérhető közelségben legyenek a 

célcsoport számára. A két feladat ellátásának el kell különülnie, a szolgáltató pontban 

higiénés szolgáltatásokat vehetnek igénybe, a közösségi házban pedig oktatással, képzésekkel 

kapcsolatos programok valósulnak meg. 

  

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

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

határozatot hozta: 

   

  72/2012. (XI.25.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt 

TÁMOP-5.3.6.-11/1Komplex telep-program Pályázat sürgősségi 

indítványt megtárgyalta és javasolta annak Képviselőtestület elé 

terjesztését. 

 

3.)  Bóbita Bölcsőde, Napsugár Bölcsőde, Fenyveserdő Bölcsőde szakmai programjának 

 és házirendjének  jóváhagyása 

 

Dr. Vörös Ibolya ismertette a harmadik napirendi pontot. 

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 
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A Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

   

  73/2012. (XI.25.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság a Bóbita Bölcsőde, a Napsugár Bölcsőde és a Fenyveserdő 

Bölcsőde szakmai programját és házirendjét jóváhagyta. 

 

 

4)  Bóbita Bölcsőde, Napsugár Bölcsőde és a Fenyveserdő Bölcsőde Szervezeti és 

 Működési Szabályzatának módosítása  

 

Dr. Vörös Ibolya ismertette a negyedik napirendi pontot. 

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

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

határozatot hozta: 

   

  74/2012. (XI.25.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság a Bóbita Bölcsőde, a Napsugár Bölcsőde és a Fenyveserdő 

Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását 

megtárgyalta és javasolta annak Ügyrendi Bizottság elé terjesztését. 

 

 

5.) Aradi u. 33. önkormányzati lakás nem lakás céljára történő hasznosítása 

 

Dr. Vörös Ibolya ismertette az ötödik napirendi pontot, felkérte Benecz Rita osztályvezetőt a 

napirend kiegészítésére. 

 

Benecz Rita elmondta, hogy az Aradi u. 33. szám alatti ingatlan egy orvosi rendelő mellett 

lévő lakás, melynek a nem lakás célú hasznosításáról kell döntenie a Bizottságnak, mivel 

felmerült a lehetőség a gyógyászati célú bérbeadásra. 

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

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

határozatot hozta: 

   

  75/2012. (XI.25.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság az Aradi u. 33. szám alatti önkormányzati lakás nem lakás 

céljára történő hasznosítását megtárgyalta és hozzájárul a lakás nem 

lakás céljára történő hasznosításához 

 

  Egyéb hozzászólás nem volt, ezért a bizottsági ülés nyílt része 15 órakor véget ért. 

 

K.m.f. 

 

 

      Benecz Rita               Dr. Vörös Ibolya  

      szociális osztályvezető                                    bizottsági elnök 

 


