
JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2010. július 6-i ülésén 
a házasságkötő teremben  

 

Jelen vannak: Dr. Vörös Ibolya 
 Takács Pál 

Kelemen Gyuláné 

 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  
6  fő  megjelent. Javaslatot tett a napirend sorrendjére és annak 

elfogadására. 
 

JAVASOLT NAPIREND: 
 

1.) Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő pályázatával 

kapcsolatos döntés 
 

2.) Pótelőirányzati kérelmek elbírálása 
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. (…) 
önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2010. 

évi költségvetéséről szóló 1/2010. (I.21.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 

3.) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. (…) 
önkormányzati rendelet-tervezete a pénzbeli és természetben nyújtott 

szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos 
eljárási szabályokról 

 

4.) Hatósági ügyek 
 
 

69/2010. (VII.06.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

 A Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül a javasolt napirendet elfogadta. 
 
 

1.) Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő pályázatával 
kapcsolatos döntés 

 
Dr. Vörös Ibolya röviden összefoglalta az előterjesztés tartalmát és szóbeli 
kiegészítésként elmondta, hogy a pályázat a betegellátó osztályok 

komfortfokozatának emelését célozza meg, a kor igényeinek megfelelően. 
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A pályázati keretében a központi műtő, a központi radiológiai tömb, valamint 

a betegirányító rendszer korszerűsítése és egy aktív osztály 
komfortfokozatának emelése valósulna meg. A 600 MFt elnyerhető 

támogatáshoz az önkormányzatnak 66,6 MFt-ot önrészt kell biztosítani, 
továbbá az előterjesztés mellékletét képező fenntartói nyilatkozatot is 
csatolni kell a pályázathoz. 

  
Szirbek Rita megkérdezte, hogy a kórház esetében mekkora lehet a 
maximális támogatás összege, mivel azt a finanszírozott esetszám és az 

esetek összetételét költségigényesség szempontjából jellemző mutató alapján 
határozzák meg. 

 
Dr. Vörös Ibolya elmondta, hogy a kórház éves finanszírozott esetszáma 
kevesebb, mint 10 000, magasabb esetszám esetén lehetett volna nagyobb 

összegű támogatást igényelni. 
 

Szirbek Rita megkérdezte, hogy a radiológiai osztályon történő 
központosítás miatt a sürgősségi betegellátás tekintetében szükség lesz-e 
több betegszállítóra. 

 
Dr. Vörös Ibolya elmondta, hogy a hagyományos röntgent eddig is a 
járóbeteg szakellátás területén végezték, csak a CT vizsgálatok történtek a 

2002. évben átadott épülettömbben. A radiológia központosítása miatt nem 
szükséges több betegszállító alkalmazása. 

 
Szirbek Rita megkérdezte, hogy használják-e a teleradiológiai rendszert. 
 

Dr. Vörös Ibolya elmondta, hogy a Gróf Esterházy Kórháznál kb. 1,5 éve 
működik a teleradiológiai rendszer. A tavalyi év végén felvették a veszprémi 

kórházzal is a kapcsolatot az együttműködés érdekében. Elkészült az 
internetes honlap a két kórház között, mely bármikor aktivizálható. Szakmai 
képzésekről és közös konzultációkról a további egyeztetések után döntenek. 

 
Szirbek Rita megkérdezte, hogy a belgyógyászat egy részének tervezett 
komfortosítása miatt sor kerül-e szakemberek átcsoportosítására. 

 
Dr. Vörös Ibolya elmondta, hogy jelenleg 60 belgyógyászati ágyon látják el a 

betegeket a kórház több részében. Véleménye szerint nem lesz szükség 
humánerőforrás átcsoportosítására. 
 

Szirbek Rita véleménye szerint a projekt előkészítésének költségei rendkívül 
magasak. 
 

Dr. Vörös Ibolya elmondta, hogy a pályázati kiírás a pályázat 
összköltségéhez viszonyítva százalékosan határozza meg az egyéb 

költségeket, amelyben szerepel például az előzetes megvalósíthatósági 
tanulmány, a tervezés előkészítése, elemzési munkák, a szakvélemények 
beszerzése, a nyilvánosság tájékoztatása, stb. 
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Szirbek Rita megkérdezte, hogy a 33. számú mellékletben foglaltak szerint 
rendelkezik-e a kórház a sürgősségi betegellátó osztályra vonatkozó szakmai 

feltételekkel. 
 

Dr. Vörös Ibolya elmondta, hogy erre vonatkozóan kértek az ÁNTSZ-től 
szakvéleményt, amely alapján a kórház megfelel a minimumfeltételeknek. 
 

Pingitzer Sándor megkérdezte, hogy az új diagnosztikai eszközök 
használatára rendelkeznek-e megfelelő személyi háttérrel. 
 

Dr. Vörös Ibolya elmondta, hogy a jelenlegi személyi feltételekkel ellátható a 
feladat. 

 
Pingitzer Sándor megkérdezte, hogy a pályázati kiírás szerint van-e a 
támogatás összegének felső összeghatára. 

 
Dr. Vörös Ibolya elmondta, hogy az esetszám és a költségmutatók alapján a 

kórház a maximális összegre pályázik. 
 
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 
   70/2010. (VII.06.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az előterjesztést elfogadta, javasolta annak 
Képviselőtestület elé terjesztését.  

 
 
 

2.) Pótelőirányzati kérelmek elbírálása 
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 
2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (I.21.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
Dr. Vörös Ibolya röviden összefoglalta az előterjesztés tartalmát és megkérte 
Menyhárt László osztályvezetőt az előterjesztés szóbeli kiegészítésére. 

 
Menyhárt László elmondta, hogy az egészségügyi és szociális ágazatban az 

előirányzati többletek fedezetet nyújtanak a működtetésre és a fejlesztési 
célú feladatok többletkiadásainak finanszírozására. Kéri a bizottságot, hogy 
az előirányzat módosítását a vonatkozó feladatok tekintetében támogassa. 

 
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

71/2010. (VII.06.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

az előterjesztést elfogadta, javasolta annak Képviselőtestület elé 
terjesztését.  
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3.) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete a pénzbeli és természetben 

nyújtott  szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel 
kapcsolatos eljárási szabályokról 

 
 
Dr. Vörös Ibolya röviden összefoglalta az előterjesztés tartalmát és megkérte 

Benecz Rita osztályvezetőt az előterjesztés szóbeli kiegészítésére. 
 
Benecz Rita elmondta, hogy a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 

14.) IRM rendelet meghatározta a jogszabály tervezetének megszövegezésére 
vonatkozó általános követelményeket, továbbá a megjelölésére és 

kihirdetésére vonatkozó szabályokat. Meghatározta a jogszabályokban 
történő hivatkozások formáit, a formai tagolás követelményeit és módjait, az 
alkalmazható szerkezeti egységeket, a jogszabály logikai egységeinek 

sorrendjét és azok tartalmi követelményeit. A rendelet-tervezet ezek 
figyelembe vételével készült el. 

 
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 
72/2010. (VII.06.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

 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 12 óra 45 

perckor véget ért. 
 

K.m.f. 
 
 

 
Benecz Rita         Dr. Vörös Ibolya  
osztályvezető        bizottsági elnök 

 
 

 


