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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága 2013. október 8-i ülésén a Városháza I. emeleti tárgyalótermében. 

 

Jelen vannak: Bocskay László bizottsági tag  

 Szirbek Rita bizottsági tag 

 Venczel Csaba bizottsági tag 

 Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 Szalainé Tihanyi Andrea ESZI intézményvezető 

 Bene Andrásné ESZI gazdasági vezető 

 Beke Ágnes bölcsődevezető 

 Ivján Ilona bölcsődevezető-helyettes 

 Csizmadiáné Horváth Katalin bölcsődevezető-helyettes 

 

Dr. Vörös Ibolya bizottsági elnök távolmaradását előzetesen bejelentette, akadályoztatására 

való tekintettel a polgármester Bocskay László képviselőt bízta meg a bizottság elnöki 

feladatainak ellátásával. 

 

Bocskay László bizottsági tag köszöntötte az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjait. 

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

Javaslatot tett a napirend elfogadására. 

 

NAPIREND:  

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

rendelet-tervezete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének 

jogkövetkezményeiről szóló 17/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

rendelet-tervezete Pápa város egészségügyi alapellátási körzeteiről  szóló 22/2012. 

(X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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 

- ESZI, Bóbita és Napsugár Bölcsőde működési engedély módosítás adószám-változás 

miatt 

 

 

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

hozta: 

 62/2013. (X.8.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

 A Bizottság a javasolt napirendet elfogadta. 
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1)  Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének 

jogkövetkezményeiről szóló 17/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bocskay László bizottsági tag ismertette az első napirendi pontot. 

 

Szirbek Rita bizottsági tag elmondta, hogy főleg a mozgóárusokat érintené a 11. § (1) 

bekezdése. Megkérdezte, hogy a város mely területeiről érkeztek túlnyomó többségben 

bejelentések, vannak-e esetleg kiemelt részek, ahol ez kimondottan zavaró volt a lakosságra 

nézve? 

 

Benecz Rita osztályvezető elmondta, hogy az önkormányzati rendelet-tervezet valóban a 

mozgóárusokra vonatkozik, akik például reggelente a tókertben a zenélő autóval hirdetik a 

terméket. A bejelentések egy része erről a városrészről érkezett, de máshonnan is jelezték a 

problémát. A rendelet-tervezet igazodik a másik önkormányzati rendelethez, melyre az 

indoklás is kitér. Ez a rendelkezés a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, pontosan 

azért, hogy elegendő idő legyen az önkormányzati-rendelet megismerésére és a szabályok 

betartására.  

 

Szirbek Rita bizottsági tag megkérdezte, hogy 20.000 forintos bírságot említ a rendelet, 

mennyi a maximálisan kiszabható bírság?  

 

Benecz Rita osztályvezető elmondta, hogy 50.000 forint lehet, de nem a legmagasabb 

mértékű bírság kiszabása a cél, hanem a jogkövető magatartás elérése. A hatályon kívül 

helyező rendelkezéssel kapcsolatban elmondta, hogy érkezett egy állásfoglalás, mely szerint 

önkormányzati rendeletekben megállapított magatartások szankcionálásra a figyelmeztetést 

nem lehet alkalmazni, az erre vonatkozó rendelkezések hatályukat vesztik.  

 

További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

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

hozta: 

 63/2013. (X.8.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

 A Bizottság a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 

megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 17/2013. (VI.27.) 

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 Pápa város egészségügyi alapellátási körzeteiről  szóló 22/2012. 

(X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bocskay László bizottsági tag ismertette a második napirendi pontot. 

 

Benecz Rita osztályvezető elmondta, hogy technikai jellegű módosítást tartalmaz a rendelet-

tervezet. A fenntartók dönthettek az intézmények nevének meghatározásáról és ezek alapján a 

körzetekben a módosítások átvezetésre kerültek.  

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 
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A Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta:  

64/2013. (X.8.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

 A Bizottság Pápa város egészségügyi alapellátási körzeteiről szóló 

22/2012. (X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló Pápa 

Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2013. (...) 

önkormányzati rendelet-tervezetét elfogadta és javasolta a 

Képviselőtestület elé terjesztését. 

 

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 

 

Bocskay László bizottsági tag ismertette a harmadik napirendi pontot. 

 

Benecz Rita osztályvezető elmondta, hogy a Napsugár Bölcsőde intézményvezetője 

kezdeményezte, hogy biztosíthasson a bölcsőde időszakos gyermekfelügyeletet. A 

Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalával az egyeztetés megtörtént, a szolgáltatás 

nyújtása működési engedély módosítást nem igényel. A rendelet-tervezetben az időszakos 

gyermekfelügyeletnek a térítési díját kellett megállapítani. 

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

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

hozta: 

 65/2013. (X.8.) 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 

  - ESZI, Bóbita és Napsugár Bölcsőde működési engedély módosítás adószám-változás 

miatt 

 

Bocskay László bizottsági tag ismertette a negyedik napirendi pontot. 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

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

hozta: 

 66/2013. (X.8.) 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 13 óra 10 perckor véget ért. 

 

K.m.f. 

 Bocskay László Szirbek Rita 

 bizottsági tag bizottsági tag 

  jegyzőkönyv hitelesítő 


