
 

 

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: 1/1-133/2013. 

 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. július 8-i rendkívüli 

ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Unger Tamás alpolgármester 

 

Dr. Péntek Árpád, Császár Endre, dr. Hermann István, Máté István, Bocskay 

László, Venczel Csaba, Grőber Attila, Pingiczer Sándor képviselők, 10 fő  

  

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

  Horváthné Farkas Andrea aljegyző, 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető, 

intézményvezetők jelenléti ív szerint, 

meghívottak a jelenléti ív szerint, 

Városi TV munkatársai, 

Papa-ma.hu internetes honlap munkatársa, 

 a Napló c. újság munkatársa, 

 Bognárné Som Andrea jegyzőkönyvvezető,  

 Nagy Balázs köztisztviselő. 

 

Dr. Vörös Ibolya, Zsegraics Gyula, Erőss Bulcsú és Szirbek Rita képviselő a távolmaradását 

bejelentette. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti a Városháza épületének nagytermében a megjelenteket és az ülést az interneten ke-

resztül követőket, a testület ülését 8,00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselőtes-

tület határozatképes, 10 fő képviselő jelen van. Kiosztásra került a 110. és 111. sorszámú elő-

terjesztés. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a meghívóban jelzett napirendi javaslatról.  

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozta: 

 

129/2013. (VII.8.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013. július 

8-i rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza 

meg: 

 

1. Vegyes ügyek 

 

 



 

 

2 

 

1. Vegyes ügyek 

 

a.) Házi segítségnyújtással kapcsolatos döntés (NAPÁVA Kft.) 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, Pápa Város Önkormányzatához megkeresés érkezett a NAPÁVA Kft-től, amely 

felajánlotta a házi segítségnyújtási szolgáltatást az önkormányzat számára. Nem tartozik szo-

rosan a napirendhez, de megemlíti, ezen a piacon korábban sok társaság működött, sokszor 

ugyanazzal a személyi körrel, csak különböző egyházak színeiben. Az önkormányzat úgy ítéli 

meg, hogy a felmerülő igényeket az Egyesített Szociális Intézményen keresztül ki tudják elé-

gíteni, így a határozati javaslat nem támogató jellegű. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozta: 

 

130/2013. (VII.8.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a fenntartá-

sában működő Egyesített Szociális Intézmény közreműködésé-

vel a házi segítségnyújtás szolgáltatást teljeskörűen biztosítja, 

ellátási kötelezettségének eleget tesz, ezért  

a) nem járul hozzá, hogy a NAPÁVA Szociálisgondozó Köz-

hasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 

8200 Veszprém, Kinizsi u. 35.) Pápa város közigazgatási te-

rületén házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást 

nyújtson, valamint  

b) úgy dönt, hogy nem köt ellátási szerződést a szociális szol-

gáltatás nyújtására. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a döntésről a 

NAPÁVA Szociálisgondozó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Fe-

lelősségű Társaság ügyvezetőjét értesítse. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekez-

dés c) pontja alapján indítványozza, hogy a 111. sorszámú előterjesztést zárt ülésen tárgyalja 

meg a testület. 

 

 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-

kodás nélkül elfogadta az indítványt. 
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A zárt ülést követően a Képviselőtestület 8,20 órakor nyilvános ülésen folytatja munkáját. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A zárt ülést követően a nyilvános ülésen ismerteti a Képviselőtestület zárt ülésén hozott dön-

tését.  

 

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 8,25 órakor bezárja. 

 

 

K. m. f. 

 

  

 Dr. Áldozó Tamás Kanozsainé dr. Pék Mária  

 polgármester címzetes főjegyző 


