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2014. februar 3-en (hetfo) 12.00 orakor 

tarlando bizottsagi ulesere. 

Helyszine: Varoshaza 1. emeleti targyaloterme 

NAPIREND: 

1.) Papa Varos Onkormanyzata Kepviselotestuletenek .../2014. (...) onkormanyzati 
rendelet-tervezete Papa Varos Onkormanyzata 2014. evi koltsegveteserol 

2. ) Vegyes tigyek 

Aradi u. 33. sz. alatti lakas ertekesitesre kijelolese 

3. ) Hatosagi tigyek 
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PAPA VAROS ONKORMANYZATA 
K E P V I S E L O T E S T U L E T E N E K 
EGESZSEGUGYI ES SZOCIALIS BIZOTTSAGA 
8500 PAPA, F6 u. 5. 
Tel: (89) 515-021 Fax: (89) 313-989 
e-mail: szoccsoDortffipaDa.fau 

JEGYZOKONYV 

Keszult: Papa Varos Onkormanyzata Kepviselotestuletenek Egeszsegugyi es Szocialis 
Bizottsaga 2014. februar 3-i nyilvanos ulesen a Varoshaza I . emeleti 
targyalotermeben. 

Jelen vannak: Dr. Voros Ibolya bizottsag elnoke 
Bocskay Laszlo bizottsagi tag 
Szirbek Rita bizottsagi tag 
Venczel Csaba bizottsagi tag 
Kanozsaine dr. Pek Maria cimzetes fojegyzo 
Benecz Rita emberi eroforras osztalyvezeto 
Nagy Zsolt gazdasagi osztalyvezeto 
Bakalar Attila csoportvezeto 

Dr. Voros Ibolya bizottsagi elnok koszontotte a megjelenteket. Megallapitotta, hogy a 
Bizottsag hatarozatkepes, mivel a 4 fo bizottsagi tagbol 4 fo megjelent. A meghivoban jelzett 
napirend kiegesziteset javasolta akkent, hogy az 1. napirendi pontkent a 17. szamii surgossegi 
inditvany keriiljon megtargyalasra. 

NAPIREND: 

1. ) Surgossegi inditvany az onkormanyzat sajat beveteleinek es fizetesi kotelezettsegeinek 
alakulasarol 

2. ) Papa Varos Onkormanyzata Kepviselotestuletenek .../2014. (...) onkormanyzati 
rendelet-tervezete Papa Varos Onkormanyzata 2014. evi koltsegveteserol 

3. ) Vegyes ugyek 
Aradi u. 33. sz. alatti lakas ertekesitesre kijelolese 

4. ) Hatosagi Ugyek 

A Bizottsag 4 igen szavazattal, ellenszavazat es tartozkodas nelkiil az alabbi hatarozatot 
hozta: 

1/2014. (II.3.) Eu. es Szoc. Biz, hatarozat 
A Bizottsag a javasolt napirendet elfogadta. 

1) Siirgdssegi inditvany az onkormanyzat sajat beveteleinek es fizetesi kotelezettsegeinek 
alakulasarol 

Dr. Voros Ibolya bizottsagi elnok felkerte a gazdasagi osztalyvezetot, hogy ismertesse a 
napirendi pontot. 

Nagy Zsolt osztalyvezeto elmondta, hogy az eloterjesztes melleklete egy adatszolgaltatas arra 
vonatkozoan, hogy az onkormanyzatnak az adossag szolgalattal kapcsolalosan milyen fizetesi 
kotelezettsegei vannak es a sajat bevetelei hogyan fognak alakulni a targyevben es az azt 
koveto 3 evben. Hasonlo tablazatot tartalmazo eloterjesztest 2013. december 5-en fogadott el 
a kepviselotestUlet. Az adatok annyiban modosultak, hogy ezek tervszamok, igy a targyevhez 
csak a sajat beveteleket valtoztattak a koltsegvetes tablainak megfeleloen. 
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A Bizottsag 3 igen szavazattal, 1 tartozkodassal, ellenszavazat nelkul az alabbi 
hatarozatot hozta: 

2/2014. (11.3.) Eli, es Szoc. Biz, hatarozat 
A Bizottsag az eloterjesztest elfogadta es javasolta a KepviselotestUlet 
ele terjeszteset. 

2) Papa Varos Onkormanyzata Kepviselotestuletenek .../2013. (...) onkormanyzati 
rendelet-tervezete Papa Varos Onkormanyzata 2014. evi koltsegveteserol 

Dr. Voros Ibolya bizottsagi elnok ismertette a masodik napirendi pontot, majd megkerdezte a 
gazdasagi osztalyvezetot, hogy van-e szobeli kiegeszitese. 

Nagy Zsolt osztalyvezeto elmondta, hogy a 2014-es evtol kezdodoen mar nem kotelezo a 
koltsegvetes konyvvizsgaloval torteno velemenyeztetese, ettol fuggetlenul a velemenyt 
megkertek. A konywizsgaloi jelentes osszessegeben pozitiv, leirja, hogy az onkormanyzati 
rendelet megalkotasa ajogszabalyi elvarasoknak megfelel. Ezt kovetoen ismertette a jelentes 
osszefoglalo reszet; „<3z onkormanyzat 2014. evi koltsegvetesi rendelet-tervezete a jogszabalyi 
eloirdsok figyelembe vetelevel keriilt osszeallitdsra, a bevetelek realis szdmbevetele es a 
kiaddsok koriiltekinto tervezese vdrhatoan megbizhato alapot ad a 2014. evi mukodeshez. A 
tervezett kozponti forrdsok es sajat bevetelek mellett az onkormanyzati feladatok elldtdsi 
szinvonala vdrhatoan fenntarthato. A mukodesi bevetelek es kiaddsok valamint a felhalmozdsi 
celu bevetelek es kiaddsok osszhangjdt vizsgdha megdllapithato, hogy a mukodesi celu 
kiaddsok, a helyi adobevetelekkel egyutt a mukodesi celu forrdsokbdl vdrhatoan fedezhetoek. " 

Szirbek Rita bizottsagi tag megkerdezte, hogy a konywizsgaloi jelentes allapit-e meg 
negativumokat a koltsegvetessel kapcsolatban. Az osszegzesben az szerepelt, hogy a helyi 
adobevetelek megletere illetve behajthatosagara nagymertekben epit a koltsegvetesi rendelet, 
es a konyvvizsgalo is ezt tartotta a koltsegvetes alapjanak. A koltsegvetesi szamadatokbol is 
egyertelmiien kitiinik, hogy a birsagok es a potlekok tekinteteben 55 millio forint plusz 
bevetelre szamit az onkormanyzat az elozo evhez kepest, sot az epitmenyado tekinteteben ez 
az osszeg 15 millio forint. Ez mennyire realis, mennyire tarthatoak ezek a szamok visszanezve 
az elozo ev adozasi fegyelmet. 

Nagy Zsolt osztalyvezeto elmondta, hogy az elozo evi konywizsgaloi jelentes is hasonlo 
megallapitasokat tartalmazott. Az adobevetelek teljesulese minden evben kerdeses. Az 
elmondhato, hogy a par szazalekos novekedessel terveztUnk es a Papai Hus 1913 Kft.-tol is 
szamoltak adobevetellel. A birsagok es a potlekok tervezese tukrozi a 2013-as evet, ahol 
egyebkent egy megerositett letszammal vegezte az osztaly ezeket az ellenorzeseket es 
vegrehajtasokat. A talajterhelesi dij jelentos mertekii novekedesevel a jarulekok es birsagok is 
hatvanyozottan emelkednek. 

Szirbek Rita bizottsagi tag elmondta, hogy az eloterjesztes 8. oldalan, a 2. mellekletben az 
CEP fmanszirozas eseteben kUlon tablazatban fel van tuntetve az egeszsegugyi alapellatasi 
intezet, a kovetkezo tablazatban pedig nem szerepel. Megkerdezte, hogy mi ennek az oka? 

Nagy Zsolt osztalyvezeto elmondta, hogy ez a tablazat kizarolag az onkormanyzatra 
vonatkozo tartalmaz adatokat, az intezmenyek ebben nem szerepelnek. 

Szirbek Rita bizottsagi tag a feliijitasi cfmjegyzekkel kapcsolatban elmondta, hogy a Fo ter 
25. szam alatti epulet emeleti terasz es a burkolat felujitasara 1,5 millio forint az eloiranyzat, 
amelyet mar a tavalyi koltsegvetes is tartalmazott. Megkerdezte, hogy az osszeg nem volt 
elegendo, vagy meg nem sikerUlt befejezni a munkat, vagy esetleg mas problema merUlt fel? 
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Nagy Zsolt osztalyvezeto elmondta, hogy a beruhazas nem valosult meg. Tavaly 
szeptemberben az intezmenyeket fegyelmezett gazdalkodasra es a halaszthato felujitasok 
elhalasztasara kerte a gazdasagi osztaly. 

Szirbek Rita bizottsagi tag elmondta, hogy az egeszsegugyi alapellatasi intezet beszamolqja 
is tartalmazta azt a tenyt, hogy az OEP fmanszirozas nem fedezi teljes mertekben a mukodest. 
Mekkora az OEP fmanszirozas, milyen mertekben valtozott az elozo evekhez kepest, milyen 
mertekii tamogatast biztosit az onkormanyzat a mukodeshez? 

Dr Voros Ibolya bizottsagi elnok elmondta, hogy az iigyelet vonatkozasaban volt az 
onkormanyzatnak kotelezettsegvallalasa eveken keresztiil. Ez minden evben visszatero, ezert 
a beszamolqjaban mindig megemliti az intezet igazgatoja, hogy az onkormanyzat tobb millio 
forinttal tamogatja a mukodest. 

Benecz Rita osztalyvezeto elmondta, hogy az ugyelet biztositasahoz nyujtott tamogatas 
mellett, a ket be nem toltott - 4. fogorvosi es a 4. hazi gyermekorvosi - korzetben az ellatas 
biztositasa helyettesitessel megoldott, a csokkentett OEP fmanszirozast egesziti ki az 
onkormanyzat. Az alapellatasi intezet nagyobb mertekii eloiranyzatra nem nyujtott be igenyt, 
a koltsegvetes a mukodeshez sziikseges forrasokat tartalmazza. 

Szirbek Rita bizottsagi tag elmondta, hogy a bolcsodei ellatasra vonatkozoan a koltsegvetes 
egyik sora 5 fore hataroz meg normativat es megkerdezte, hogy ez mit jelent? 

Benecz Rita osztalyvezeto elmondta, hogy a gyermeketkeztetes teritesi dijat meghatarozo 
onkormanyzati rendelet nem targyalja kepviselotestUlet, mert az etkeztetes 
nyersanyagkoltsege nem valtozott. A bolcsodei normativaval kapcsolatban elmondta, hogy a 
bolcsodei ferohelyek az elozo evhez kepest nem novekedtek, uj szolgaltataskent mindharom 
bolcsode nyujthat idoszakos gyermekfelUgyeletet, elkepzelheto, hogy erre vonatkozik a 
koltsegvetesnek ez a sora, de a pontes valasznak utana fog nezni. 

Szirbek Rita bizottsagi tag a borsosgyori orvosi rendelo felujitassal kapcsolatban 
megkerdezte, hogy hoi tart a tervezes, mikorra keszUl el a beruhazas, ez a kulturhaznak a 
felujitasat is jelenti, vagy csak az orvosi rendelot erinti? 

Nagy Zsolt osztalyvezeto elmondta, hogy az eloiranyzat csak az orvosi rendelo felujitasat 
tartalmazza. 

Kanozsaine dr. Pek Maria cimzetes fojegyzo elmondta, hogy felmerUlt a megvalositasra egy 
pillanatnyilag allami tulajdonban levo epUlet, amelyre az onkormanyzat benyujtotta az 
igenyet. Ez az eljaras folyamatban van, amennyiben az ingatlan az onkormanyzat tulajdonaba 
kerul, akkor lesz lehetoseg a megvalositasra. 

Benecz Rita osztalyvezeto elmondta, hogy az ingatlan megszerzesevel kapcsolatos 
levelvaltasokat a tisztifoorvosnak tajekoztatasul eljuttatta, a felujitas a koltsegvetesben 
szerepel, igy a hatosag tudomasul vette, hogy az eljaras mar folyamatban van es nem all fenn 
annak a veszelye, hogy az orvosi rendelot bezarja a szolgalat. 

Szirbek Rita bizottsagi tag elmondta, hogy az eselyegyenlosegi programban targyalasa soran 
elhangzott, hogy varhatoan megalkotasra kerUlt egy olyan onkormanyzati rendelet, ami a 
fogamzasgatlas tamogatasara vonatkozik. Megkerdezte, hogy realizaI6dik-e ez ebben az 
evben, tortentek-e elokeszUletek? 
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Benecz Rita osztalyvezeto elmondta, hogy az egyhazak is megtargyaltak ezt az 
eselyegyenlosegi programot, mivel ok is tagjai a Szocialpolitikai Kerekaszlalnak. Ezt az 
altemativat vallasi okokboi nem tamogatjak, ezert nem tartalmazza az onkormanyzati-rendelet 
megalkotasat a munkaterv. 
A Human Papilloma Virus elleni vedooltast ebben az evben is tamogatja az onkormanyzat, de 
jelenleg meg a reszletes feltetelek kidolgozas alatt allnak, ugyanis a vedooltas bekerul az 
orszagos programba. Jelenlegi informaciok szerint ez a 12. eletevet be nem toltott lanyokat 
fogja erinteni. Az onkormanyzat az elmult 3 evben a 13. eletevet betoltott lanygyermekek 
oltasahoz jarult hozza, igy kimarad a 12. evet betoltott korcsoport. Ennek elkeriilesehez be 
fogjak kemi az adatokat az iskolakbol es annak ismereteben kertil sor az onkormanyzati 
rendelet megalkotasara. 

Tovabbi kerdes es hozzaszolas hianyaban szavazasra keriilt sor. 

A Bizottsag 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartozkodas nelkiil az alabbi 
hatarozatot hozta: 

3/2014. (II.3.) El i , es Szoc. Biz, hatarozat 
A Bizottsag Papa Varos Onkormanyzata 2014. evi koltsegveteserol 
szolo Papa Varos Onkormanyzata Kepviselotesttiletenek .../2014. (...) 
onkormanyzati rendelet-tervezetet elfogadta es javasolta a 
KepviselotestUlet ele terjeszteset. 

3) Vegyes ugyek 
Aradi u. 33. sz. alatti lakas ertekesitesre kijelolese 

Dr. Voros Ibolya bizottsagi elnok ismertette a napirendi pontot, majd megkerdezte Bakalar 
Attila koztisztviselot, hogy van-e szobeli kiegeszitese. 

Bakalar Attila koztisztviselo elmondta. hogy megkisereltuk mar tobbszor berbe adni, 
kozerdeku berbeadassal, ezek a probalkozasok nem vezettek eredmenyre, a lakas muszaki 
allapota romlott, azert szUletett ez a dontes, hogy inkabb ertekesitesre keruljon. 

Kerdes es hozzaszolas hianyaban szavazasra keriilt sor. 

A Bizottsag 4 igen szavazattal, ellenszavazat es tartozkodas nelkul az alabbi hatarozatot 
hozta: 

4/2014. (11.3.) Eu. es Szoc. Biz, hatarozat 
A Bizottsag az eloterjesztest elfogadta es javasolta a KepviselotestUlet 
ele terjeszteset. 

Egyeb hozzaszolas nem volt, ezert a bizottsagi ules nyilt resze 12 ora 30 perckor veget ert. 

A Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi CXXXIX. tv. 46. § (2) bekezdes a) 
pontja alapjan a bizottsag zart Ules kereteben folytatja munkajat. 

Dr. VOros Ibolya 
bizottsag elnoke 

Bocskay Laszlo 
bizottsagi tag 

jegyzokonyv hitelesito 


