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Készült: Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és Szociális 
Bizottságának 2010. január 21-i ülésén a Szociális és 

Egészségügyi Osztály hivatali helyiségében.  
 
Jelen vannak: Vörös Ibolya 

 Takács Pál 
Kelemen Gyuláné 

 Balassa Zoltánné 

 Pingiczer Sándor 
 Venczel Csaba 

 Korcsmáros József 
 Benecz Rita 
  

Dr. Vörös Ibolya elnök köszöntötte a Bizottság megjelent tagjait. 
Megállapította, hogy a Bizottság határozatképes, mert a 8 fő bizottsági tagból 

6 fő megjelent. Javaslatot tett a napirend sorrendjére és annak elfogadására. 
Kanozsainé dr. Pék Mária megérkezett az ülésre. 
 

 
JAVASOLT NAPIREND: 
 

1.) Fenyveserdő Bölcsőde új szakmai programjának elfogadása 
 

2.) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének  ……../2010.  (…) 
rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzatának 2010. évi 
költségvetéséről 

 
3.)  Közfoglalkoztatási terv elfogadása 

 
4.)  Közérdekű bérbeadás Jankovics Gizella vegyészmérnök részére 

 

5.)  Közérdekű bérbeadás Bogdán Etelka részére 
 

6.)  Hatósági ügyek 

 
 

A Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
javasolt napirendet elfogadta. 
 

 
1.) Fenyveserdő Bölcsőde új szakmai program elfogadása 

 
Dr. Vörös Ibolya elmondta, hogy a Fenyveserdő Bölcsőde férőhelyeinek 
száma 10 fővel megemelkedett. A működési engedély ismételt kiadása 

érdekében új szakmai programra van szükség, melyet a bizottságnak saját 
hatáskörében kell elfogadnia.  

 

A Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az új 
szakmai programot elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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1/2010. (I. 19.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pápa Város 
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/1995. 

(IV. 27.) rendeletének 1. sz. melléklete 14. § (1) bekezdésének f) pontja 
alapján az Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben 

eljárva jóváhagyja az önkormányzat által fenntartott szociális, 
egészségügyi, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények 
szakmai programját. 

 
 Utasítja Pápa Város Önkormányzata Szociális és Egészségügyi 
 Bizottságát, hogy a szakmai programmal kapcsolatban a szükséges 

 intézkedéseket tegye meg. 
 

 Határidő: azonnal 
 Felelős:    Dr. Vörös Ibolya bizottsági elnök  
                 Benecz Rita szoc. és eü. oszt.vezető 

 
 

2.) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének  ……../2010.  
(…) rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzatának 2010. évi 
költségvetéséről 

 
Dr. Vörös Ibolya köszöntötte Menyhárt László pénzügyi osztályvezetőt és 
felkérte szóbeli kiegészítésének megtételére. 

 
Menyhárt László elmondta, hogy az előterjesztés egyeztetésre került az 

Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetének képviselőjével, a Bölcsődei 
Dolgozók Szakszervezetének képviselőjével, valamint az érintett intézmények 
vezetőivel, akik az egyeztetést követően az ágazatot érintő költségvetést 

elfogadták és tudomásul vették. 
A 2010. évi költségvetés működési oldalát tekintve megállapítható, hogy a 

szociális ellátás területén úgy a pénzbeli, mind pedig a természetbeni 
ellátások fedezetét tartalmazza a költségvetés, valamint a bölcsődei ellátás 
területén létszámtöbbletet is biztosít a megnövekedett feladatokhoz. 

Az intézményekben létszámleépítést nem tartalmaz az előterjesztés.  
Az egészségügyi ágazatban részletes információ nem áll rendelkezésre az 
OEP finanszírozás tekintetében. A kórház működtetése már így is nagyon 

nehéz feladatot ró a fenntartóra, bízik abban, hogy nem lesz csökkenés a 
pontszámértékek és a volumenkorlátok tekintetében. 

Az egészségügyi és szociális intézményeket három fejlesztés érinti, az 
Egyesített Szociális Intézmény uniós fejlesztési pályázata, a Munkácsy 
Mihály Általános Iskola akadálymentesítése, valamint a Fenyveserdő 

Bölcsőde fejlesztése.  Az intézményi ellátás területén azokban az ellátási 
formákban, ahol a nyersanyag költség az alapja a térítési díjnak – tekintettel 
arra, hogy a nyersanyag változására nem tesz javaslatot az előterjesztés –  

nem történik változás. Ez általában az oktatási intézményeket érinti, de a 
szociális területet is megérinti. 

A működtetéshez visszatérve még kiegészítésként elmondta, hogy a 2010. évi 
személyi juttatások területén pozitív irányú elmozdulás történt oly módon, 
hogy az intézményvezetők a dolgozók részére egyéb személyi kifizetéseket is 

tehetnek a megmaradó előirányzat terhére, tekintettel arra, hogy a dolgozók 
reáljövedelme évről-évre csökkent.  
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Pingitzer Sándor elmondta, hogy 2009. novemberében úgy döntött a 
bizottság, hogy legfeljebb 20 millió Ft támogatást nyújt az önkormányzat a 
kórháznak, melyből 4 millió Ft realizálódott. Megkérdezte, hogy az idei 

költségvetésben van-e olyan alap, amelyből – ha szükség lesz rá – az idei 
évben is tud az önkormányzat a kórház részére anyagi támogatást nyújtani.  

A második kérdése az, hogy hitelek nélkül hogyan tud talpon maradni a 
költségvetés, mivel 210 millió Ft fejlesztési és 500 millió Ft működési hitel 
felvételét tervezi a város, viszont 152 millió Ft körülbelül a törlesztő részlet és 

annak kamatterhei és ehhez kapcsolódik még 2012-ben a 2 milliárdos 
kötvénynek a tőketörlesztése.  
 

Menyhárt László elmondta, hogy a törlesztő részletekkel kapcsolatosban a 
költségvetés 8. számú melléklete ad útmutatást. 

A kórház esetleges finanszírozásával kapcsolatban elmondta, hogy majd 
annak esetleges felmerülésekor fog dönteni az önkormányzat a fedezet 
biztosításáról, tartalék előirányzat nem került tervezésre. Az előirányzatban 

az átlagos tartalék 4 millió Ft-ot tesz ki, illetve a szociális feladatokra még 1 
millió Ft áll rendelkezésre, mely szükség esetén átcsoportosíthatóvá válik. 

Természetesen a költségvetés végrehajtásakor a bevétel és a kiadás 
alakulása szükségessé teheti a költségvetés módosítását is. 
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 
A Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
rendelet-tervezetet elfogadta, javasolta annak Képviselőtestület elé 

terjesztését és elfogadását. 
 

3.) Közfoglalkoztatási terv elfogadása 
 

Dr. Vörös Ibolya röviden összefoglalta az előterjesztés tartalmát és megkérte 

Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezetőjét az előterjesztés szóbeli 
kiegészítésére. 

 
Benecz Rita elmondta, hogy a közfoglalkoztatási tervet 1 évre kell elfogadni, 
a 2010. február 1-től 2011. január 31-ig szóló időszakra vonatkozik a 

tervezet. Elmondta, hogy az önkormányzat fenntartásában működő 
intézményektől, valamint az önkormányzat többségi tulajdonában álló 
gazdasági társaságoktól már előzetesen bekérték az igényeket arra 

vonatkozóan, hogy milyen munkakörökben és hány főt kívánnak 
foglalkoztatni a közfoglalkoztatási terv keretében. 

A terv intézményenként tartalmazza a beérkezett igényeket, valamint azt is, 
hogy milyen időtartamra tudják a foglalkoztatásukat megoldani.  
A tavalyi év során már tárgyalták a közfoglalkoztatási tervet, akkor 103 fő 

foglalkoztatott szerepelt a tervben, ehhez képest az idei terv 254 fő 
foglalkoztatásáról szól. A közfoglalkoztatottak minimálbért kapnak, melynek 
– járulékokkal együtt - 95 %-át a központi költségvetés, 5 %-át pedig az 

önkormányzat finanszírozza. A közfoglalkoztatási terv elkészítésekor az volt a 
cél, hogy minél több embert lehessen a programba bevonni. 

A Veszprém Megyei Önkormányzat úgy döntött, hogy megállapodást köt Pápa 
Város Önkormányzata Képviselőtestületével annak érdekében, hogy a megyei 
fenntartásában működő intézmények is részt vehessenek a 

közfoglalkoztatásban, melynek költségeit a megyei önkormányzat 
költségvetését fogja terhelni.  
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A megállapodást követően – a képviselőtestületi ülés a anyagának postázását 

követően – további három megyei önkormányzat által fenntartott intézmény 
jelentette be írásban igényét a közfoglalkoztatásra.  

Nevezetesen a Balla R. téri Általános Iskola, a Türr István Gimnázium, 
valamint a Petőfi Sándor Gimnázium ahol összesen 4 főt alkalmaznának 
ebben a programban. A kiküldött anyag a 4 fő foglalkoztatásával egészülne 

ki, de a tervezetet mindenhol érinti, hiszen a 4 főre jutó járulékos költségeket 
is, meg a létszámot is megemeli. 

Elmondta, hogy az előzőleg kiküldött közfoglalkoztatási tervet megtárgyalták 
a kisebbségi önkormányzatok, valamint a kerekasztal tagjai és egyhangúan 
elfogadásra javasolták.  

 
Takács Pál megkérdezte, hogy az Acsády Ignác Szakképző Iskola és 
Kollégium 5 fős igénye már előzetesen szerepelt-e a tervben.  

 
Benecz Rita elmondta, hogy az Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium 

kérelme időben érkezett, úgy hogy az az eredeti tervben szerepelt már. 
 
Dr. Vörös Ibolya elmondta, hogy véleménye szerint egy nagyon jó lehetőség 

mind az intézmények, mind pedig a munkavállalók részére. Az arra rászoruló 
embereken tudnak segíteni, vissza lehet vezetni őket a munka világába.  

Hangsúlyozta, hogy pozitívan kell értékelni a programot, amely lehetőséget 
ad az intézmények számára olyan foglalkoztatás biztosítására, amely kevésbé 
terheli a szűkös költségvetésüket.  

 
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 
 

A Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
közfoglalkoztatási tervet elfogadta, javasolta annak Képviselőtestület 

elé terjesztését és elfogadását. 
 

4.) Közérdekű bérbeadás Jankovics Gizella vegyészmérnök részére 

5.) Közérdekű bérbeadás Bogdán Etelka részére 
 

Kanozsainé dr. Pék Mária elmondta, hogy a kórház főigazgatója jelezte, 

hogy mindkét munkavállalójára nagy szüksége van az intézménynek, 
munkájukat lelkiismeretesen végzik, ezért az önkormányzat támogatni 

kívánja nevezettek részére a lakás bérbeadását. 
 
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 
A Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

előterjesztést elfogadta, javasolta annak Képviselőtestület elé 
terjesztését és elfogadását. 
 

Egyéb hozzászólás nem volt, ezért a bizottsági ülés nyílt része 17 óra 45 
perckor véget ért. 

K.m.f. 

 
Benecz Rita         Dr. Vörös Ibolya  

osztályvezető       bizottsági elnök 


