
JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2010. június 29-i 
ülésén a házasságkötő teremben  

 

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  

8  fő  megjelent. Javaslatot tett a napirend sorrendjére és annak 
elfogadására. 

 
JAVASOLT NAPIREND: 

 

1) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének  ……/2010.  (…) 
önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének 
rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 12/2008. (IX. 
25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
2) Kórház alapító okiratának módosítása 
 

3) Bölcsődék Szakmai Programjának jóváhagyása 
 

4) Intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatainak módosítása 
 

54/2010. (VI.29.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

 A Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a javasolt napirendet elfogadta. 

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

önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak 
megállapításáról szóló 12/2008. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

Dr. Vörös Ibolya röviden összefoglalta az előterjesztés tartalmát és megkérte 
Benecz Rita  osztályvezetőt az előterjesztés szóbeli kiegészítésére. 
 

Benecz Rita elmondta, hogy a rendelet-tervezet módosítására technikai 
okok és normatíva elszámolás miatt van rá szükség, nem jelent térítési díj 

változást. 
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Szalainé Tihanyi Andrea elmondta, hogy az előterjesztést már a pénzügyi 
bizottság is megtárgyalta, az indoklási rész részletesen tartalmazza, hogy 

miért van szükség a rendelet-tervezet módosítására. 
 
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 
55/2010. (VI.29.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
a rendelet módosítását elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

 
2) Kórház alapító okiratának módosítása 

 

Dr. Vörös Ibolya röviden összefoglalta az előterjesztés tartalmát és megkérte 
Benecz Rita osztályvezetőt az előterjesztés szóbeli kiegészítésére. 

 
A Képviselőtestület döntése alapján struktúra átalakításra került sor a Gróf 
Esterházy Kórházban, ennek értelmében a főigazgató kérelmet nyújtott be a 

kórház működési engedélyének módosítása iránt.   
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-Dunántúli 

Regionális Intézete 3180/29/2010. (június 18.) számú határozatával 
működési engedélyt adott a határozat 1/2. számú mellékletének 3. 
pontjában meghatározott Központi Sürgősségi, Intenzív és Aneszteziológiai 

Mátrix Osztály szakmai szervezeti egységben végzendő egészségügyi 
szakmákra és szakmákhoz tartozó szolgáltatásokra.  
 

Tekintettel arra, hogy az ÁNTSZ a működést a fekvőbeteg-ellátás speciális 
formájára - mátrix osztályra - engedélyezte, ezért szükséges az alapító okirat 

ismételt módosítása.   
 
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 
56/2010. (VI.29.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

 A Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az előterjesztést elfogadta, javasolta annak 
Képviselőtestület elé terjesztését és elfogadását 

 
3) Bölcsődék Szakmai Programjának jóváhagyása 

 

Dr. Vörös Ibolya röviden összefoglalta az előterjesztés tartalmát és megkérte 
Benecz Rita  osztályvezetőt az előterjesztés szóbeli kiegészítésére. 

 
Benecz Rita elmondta, hogy képviselőtestületi döntés alapján emelkednek a 
bölcsődei férőhelyek, ezért a jogszabály értelmében szükséges a szakmai 

programok módosítása. 
 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 
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A Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

a bölcsődék szakmai programjának módosítását elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta.  

 
57/2010. (VI.29.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

 Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Bizottsága  

- a Fenyveserdő Bölcsőde 
- a Napsugár Bölcsőde és 
- a Bóbita Bölcsőde szakmai programját jóváhagyja.   

 
4) Intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatainak 

módosítása 

 
Dr. Vörös Ibolya röviden összefoglalta az előterjesztés tartalmát és megkérte 

Benecz Rita osztályvezetőt az előterjesztés szóbeli kiegészítésére. 
 
Benecz Rita elmondta, hogy Pápa Város Önkormányzatának Egyesített 

Szociális Intézménye, a Fenyveserdő Bölcsőde, a Napsugár Bölcsőde, 
valamint a Bóbita Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának 

véleményezése az Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik. 
Az intézmények a Szervezeti és Működési Szabályzatokat a módosított alapító 
okiratok alapján, egységes szerkezetben készítették el. 

 
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 
 

58/2010. (VI.29.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

az intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatainak 
módosításával kapcsolatos előterjesztést elfogadta, javasolja az 
Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsághoz történő 

előterjesztését.  
 

 
Egyéb hozzászólás nem volt, ezért a bizottsági ülés nyílt része 12 óra 45 
perckor véget ért. 

 
K.m.f. 

 

 
 

Benecz Rita  sk.        Dr. Vörös Ibolya sk. 
osztályvezető        bizottsági elnök 
 

 


