
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2010. november 12-i ülésén a 

szociális és egészségügyi osztályvezető hivatali helyiségében. 

 

Jelen vannak: Dr. Vörös Ibolya 

 Venczel Csaba 

 Szirbek Rita 

 Bocskay László 

 Benecz Rita 

  

Dr. Vörös Ibolya elnök köszöntötte az újonnan megalakult szociális és egészségügyi 

bizottságot. Megállapította, hogy a Bizottság határozatképes, mivel a 4 fő bizottsági tagból 4 

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

 

JAVASOLT NAPIREND: 

 

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

rendelet-tervezete Pápa város egészségügyi alapellátási körzeteiről szóló 4/2002. 

(IV.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

rendelet-tervezete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és 

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

 

3.) Tájékoztató a Várkertfürdő gyógyászati központjának tevékenységéről és a fejlesztési  

 elképzelésekről 

 

4.) Alapító okiratok módosítása (ESZI, Bóbita Bölcsőde) 

 

5.) Kórház térítési díj szabályzat módosítása 

 

6.) Kórházon belüli kapacitás átcsoportosítás 

 

7.) Megállapodás megyei önkormányzattal területi ellátási kötelezettség átadásáról 

 

8.) Közérdekű bérbeadás (dr. Seres Réka) 

 

9.) Családsegítés és Gyermekjóléti Szolgáltatás Szakmai Programjának és Házirendjének 

jóváhagyása 

 

93/2010. (XI.12.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

 A Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt 

napirendet elfogadta. 

 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete Pápa város egészségügyi alapellátási körzeteiről 

szóló 4/2002. (IV.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Dr. Vörös Ibolya köszöntötte az Alapellátási Intézet igazgatóját Dr. Burcsi Elemért és 

felkérte az előterjesztés szóbeli kiegészítésére. 
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Dr. Burcsi Elemér kiegészítésként elmondta, hogy a városban a gyermekorvosi körzetek az 

utcajegyzék szerint nem voltak arányosak, továbbá a házi gyermekorvosi feladatok ellátása 

érdekében az üres álláshelyre pályázatot kell kiírni, ezért szükséges a rendelet módosítása. 

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

Szirbek Rita megkérdezte, hogy mivel szabad orvosválasztás van és mindenki oda adja le a 

kártyáját ahova akarja, ebből adódóan lehetnek-e nagy változások. 

 

Dr. Burcsi Elemér elmondta, hogy lehetnek, de az a vállalkozó háziorvos magánügye, hogy 

mennyi kártyát fogad el. Az utcaelosztás viszont a területi ellátási kötelezettség része és a 

degresszió vonatkozásában van jelentősége. 

 

Szirbek Rita megkérdezte, hogy a 4. számú háziorvosi körzet helyettesítése hogyan fog történni. 

 

Dr. Burcsi Elemér elmondta, hogy a körzetet október 31-ig dr. Schweighoffer Zita látta el, 

december 31-ig pedig dr. Balogh Tünde fogja a helyettesítést ellátni.  

 

 

94/2010. (XI.12.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

előterjesztést elfogadta, javasolta annak Képviselőtestület elé terjesztését.  

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzati lakások és helyiségek 

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

módosításáról. 

 

Dr. Vörös Ibolya köszöntötte a Városgondnokságtól Bánhidi Lászlót, Tardos Gézát, valamint 

Polgár Jenő közigazgatási osztályvezetőt és kérte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos szóbeli 

kiegészítésüket tegyék meg. 

 

Bánhidi László elmondta, hogy a szükség- és a komfort nélküli lakások bérleti díja szociális 

okokra hivatkozva már 5 éve nem változott, a többi lakás (komfortos-, félkomfortos., 

gázkonvektoros és  összkomfortos) díja pedig a tavalyi évben csupán 5 %-al emelkedett. 

Véleménye szerint a rendelet-tervezetben szereplő áremelés elfogadható. 

 

Polgár Jenő elmondta, hogy a bérbeadásra jogosult szervezet nevében már Bánhidi László 

elmondta az előterjesztés lényegét, nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. 

 

Szirbek Rita megkérdezte, hogy a bérleti díjemelésből befolyt összeg a Városgondnokság 

fenntartási költségeit milyen arányban fogja fedezni. 

 

Bánhidi László elmondta, hogy természetesen ez az összeg nem fedezi a fenntartási költségeket. 

A Városgondnokság költségvetése az önkormányzati bérlakások üzemeltetését fedezi, a 

céltámogatásokból pedig a felújításokat végzik. A nehéz gazdasági évre való tekintettel a 

korábbiakhoz viszonyítva kevesebbet, kb. 40-50 MFt-ot tudnak a lakások felújítására fordítani. 

A karbantartások a tetők, kémények és a gépészet állagmegóvására vonatkoznak. A bérbe adott 

lakásoknál különösebb probléma nem adódott a karbantartásoknak köszönhetően. 

 

 



 

3 

  

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

 

95/2010. (XI.12.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

előterjesztést elfogadta, javasolta annak Képviselőtestület elé terjesztését.  

 

 

3.) Tájékoztató a Várkertfürdő gyógyászati központjának tevékenységéről és a  

 fejlesztési elképzelésekről 

 

Dr. Vörös Ibolya köszöntötte Kovács Antalt a Termálvíz-hasznosító Zrt. vezérigazgatóját és 

felkérte az előterjesztés szóbeli kiegészítésére. 

 

Kovács Antal elmondta, hogy a napokban zárul a közbeszerzési eljárás, az eredmény 

függvényében várhatóan december közepén tudják elkezdeni a munkát. 

 

Szirbek Rita megkérdezte, hogy jelenleg hány reumatológus szakorvos áll rendelkezésre a 

gyógyászati feladatok ellátására.  

 

Dr. Vörös Ibolya elmondta, hogy jelenleg a Várkertfürdőben közreműködői szerződéssel 5 fő 

reumatológus szakorvos látja el a feladatokat. 

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

 

96/2010. (XI.12.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a tájékoztatót 

tudomásul vette.  

 

 

4.) Alapító okiratok módosítása (ESZI, Bóbita Bölcsőde) 

 

Dr. Vörös Ibolya köszöntötte Szalainé Tihanyi Andreát és felkérte az előterjesztés szóbeli 

kiegészítésére. 

 

Szalainé Tihanyi Andrea elmondta, hogy mivel az előterjesztés részletes és mindenre 

kiterjedő, szóbeli kiegészítést nem kíván tenni. 

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

 

97/2010. (XI.12.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

előterjesztést elfogadta, javasolta annak Képviselőtestület elé terjesztését.  

 

 

5.) Kórház  térítési díj szabályzat módosítása 

 

Dr. Vörös Ibolya felkérte Benecz Rita osztályvezetőt az előterjesztés szóbeli kiegészítésére. 
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Benecz Rita nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni. 

 

Dr. Vörös Ibolya főigazgató elmondta, hogy a kórház ápolási osztályán a jogszabályi 

finanszírozás változása miatt szükséges a kórház egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról 

szóló szabályzatának az előterjesztés melléklete szerinti kiegészítése és módosítása. A 

melléklet szerint elég magas térítési díjak kerültek megállapításra, de sajnos a finanszírozás 

miatt kieső összeg pótlására szükség van. 

 

Szirbek Rita megkérdezte, hogy történt-e felmérés a jelenlegi betegek körében, hogy a 

magasabb térítési díjakat tudják-e majd fizetni. 

 

Dr. Vörös Ibolya elmondta, hogy amíg nincs hatályos rendelet, addig nem is végezhettek 

felméréseket. A hozzátartozók megkapták az értesítést arról, hogy a térítési díj jelentősen 

emelkedni fog, de hogy kit hogyan érint erről még nincs információjuk. Ez amúgy nem olyan 

térítési díj kategória, hogy mérlegelési lehetősége lenne a kórháznak, a kieső összeget pótolni 

kell annak érdekében, hogy a betegek ápolása továbbra is biztosított legyen. Elmondta még, 

hogy minden ápolt rendelkezik nyugdíjjal, melyből a térítési díjat fizetni tudja. 

 

Benecz Rita elmondta, hogy az ápolási osztályon jelenleg 30 pápai és 30 vidéki ápolt fekszik. 

Elsődlegesen azt kell majd megvizsgálni, hogy házi segítségnyújtás keretében otthon 

ápolható-e a beteg. Amennyiben nem kívánják, vagy nem tudják a házi segítségnyújtás 

keretében otthon ápolni az arra rászorulót, akkor viszont a megállapított térítési díjat meg kell 

fizetniük, amely az első időszakban még így is jelentősen alacsonyabb, mint a szociális 

otthoni intézményi térítési díj. 

 

Dr. Vörös Ibolya elmondta, hogy a térítési díjszabályzat a kórház krónikus osztályán fekvő 

betegekre is vonatkozik, ezen az osztályon viszont nem tartózkodik olyan hosszú ideig a 

beteg, hogy ott fizetnie kelljen. 

 

Szirbek Rita elmondta, hogy egyetért a tervezettel, hiszen a kórháznak a kieső összeget 

valahonnan pótolni kell, annál is inkább, mert van akinek a hozzátartozója csak azért van az 

ápolási osztályon, mert a családnak így kényelmesebb, semmit nem tesznek azért, hogy ezek 

az emberek szociális intézményben kerüljenek elhelyezésre. 

 

Dr. Áldozó Tamás elmondta, hogy az ápolási osztályon fekvő minden ápoltaknak 

rendelkezésére áll a szociális otthoni elhelyezés, a 30 vidéki beteg a megyei kapacitást, a 

pápaiak pedig bármelyik ellátást nyújtó intézményt igénybe vehetik. 

 

Dr. Vörös Ibolya elmondta, hogy tisztában van azzal, hogy a szociális otthonok térítési díja is 

változott, ennek finanszírozását az állam is egyre kisebb mértékben támogatja. Az ápolási 

osztályon a betegeket nem csak egészségi állapotukból adódóan, hanem az ápolási feladatok 

ellátásából adódóan is el kell látni. Vannak olyan ellátási formák, amelyeket tovább kell 

fejleszteni és gyakorlatilag intézményen kívül is lehet az arra rászorulókat ápolni. 

 

Szalainé Tihanyi Andrea elmondta, hogy a kórház és az Egyesített Szociális Intézmény 

között mindig jó volt a munkakapcsolat és a rászorulók ellátása érdekében kölcsönösen 

együttműködtek. 

 

 

 



5 

 

 

 

Az Egyesített Szociális Intézményben folyamatosan fel tudják tölteni az üres helyeiket a 

várólista alapján, gondozási szükséglet igazolásával.  

Véleménye az, hogy mindenhol ápolást-gondozást végeznek és nem egészségügyi ellátást, 

gyógyítást, de van választási lehetőség, hogy kórházi ágyon kórházi ellátást, vagy szociális 

intézményi ellátást kapjon az arra rászorult.  

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

 

98/2010. (XI.12.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

előterjesztést elfogadta, javasolta annak Képviselőtestület elé terjesztését.  

 

 

6.) Kórházon belüli kapacitás átcsoportosítás 

 

 

Dr. Vörös Ibolya elmondta, hogy az előterjesztésben a Közép-dunántúli Regionális 

Egészségbiztosítási Pénztár kezdeményezte a régió valamennyi egészségügyi szolgáltatójánál, 

hogy az engedélyezett szakorvosi óraszámok kerüljenek átcsoportosításra nem szakorvosi 

óraszámokká, ahol a tényleges tevékenységet nem orvos, hanem szakdolgozó végzi. 

A kórház a fogászati röntgen heti 30 szakorvosi órájából 10 órát kíván átcsoportosítani a nem 

szakorvosi fogászati röntgen óraszámára, 20 órát pedig az általános fizioterápia-gyógytorna 

nem szakorvosi óraszámára, mivel sokkal nagyobb szükség lesz erre a jövőbeni elképzelések 

alapján.  

 

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

 

99/2010. (XI.12.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

előterjesztést elfogadta, javasolta annak Képviselőtestület elé terjesztését.  

 

7.) Megállapodás megyei önkormányzattal területi ellátási kötelezettség átadásáról 

 

Dr. Vörös Ibolya felkérte Benecz Rita osztályvezetőt az előterjesztés szóbeli kiegészítésére. 

 

Benecz Rita: nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni. 

 

 

Dr. Vörös Ibolya elmondta, hogy az előterjesztés lényege az, hogy csak akkor kerül 

megkötésre a finanszírozási szerződés a rehabilitációs ellátás vonatkozásában, ha van területi 

ellátási kötelezettsége is Farkasgyepűnek.  
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Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

 

100/2010. (XI.12.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

előterjesztést elfogadta, javasolta annak Képviselőtestület elé terjesztését.  

 

8.) Közérdekű bérbeadás (dr. Seres Réka) 

 

Dr. Vörös Ibolya ismertette az előterjesztést, majd kérdés és hozzászólás hiányában 

szavazásra került sor. 

 

 

101/2010. (XI.12.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

előterjesztést elfogadta, javasolta annak Képviselőtestület elé terjesztését.  

 

9.) Családsegítés és Gyermekjóléti Szolgáltatás Szakmai Programjának és   

 Házirendjének jóváhagyása 

 

Dr. Vörös Ibolya felkérte Benecz Rita osztályvezetőt az előterjesztés szóbeli kiegészítésére. 

 

Benecz Rita elmondta, hogy az Egyesített Szociális Intézmény a családsegítést és a 

gyermekjóléti szolgáltatást új telephelyen a Pápa, Barát u. 11. szám alatt lévő épületben 

nyújtja, ezért szükségessé vált a házirend és a szakmai programok módosítása.  

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

 

102/2010. (XI.12.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyja az 

Egyesített Szociális Intézmény Gondozási Központja által nyújtott családsegítés 

és gyermekjóléti szolgáltatás Szakmai Programjait és Házirendjét. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, ezért a bizottsági ülés nyílt része 8 óra 45 perckor véget ért. 

 

 

K.m.f. 

 

Benecz Rita sk.        Dr. Vörös Ibolya sk. 

osztályvezető         bizottsági elnök 

 

 

 

 


