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BOCSKAY tÁsztÓ KEPVISEI Ó Ún

Helyben

Tisztelt Képviselő Ur!

Dr. Vörös Ibolya képviseló akadályoztatásétra tekintettel a Pápa Varos Önkormányzata

Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáről szóló 91201l. (IV, l4.)

önkomrányzati rendelete 33. § (l) bekezdésében foglaltaknak megfeIelóen az Egészségligyi és

Szociális Bizottság 2014. szeptember 16-án (kedden) 13.00 órakor tartandó bizottsági ülésén

megbízom az elnöki teendők ellátásával,

Pápa, 20l 4, szeptember l 6,
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Pápa Varos Önkormán y zata Képviselőtestületének Egészsé gügyi é s S zociáli s
Bizottsága 2014. szeptember 16.-i nyilvános ülésén aYérosháaa I. emeleti
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Dr. VÖrÖs lbolya bizottsági elnök távolmaradását előzetesen bejelentette, akadályoztatásáta
való tekintettel a polgármester Bocskay Lászlő képviselőt bína meg a bizottság elnöki
feladatainak ellátásával.

Bocskay László bizottsági tag köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Bizottság
határozatképes, mivel a 4 fő bizottsági tagból 3 fő megjelent.

NAPIREND:
l.) Tájékoztatő a 2014-2020. közötti európai uniós költségvetési ciklus fejlesztési

lehetősé geiről, a Területi Operatív Pro gram pápai proj ektj avaslatairól
2.) Hatósági ügyek

A Bizottság 3 igen szavazattal. ellenszavazat és tartőzkodás nélkül az alabbi határozatoí
hozta:

7 5 l20l4. (IX.16.| Eii. és Szo c. Bw. határ ozat
A Bizottság a javasolt napirendet elfogadta.

1) Tájékoztató a 2014,2020. közötti európai uniós költségvetési ciklus fejlesztésí
lehetőségeiről, a Területi Operatív Program pápai proj ektj avaslatairól

Bocskay László bizottsági tag ismertette azelső napirendi pontot.

Szirbek Rita bizottsági tag a bentlakásos irtézmény akadálymentesítésére vonatkozó
Projekthez kaPcsolódóan megkérdezte, hogy mikor merült fel a piobléma és ez egy újonnan
kialakított épÜletben van, vagy még a régi épületben? Mekkora területnek az
akadálYmentesítéséről van szó? A Napsugár Bölcsőde felújításáravonatkozóan megkérdezte,
hogY ez jelent-e férőhelybővítést, és erre vonatkozóan készült-e mar megvalósítási ianulmany
vagY valami terv, amiben felvázolják a bölcsödének a felújítását? További kérdése, hogy á
szociális alapszolgáltatás fejlesztése pontosan mit takar, az egészségügyi alapellátás-és
Önkormanyzati járő-beteg ellátás infrastrukturális fejlesztése keretéúen folytátódik-e a
rendelők felÚjítása? Végezetül megkérdezte, hogy ezeknek a projekteknek van-e
megvalósíthatósági tanulmánya?

Be{recz Rita osztéúyvezető elmondta, hogy amikor akadálymentesítésről van szó, akkor az
emberek többsége kizarőIag a mozgáskorlátozottakra gondol, pedig ebbe belet artozik a
infokommunikációs akadálymentesítés is.
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Az Idősek Otthona telephelyeinek többsége akadálym8ntesített, adományból is készült mar
lift, de a Barát utca 3" számt alattitelephelyen további felvonó kialakítása vált sztikségessé,
A NaPsugár Bölcsődében felmerült az ígény egy közösségi épületre, mert a jelenlÓgi épület
alkalmatlan a programok lebonyolitáséra. A pátyázati kiírástól ft1ggően a reiorretyuovítés is
szóbajöhet.
A szociális alapszolgáltatások fejlesztése egy nagyon átfogó terület, a cél az, hogy egy olyan
erős alaPszolgáltatás kerüljön kialakításra, amely lehetőséget biztosít arra, hogy a rászorulókat
minél tovább az otthonukban tudja az intézmény gondozni. A koÁányzat is az
alapszolgáltatások erősítésére törekszik, ez lá/rszika normatívában is.
Az egészségügyi alapellátással kapcsolatban elmondta, hogy Anna téri épület emeletén
tervezett az önkormányzatrendelőket kialakítani, erről már tervek is készültek.

Rádi RÓbert kabinetvezető elmondta, hogy ezek különböző készültségű pályázatok Úgy
kellett a projektjavaslatokat összeállítani, hogy vannak úgynevezetr belső kódátai ezekneÉá
témáknak, amik az előterjesztésben is szerepelnek. A Tenileti Operatív Program úgy épül fel,
hogY különböző témál<ta kúlönböző összegekethatérozmeg. Ennek a fonás alapjiazreszben
a jarásoknál rendelkezésre álló összeg - ebből 3 miltiárd forint körüli jut a papai járásra -,
másrészt a megyei fejlesztési péru, ami 2I milliard forint. Vannak különböző prioiitasot es
azon belÜl intézkedések, ez a horizontális szintje ennek a pályázati rendszernek. Ezen belül
meg lehetett határozru - a különböző keretösszegekig - olyan területeket, mint például a
szociális ágazatban való fejlesáések. A megvalósíthatósági tanulmányon túl vannak olyan
témák, mint Például a Nagyharrtai malom, ami már egy kész pályázati anyag, hiszen áár
benyújtottuk a Norvég alaphoz. Ez egy tervdokumentációval rendelkező any ag.
Az elóterjesztésben nem szerepel, mert egy másik pályázati alapba kerül, ei azűgynevezett
CLLD konstrukciÓ, ami egy közösségi szinttér felújításra vonátkozó pályazat. Arra tettünk
javaslatot, hogy az egykori lóistálló, a volt platan szállónak az epulótébe valósuljon meg.
Információk szerint a megyéből 3 olyan város - Veszprém, Ajka és Pápa - van nevesífué,
amelY eséllYel indulhat ezen a pályázaton Erről megyei ktizgytílesi döntés is született és az
államtitkár Úr visszaigazolta, hogy mindhiárom javaslatot elfogadjak. A pályázat az épilet
felújításra illetve szakmai tartalommal való megtöltését célozia, amelynel fonásigényó kb.
1 milliard forint. A konstrukció lényege, hogy az önkormányzatnak, a gazdasági szierának es
a civil szervezeteknek együttesen kell működtetniúk aházat. A pályazan kiírás várh atőan már
azidénmeg fog történni, tehát felgyorsultak az események ebben azigyben.

További kérdés éshozzászólás hiányáb an szavazásra került sor.

A Bizottság 3 igen szavazattal. ellenszavazat és tartőzkodás nélkül az alabbi határozatot
ltozta

7 6 l20l4. (IX.í6.\ Eü. és Szo c. Biz. határ ozat
A Bizottság az előterjesztést elfogadta és javasolta a
Képviselőtestület elé terj esztését.

EgYéb hozzászőlás nem volt, ezértabizottságnyilvános ülése 13 óra 15 perckor véget ért.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szőIő 2011. évi CXXXX. törvény 46. § (2)
n a bizottság zártiJlés keretében folytatja munkáját.
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