
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2010. május 3-i ülésén az I. 

emeleti polgármesteri tárgyalóban.  

 

Jelen vannak: Dr. Vörös Ibolya 

 Takács Pál 

Kelemen Gyuláné 

 Balassa Zoltánné 

 Szirbek Rita 

 Venczel Csaba 

 Pingiczer Sándor 

 Benecz Rita 

  

Dr. Vörös Ibolya elnök köszöntötte a Bizottság megjelent tagjait. Megállapította, hogy a 

Bizottság határozatképes, mert a 8 fő bizottsági tagból 7 fő megjelent. Javaslatot tett a 

napirend sorrendjére és annak elfogadására. 

 

JAVASOLT NAPIREND: 

 

1.) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …../2010. (….) 

önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2009. évi 

költségvetése végrehajtásáról 

 

2.) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének  ..../2010. (…..) 

önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről szóló 

12/2008. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

3.) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …./2010. (…) 

önkormányzatai rendelet-tervezete az önkormányzati lakások és helyiségek 

bérletéről és elidegenítéséről szóló 49/1993. (XII.21.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

4.) Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 

ellátásáról  

 

5.) A Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő és a Pápa Város 

Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye alapító okiratainak 

módosítása 

 

6.) Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállásán időszakos férőhely biztosítása 

 

7.) Értékesítésre kijelölés (Széchenyi u. 17.) 

 

8.) Alapellátási körzetek utcajegyzék módosítása 

 

9.) Beszámoló a városi gyermekétkeztetés helyzetéről 

 

10.) Hatósági ügyek 
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23/2010. (V.03.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

 A Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a javasolt 

napirendet elfogadta. 

 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az 1.) napirendi pont megtárgyalása után folytatta 

munkáját az előzőekben javasolt napirendek megtárgyalásával. 

 

2.) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2010. (….) 

önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2009. évi 

költségvetése végrehajtásáról 

 

Dr. Vörös Ibolya röviden összefoglalta az előterjesztés tartalmát és megkérte Menyhárt 

László pénzügyi osztályvezetőt az előterjesztés szóbeli kiegészítésére. 

 

 

Menyhárt László elmondta, hogy 2009. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatban a 

Képviselőtestület minden évben félévkor és háromnegyedévkor áttekinti a gazdálkodás 

helyzetét és nyilvánvalóvá vált, hogy a gazdasági helyzet hatását szükségszerű kezelni az 

éves költségvetés végrehajtása során. 

A pótelőirányzatokkal sikerült az intézményi gazdálkodás egyensúlyát fenntartani és a 

likviditást is megőrizni. A kórház működtetésében az önkormányzatnak kevesebb eszköz állt 

a rendelkezésére, tekintettel arra, hogy a kedvezőtlen OEP finanszírozás jelentős mértékben 

meghaladta az önkormányzat és az intézmény teherbíró képességét is, ezért jelentős szállítói 

átütemezéssel tudta csak a pénzügyi egyensúlyt biztosítani. Az intézményi ellátás területén a 

megfelelő színvonalat mindegyik intézmény teljesítette, a pénzbeni ellátásokban fennakadás 

nem volt.  

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

24/2010. (V.03.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a 

beszámolót elfogadta, javasolta annak Képviselőtestület elé terjesztését és 

elfogadását. 

 

 

3.) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének  ..../2010. (…..) 

önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről szóló 

12/2008. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Dr. Vörös Ibolya röviden összefoglalta az előterjesztés tartalmát és megkérdezte Benecz 

Rita osztályvezetőtől, hogy az előző évekhez képest történt-e változás. 

 

Benecz Rita elmondta, hogy a bentlakásos idősotthoni ellátás 3 telephelyen működik. A 

jelenleg hatályos térítési díjakhoz képest nem változott az intézményi térítési díj a rendelet-

tervezet alapján. 
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Az alapszolgáltatásoknál korábban több normatíva sáv volt megállapítva, emiatt háromféle 

térítési díj szerepel a hatályos rendeletben. Központi jogszabályi változás következtében egy 

normatívát biztosítanak a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás tekintetében, ezért 

ebben a rendelet-tervezetben is egy térítési díj került megállapításra. 

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál kedvezőbben alakul a szolgáltatás. A normatíva és 

az önköltség különbözete 5 Ft, így a kerekítési szabályok alapján a szolgáltatásért nem kell 

térítési díjat fizetni. A támogató szolgáltatás térítési díja 320 Ft-ról 330 Ft-ra emelkedett, a 

többi szolgáltatás tekintetében a kerekítés szabályai miatt történt csak kisebb változtatás. 

Az ellátott a személyi térítési díjat jövedelmének vizsgálatát követően, a kedvezményeket 

biztosító táblázat alapján fogja fizetni.  

A rendelet-tervezet szerint a gyermekeket érintő ellátások térítési díjai nem változnak. 

A szociálisan nem rászoruló személyek által fizetendő személyi térítési díjak a támogató 

szolgáltatás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében kismértékben emelkednek a 

tervezet szerint. 

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

25/2010. (V.03.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a rendelet-

tervezetet elfogadta, javasolta annak Képviselőtestület elé terjesztését és 

elfogadását. 

 

 

4.) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének   …../2010.  (…) 

önkormányzatai rendelet-tervezete az önkormányzati lakások és helyiségek 

bérletéről és elidegenítéséről szóló 49/1993. (XII.21.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

 

Dr. Vörös Ibolya röviden összefoglalta az előterjesztés tartalmát és megkérte Polgár Jenő 

osztályvezetőt az előterjesztés szóbeli kiegészítésére. 

 

Polgár Jenő elmondta, hogy a rendelet-tervezet szerint a szociális és fiatal házas bérbevételi 

ajánlatokat az Egészségügyi és Szociális Bizottság fogja rangsorolni, figyelembe véve a 

környezettanulmány során megállapítottakat és dönt a lakásbérbeadási jegyzékről. Erre azért 

van szükség, mivel a környezettanulmány, illetve a helyszíni szemle alapján a legtöbb és 

legközvetlenebb információval a bizottság rendelkezik az ajánlattevőről. 

 

A 10 millió forint forgalmi értéket elérő ingatlanok étékesítéséről változatlanul a 

Képviselőtestület fog dönteni, de az ez alatti, kisebb forgalmi értékű lakások és nem lakás 

céljára szolgáló helyiségek értékesítése a javaslat szerint bizottsági hatáskör be kerül. 

 

Pingiczer Sándor szerint is át lehet ruházni a hatáskört a bizottságra, mert akik ezeket a 

környezettanulmányokat készítették, mindig felelősségteljes munkát végeztek és a 

Képviselőtestület sem hozott soha más döntést, mint amit a bizottság javasolt.  

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 
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26/2010. (V.03.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a rendelet-

tervezetet elfogadta, javasolta annak Képviselőtestület elé terjesztését és 

elfogadását. 

 

5.) Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 

ellátásáról  

 

Dr. Vörös Ibolya röviden összefoglalta az előterjesztés tartalmát és megkérte Oláh Mártát 

az Egyesített Szociális Intézmény Gondozási Központjának vezetőjét az előterjesztés szóbeli 

kiegészítésére. 

 

Oláh Márta elmondta, hogy véleménye szerint a beszámoló mindenre kiterjedő, így 

kiegészíteni nem kívánja, de az ezzel kapcsolatos kérdésekre szívesen válaszol. 

 

Szirbek Rita elmondta, hogy a beszámolóban van egy utalás arra, hogy 2009 májusában 

volt egy vizsgálat. Ennek eredményeképpen a jegyző intézkedést tett, amelyet jónak tart, 

hiszen a gyermekbántalmazás tekintetében mindent el kell követni, hogy a gyermekek ne 

sérüljenek. Ezzel kapcsolatban megkérdezte, hogy a családgondozók felé is történt-e 

intézkedés? 

 

Oláh Márta elmondta, hogy természetesen egy szakmai team a módszertani intézménnyel 

és a gyámhivatallal közösen megbeszélést tartott és egy speciális jelzőrendszer került 

kialakításra. 

 

Szirbek Rita megkérdezte, hogy az óvodáztatási támogatást melyik lakossági réteg veszi 

igénybe és milyen feltételekkel. 

 

Benecz Rita elmondta, hogy a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részesülhet ebben a támogatási formában. Emellett 

további feltételként a gyermeknek rendszeresen kell az óvodába járnia. Az intézmény 

igazolása alapján az együttes feltételek teljesülése esetén vehető igénybe az óvodáztatási 

támogatás.  

 

Szirbek Rita megkérdezte, hogy gyermektartásdíj megelőlegezésével kapcsolatban mennyi 

időnek kell eltelnie ahhoz, hogy az ügyfél az állam által történő gyermektartásdíj 

megelőlegezését kérhesse. 

 

Nagyné Holczinger Csilla elmondta, hogy a gyermektartásdíj állam által történő 

megelőlegezéséhez a kérelem benyújtását megelőző 6 hónap fizetési kötelezettség 

elmulasztása szükséges. A kérelemre induló eljárásban a jogszabályi feltételeknek is meg 

kell felelni ahhoz, hogy a gyámhivatal megállapítsa a jogosultságot. 

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

27/2010. (V.03.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a 

beszámolót elfogadta, javasolta annak Képviselőtestület elé  terjesztését és 

elfogadását. 
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6.) A Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő és a Pápa Város 

Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye alapító okiratainak 

módosítása 

 

Dr. Vörös Ibolya elmondta, hogy az előterjesztésre a jogszabályi változások miatt van 

szükség. 

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

28/2010. (V.03.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az 

előterjesztést elfogadta, javasolta annak Képviselőtestület elé  terjesztését és 

elfogadását. 

 

7.) Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállásán időszakos férőhely biztosítása 

 

Dr. Vörös Ibolya röviden összefoglalta az előterjesztés tartalmát és megkérte Csőréné Pőr                                                         

Eszter intézményvezetőt az előterjesztés szóbeli kiegészítésére. 

Csőréné Pőr Eszter elmondta, hogy a jogszabály alapján a fenntartó az időszakos férőhely-

bővítést több év téli időszakára is kérelmezheti, ennek érdekében a működési engedély 

módosítása szükséges. 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

29/2010. (V.03.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az 

előterjesztést elfogadta, javasolta annak Képviselőtestület elé  terjesztését és 

elfogadását. 

 

8.) Értékesítésre kijelölés (Széchenyi u. 17.) 

 

Dr. Vörös Ibolya röviden összefoglalta az előterjesztés tartalmát. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária elmondta, hogy a Pápa, Széchenyi u. 17. szám alatti ingatlan az 

önkormányzat tulajdonát képezi, mely megüresedett. 

 

A Városgondnokság javasolta a rossz műszaki állapotú, bérbeadásra alkalmatlan, 

gazdaságosan fel nem újítható lakás értékesítését, mellyel az ingatlanban az önkormányzati 

tulajdoni hányad megszüntethető. 

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

30/2010. (V.03.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az 

előterjesztést elfogadta, javasolta annak Képviselőtestület elé  terjesztését és 

elfogadását. 
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9.) Alapellátási körzetek utcajegyzék módosítása 

 

Dr. Vörös Ibolya röviden összefoglalta az előterjesztés tartalmát. 

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

A Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet 

módosítását elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  

 

31/2010. (V.03.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

Pápa város egészségügyi alapellátási körzeteiről szóló 4/2002. (IV.23.) rendeletének 

módosítását egyhangúan elfogadta 

 

1.)     a)   a  III.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzetben  a  Kisliget-liget    

elnevezés  Kisliget elnevezésre változott, 

b)    a IV. számú és a IX. számú felnőtt háziorvosi körzet rendelőjének   

címe és telefonszáma nem került javításra. 

 

2.)   a)  a 2. számú házi gyermekorvosi körzetben a Kisliget-liget elnevezés Kisliget 

elnevezésre változott, 

 b)  a 4. számú házi gyermekorvosi körzet rendelőjének címe és    

          telefonszáma nem került javításra. 

 

3.) a)    az 1-6. számú fogorvosi körzetben a rendelő címe nem került  

módosításra, a telefonszám pedig nincs feltüntetve. 

          b)    a 3. számú fogorvosi körzetben a Kisliget-liget  elnevezés  Kisliget   

                 elnevezésre változott. 

 

Utasítja Pápa Város Önkormányzata Egészségügyi Alapellátási Intézetének Igazgatóját, 

hogy az utcanév jegyzékek módosításával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Burcsi Elemér orvos-igazgató 

             Dr. Vörös Ibolya bizottsági elnök  

 

 

10.) Beszámoló a városi gyermekétkeztetés helyzetéről 

 

Dr. Vörös Ibolya megkérte Fábián Istvánnét a beszámoló szóbeli kiegészítésére. 

 

Fábián Istvánné elmondta, hogy nehezebb volt a konyha számára ez az év, mivel nem 

kaptak normaemelést. Emiatt sokkal szorosabb gazdálkodást kell folytatniuk annak 

érdekében, hogy minőségi ételeket tudjanak biztosítani.  

Technológia szempontjából könnyebb lett a helyzetük, mivel a nyáron adományként gépet, 

eszközöket, berendezéseket kaptak, amelyeket nagyon jól tudnak hasznosítani munkájuk 

során. 

A konyha továbbra is biztosítja a speciális étkeztetést, úgy orvosi javaslatra, mint szülői 

kérésre. 

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 



 

32/2010. (V.03.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

 

A Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a beszámolót 

elfogadta.  

 

 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, ezért a bizottsági ülés nyílt része 16 óra 05 perckor véget ért. 

 

K.m.f. 

 

 

 

Benecz Rita sk.        Dr. Vörös Ibolya sk. 

osztályvezető                    bizottsági elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


