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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága 2013. június 26-i ülésén a Városháza I. emeleti tárgyalótermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Vörös Ibolya bizottság elnöke 

 Bocskay László bizottsági tag  

 Venczel Csaba bizottsági tag 

 Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 Bakalár Attila köztisztviselő 

 Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető  

 

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

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

 

Dr. Vörös Ibolya bizottsági elnök javaslatot tett a napirend elfogadására. 

 

NAPIREND:  

1) Pótelőirányzati kérelmek elbírálása 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 

5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

2) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 

megsértésének jogkövetkezményeiről 

3) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak 

megállapításáról szóló 14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

4) Vegyes ügyek 

 - Hajléktalanok Átmeneti Szállása átmeneti ellátás biztosítása Kisfaludy u. 16. 

 - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása 

- Bakonyjákó, Farkasgyepű községek részére jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

biztosítása 

5) Hatósági ügyek 

 

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

hozta: 

 47/2013. (VI.26.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

 A Bizottság a javasolt napirendet elfogadta. 

mailto:szoccsoport@papa.hu


2 

 

 

 

1) Pótelőirányzati kérelmek elbírálása 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 

5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Dr. Vörös Ibolya bizottsági elnök ismertette az első napirendi pontot. 

 

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

 

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

hozta: 

 

 48/2013. (VI.26.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

 A Bizottság Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről 

szóló 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló    

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezetét elfogadta és javasolta a 

Képviselőtestület elé terjesztését. 

 

 

 

2) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 

megsértésének jogkövetkezményeiről 

 

Dr. Vörös Ibolya bizottsági elnök ismertette a második napirendi pontot, majd megkérdezte 

az osztályvezetőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni? 

 

Benecz Rita osztályvezető elmondta, hogy nincs szóbeli kiegészítése. 

 

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

 

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

hozta: 

 

 49/2013. (VI.26.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 

megsértésének jogkövetkezményeiről szóló Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezetét elfogadta és javasolta a Képviselőtestület elé 

terjesztését. 
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3) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak 

megállapításáról szóló 14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Dr. Vörös Ibolya bizottsági elnök ismertette a harmadik napirendi pontot. 

 

Benecz Rita osztályvezető elmondta, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2013. július 1-

étől állami feladat, ezért a július 1-től hatályba lépő önkormányzati rendelet erre vonatkozóan 

nem tartalmaz rendelkezést. A képviselőtestületi ülést követően érkezett levelében a Szociális 

és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megkereste a polgármestert, hogy nyilatkozzon arra 

vonatkozóan, hogy az önkormányzat határozott időtartamra – 2013. július 1-től 2013. 

december 31-ig – vállalja-e a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás alapszolgáltatás biztosítását 

feladat-ellátási szerződés alapján. 

Az Egyesített Szociális Intézmény rendelkezik működési engedéllyel, továbbra is ellátja a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtást Pápa város közigazgatási területén, valamint 

Bakonyjákó és Farkasgyepű településeken, ezért szükséges az önkormányzati rendelet 

tervezet kiegészítése. 

  

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

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

hozta: 

 50/2013. (VI.26.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást 

nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő 

térítési díjak megállapításáról szóló 14/2011. (V.30.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének …/2013. (…) önkormányzati rendelet-

tervezetét elfogadta és javasolta a Képviselőtestület elé terjesztését. 

 

 

 

4) Vegyes ügyek 

 - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása 

 

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

 

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

hozta: 

  51/2013. (VI.26.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság az előterjesztést elfogadta és javasolta a Képviselőtestület 

elé terjesztését. 
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4) Vegyes ügyek 

-  Bakonyjákó, Farkasgyepű községek részére jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

biztosítása 

 

Benecz Rita osztályvezető elmondta, hogy a két településen az Egyesített Szociális 

Intézmény jelenleg négy alapszolgáltatást - családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, házi 

segítségnyújtást és jelzőrendszeres házi segítségnyújtást - biztosít.  

A településeken 2013. július 1-jétől a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatálló Intézménye 

biztosítja a családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást és a házi segítségnyújtást, a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtást pedig határozott időre szóló megállapodás alapján az 

Egyesített Szociális Intézmény nyújtja. 

 

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

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

hozta: 

  52/2013. (VI.26.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság az előterjesztést elfogadta és javasolta a Képviselőtestület 

elé terjesztését. 

 

 

4) Vegyes ügyek 

 - Hajléktalanok Átmeneti Szállása átmeneti ellátás biztosítása Kisfaludy u. 16. 

 

Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető elmondta, hogy az Arany J. utcai ingatlan – 

várhatóan egy évig - építési terület lesz, ezért szükséges a lakók átköltöztetése a Kisfaludy u. 

16. szám alatti ingatlanba, ahol a tárgyi feltételek rendelkezésre állnak a szolgáltatás 

biztosításához.   

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

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

hozta: 

  53/2013. (VI.26.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság az előterjesztést elfogadta és javasolta a Képviselőtestület 

elé terjesztését. 

 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a bizottsági ülés nyílt része 15 óra 10 perckor véget ért. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 Dr. Vörös Ibolya Bocskay László 

 bizottság elnöke bizottsági tag 

  jegyzőkönyv hitelesítő 


