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Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága 2012. november 14-i ülésén a Szociális és Egészségügyi Osztály 

hivatali helyiségében. 

 

Jelen vannak:  Bocskay László bizottsági tag 

 Szirbek Rita bizottsági tag 

 Venczel Csaba bizottsági tag 

 Kanozsainé dr. Pék Mária PMH jegyző 

 Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

 Bánhidi László Városgondnokság intézményvezető 

 Bakalár Attila köztisztviselő 

 

 

Dr. Vörös Ibolya távolmaradását előzetesen bejelentette, akadályoztatására való tekintettel a 

polgármester Bocskay László képviselőt bízta meg a bizottság elnöki feladatainak ellátásával.  

 

Bocskay László köszöntötte az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjait, megállapította, 

hogy a Bizottság határozatképes, mivel a 4 fő bizottsági tagból 3 fő megjelent. A meghívóban 

jelzett napirend kiegészítését javasolta akként, hogy a 2) pontként a hatósági ügyek  

kerüljenek megtárgyalásra. 

 

 

NAPIREND:  

 

1) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és 

elidegenítéséről szóló 49/1993. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

2)  Hatósági ügyek 

 

 

A Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

 102/2012. (XI.14.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

 A Bizottság a javasolt napirendet elfogadta. 
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1)  Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és 

elidegenítéséről szóló 49/1993. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bocskay László ismertette az első napirendi pontot majd megkérdezte, hogy az előterjesztő 

kíván-e kiegészítést tenni a rendelet-tervezettel kapcsolatban. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária elmondta, hogy szóbeli kiegészítése az előterjesztéshez nincs. 

 

Bocskay László megkérdezte a bizottság tagjait, kívánnak-e kérdést feltenni, vagy 

hozzászólni az első napirendi ponthoz. 

 

Szirbek Rita megkérdezte, hogy jelen pillanatban vannak-e olyan bérlők, akiknek 

felhalmozott tartozása van és azokat hogyan sikerül behajtani.  

 

Bánhidi László elmondta, hogy körülbelül 80 ilyen eset van. Amennyiben a bérlő hátralékba 

esik, már egy hónap után felszólítják a hátralék megfizetésére. Ha a fizetési kötelezettségének 

nem tesz eleget, akkor a jogászuk közreműködésével lefolytatják az eljárást. A kintlévőségeik 

nagy részét tudják érvényesíteni. 

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

  103/2012. (XI.14.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság az önkormányzati rendelet-tervezetet elfogadta és javasolta 

annak Képviselőtestület elé terjesztését. 

 

Benecz Rita elmondta, hogy a 2012. október 25-i ülésén elfogadta a képviselőtestület a Pápa 

város egészségügyi alapellátási körzeteiről szóló önkormányzati rendeletet, amely 2012. 

november 1-jén lépett hatályba. A rendeletbe beépültek a bizottság azon korábbi döntései, 

amelyeket rendeleti felhatalmazás alapján, átruházott hatáskörben a háziorvosi, házi 

gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői, iskolavédőnői, iskolaorvosi körzetek vonatkozásában az 

utcanév-jegyzékek módosításával, kiegészítéseivel kapcsolatban hozott, ezért szükséges a 

hatályon kívül helyezésük. 

 

A Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

  104/2012. (XI.14.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság a 205/2006.(VII.4.) Eü. és Szoc. Biz., 9/2007. (II.23.) Eü. 

és Szoc. Biz., 76/2007. (XI.27.) Eü. és Szoc. Biz., 70/2008. (VI.4.) Eü. 

és Szoc. Biz., 71/2008. (VI.4.) Eü. és Szoc. Biz., 72/2008. (VI.4.) Eü. és 

Szoc. Biz., 58/2009. (VI.29.) Eü. és Szoc. Biz., 63/2011. (V.26.) Eü. és 

Szoc. Biz.,  számú határozatait hatályon kívül helyezte.  

 

Egyéb hozzászólás nem volt, ezért a bizottsági ülés nyílt része 15 óra 40 perckor véget ért. 

 

K.m.f. 

 

 Benecz Rita Bocskay László 

szociális és egészségügyi osztályvezető bizottsági tag 


