
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2010. december 14-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 Egészségügyi és Szociális 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.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója 

 

2.) 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 

 

3.) Tájékoztató a gyermekétkeztetés helyzetéről 

 

4.) Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény tevékenységéről  
 

5.) ESZI, Bóbita Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

6.) Bóbita Bölcsőde Szakmai Programjának és Házirendjének jóváhagyása 

 

7.) Hatósági ügyek 

 

 

A Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 122/2010. (XII.14.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság a javasolt napirendet elfogadta. 

 

 

 

1.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója 

 

Dr. Vörös Ibolya köszöntötte Menyhárt László pénzügyi osztályvezetőt és felkérte az 

előterjesztés szóbeli kiegészítésére. 

 

     Menyhárt László elmondta, hogy szóbeli kiegészítést nem kíván tenni, a feltett kérdésekre 

     azonban  szívesen válaszol. 
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Szirbek Rita elmondta, hogy a koncepcióban a prioritások között szerepel az, hogy 

csökkenteni akarják a kórház adósságállományát. Kérdezi, hogy vannak-e konkrét bevételt 

növelő, vagy kiadást csökkentő intézkedések? 

 

Dr. Vörös Ibolya elmondta, hogy az elmúlt időszakban minden olyan lehetőséget 

megpróbáltak kihasználni, amely a költségek csökkentésével járt. Ennek része volt a 

közmunka program is.  

Véleménye szerint a költségek csökkentésére akkor volna lehetőség, ha támogatást 

kaphatnának az OEP-től. A tartozásállomány magával vonja a kamatoknak, késedelmi 

kamatoknak a megfizetését is, ha ezzel nem kellene számolni, akkor ez az intézmény 

gazdálkodására költségcsökkentő lehetne. 

 

Szirbek Rita megkérdezte, hogy mivel az „Út a munkához” program teljesen átdolgozásra 

kerül és a kijelölt források összege is csökkenni fog, milyen hatással lesz ez a kórházra, ahol 

köztudottan sok, ebben a programban résztvevőt foglalkoztatnak. 

 

Dr. Vörös Ibolya elmondta, hogy a munkaprogram változása érzékenyen érinti a kórházat is, 

mivel a betegágyak mellett jelenleg is több mint 40 ember dolgozik. A szakmunkások közül is 

nagyon sokan ennek a programnak a keretein belül látták el feladataikat. Egyenlőre nem 

tudják megmondani, hogy mi lesz a közmunka programmal, de reméli lesz egy hasonló olyan 

program, melynek keretein belül nagy létszámú munkavállalókat tudnak majd foglalkoztatni. 

 

Szirbek Rita megkérdezte, hogy mivel a szociális juttatások összege is csökkenni fog, milyen 

mértékben befolyásolja az ellátottak körét, illetve ez milyen hatással lesz a város 

költségvetésére. 

 

Menyhárt László elmondta, hogy a  koncepció általános létszámcsökkentést nem tartalmaz, 

ez alapján költségmegtakarítással nem számolnak, ellenben az intézményeknél lévő további 

belső tartalékok feltárását fontosnak tartják. Az ilyen irányú intézkedésekre a koncepció azt 

javasolja, hogy a dologi megtakarítást eredményező egyszeri többletkiadásokat a 

pótelőirányzatok során lehetőség szerint szükséges finanszírozni. Ha a dologi kiadás 

megtakarítást eredményez, akkor az egyszeri többletet finanszírozza le a költségvetés, hiszen 

hosszú távon az az érdeke a költségvetésnek, hogy kisebb fajlagos költséggel tudja 

működtetni az ellátó rendszereket. 

 

A közfoglalkoztatási programról részletes információ még nem állt rendelkezésre a koncepció 

összeállításakor. Az adósság szolgálatról elmondta, hogy a koncepció azt tartalmazza, hogy az 

önkormányzat átmeneti finanszírozással segítse az ütemezett tartozások átstrukturálását, 

csökkentve azokat a kamatterheket, melyeket az intézménynek kell elviselni.  

 

 

Szirbek Rita megkérdezte, hogy meddig lesz ez így, hogy az önkormányzat kipótolja a 

kórház tartozásait, nincs-e esetleg egy ún. „B” verzió, ami alkalmassá tehetné a kórházat arra, 

hogy a távlati tervekben kilábalhasson az adósságállományból? 

 

 

 

 

 



3 

 

Dr. Vörös Ibolya úgy gondolja, hogy ebből az adósságállományból teljesen kilábalni nem 

lehet. Megvizsgálták a helyzetüket és az látszik, hogy 2007 óta a bevétel 

1800 milliárd Ft-ról 1500 milliárd Ft-ra lecsökkent. Ezt szerinte képtelen kigazdálkodni az 

intézmény, nem tudnak olyan intézkedéseket hozni, amely ezt a hiányt ki tudná váltani.  

 

 

Reményeik szerint - ha a 27 MFt-ból megfelelő mértékben részesednének - akkor a 180 napon 

túli adósságaikat le tudnák rendezni. Ez olyan kedvező helyzetet eredményezne, hogy a 

kamatadó általi plusz kiadások csökkenése a költségvetésüket pozitívan érintené.  

 

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

A Bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

 

123/2010. (XII.14.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság a koncepciót elfogadta, javasolta annak Képviselőtestület elé 

terjesztését. 

 

 

2.) 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 ismertette a következő napirendet, felkérte Benecz Rita osztályvezetőt az 

előterjesztés szóbeli kiegészítésére. 

 

Benecz Rita elmondta, hogy az előterjesztés indoklási része tartalmazza, hogy a Bóbita 

Bölcsőde az alapellátás mellett időszakos gyermekfelügyeletet is biztosít, ezért szükséges az 

intézményi térítési díj megállapítása és a rendelet módosítása. Az idevonatkozó rendelet 

tartalmazza, hogy milyen feltételekkel és milyen költségek alapján kell kiszámítani a térítési 

díjakat, az étkezési díjakat pedig egy korábban elfogadott jogszabály alapján állapították meg. 

Elmondta, hogy a most elfogadott „salátatörvény” tartalmazza, hogy ehhez a kiszámított 

térítési díjhoz tartozni fog 50 % rezsiköltség is, így a módosításokat újra kell tárgyalnia a 

bizottságnak.  

 

Szirbek Rita megkérdezte, hogy készültek-e felmérések azzal kapcsolatban, hogy ezt a 

szolgáltatást hányan kívánják igénybe venni a városban? 

 

Benecz Rita elmondta, hogy eddig nem tudták felmérni az igényeket, ugyanis csak üres 

férőhelyekre tudnak időszakos gyermekfelügyeletet vállalni. Szerinte a családok számára ez 

egy végső megoldás lehet, ha egy-két órára tényleg nem tudják megoldani a gyermek 

elhelyezését. 
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Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

A Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 

határozatot: 

 

124/2010. (XII.14.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság az előterjesztést elfogadta, javasolta annak Képviselőtestület elé 

terjesztését.  

 

 

 

3.) Tájékoztató a gyermekétkeztetés helyzetéről 

 

Dr. Vörös Ibolya köszöntötte a Takács Jánost, Fábián Istvánnét a GAESZ és Ácsné Bretus 

Ibolyát a Nátus konyha képviseletében, megkérte őket beszámolójuk szóbeli 

kiegészítésére. 

 

Fábián Istvánné elmondta, hogy a beszámolót annyival szeretné kiegészíteni, hogy kérik 

a Bizottság segítségét és támogatását abban, hogy mivel a konyhákon egyre több igény van 

a többféle speciális étkezésre, ennek biztosításához dietetikus szakácsot kell foglalkoztatni, 

mely értesülésük szerint januártól kötelező is lesz. A Konyhavezetők megtanulták, a vezető 

szakácsokat pedig megtanították, hogy melyik diétát milyen alapanyagokból és milyen 

hozzávalókból kell elkészíteni. A jelenlegi vezető szakácsuk egész nap ezzel kell hogy 

foglalkozzon, mert itt nem lehet hibázni, viszont neki nem ez lenne a feladata, úgy hogy 

nagy segítség lenne egy plusz létszám foglalkoztatása, főleg ha ezt jogszabály kötelezően 

fogja előírni. Sajnos egyre több az a személy, aki speciális étkeztetést kíván és egyre 

összetettebb maga a diéta is, (pld. ketogén, tej, liszt, rozs, sertéshús diéta) melyet orvosi 

javaslatra kell hogy összeállítsanak. 

 

Ácsné Bretus Ibolya elmondta, hogy nálunk is egyre több a speciális étkezést igénylő 

gyermek, tényleg szükségük lenne dietetikus végzettséggel rendelkező szakácsra, vagy ha 

nincs ilyen képesítése, akkor a beiskolázását kezdeményeznék, ehhez kérik a Bizottság 

támogatását. A speciális étkezés összeállítása olyan felelősség, melyet képzettség nélkül 

nem lehet bevállalni, mert itt nem lehet tévedni. 

 

Dr. Vörös Ibolya elmondta, hogy a kórházban is volt számos olyan jelentkező, aki diétás 

étkezést kért gyermeke részére, tekintettel arra, hogy az intézményben van külön dietetikus 

végzettségű szakács. Úgy gondolja, hogy ezt a problémát a gyermekétkeztetésben kellene 

megoldani. 

 

Venczel Csaba megkérdezte, hogy megoldást jelentene az, hogy a kb. 60 adagot egy 

konyha készítené el, ebbe a konyhába vennének fel 1 fő dietetikus szakácsot és innen 

történhetne a kiszállítás. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária elmondta, hogy szerinte a részletekbe jelenleg nem érdemes 

belemenni, meg kell várni a jogszabályt. Annak ismeretében majd látni fogják, hogy mi 

lesz kötelező, milyen lesz a feltételrendszer. Ha a jogszabály nem teszi kötelezővé 

dietetikus szakács foglalkoztatását, akkor a konyha kérésének megfelelően megnézik, hogy 

a költségvetés mire ad lehetőséget. 
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Ácsné Bretus Ibolya megjegyzésként elmondta, hogy ha egy autó végezné a kiszállítást, 

jelentős idő és költségtöbbletet jelentene, mert minden iskolába, óvodába napi többszöri 

szállítással tudnák megoldani és akkor még nem beszéltek a bölcsődékről. 

 

Fábián Istvánné elmondta, hogy ezeknek az ételeknek az elkészítése nagyon nagy 

felelősséget ró rájuk, meg is oldották mindig, pedig 2009. március óta nem kaptak 

normaemelést. A jelenlegi 285 Ft-os nettó összegből kell a háromszori étkezést biztosítani. 

Ehhez kérnének támogatást az önkormányzattól, hogy minél többet és korszerűbbet 

tudjanak adni a gyermekek részére. 

 

Dr. Vörös Ibolya elmondta, hogy a beszámolóban a személyi, tárgyi feltételeknél említik 

a folyamatos továbbképzést a konyhavezetők részére, valamint az előírt minimum 

vizsgákat. Mit jelent ez, vannak-e központilag elrendelt továbbképzések? 

 

Fábián Istvánné elmondta, hogy minden munkában töltött 5 év, 75 creditpontnak felel 

meg. 25 creditpontot kell biztosítani, ezért mennek minden évben az Országos 

Élelmezésvezetők továbbképzésére, melyek nagyon színvonalasak és eredményesek. 

Az előírt minimumvizsga szakképzetteknek 3 év, a szakképzetleneknek pedig 5 év. 

Szerencsésebb helyzetben vannak, mivel ő saját maga készített egy olyan oktatási anyagot, 

melyet a Mezőgazdasági Szakhivatal jóváhagyott, így ez alapján az intézményben 

elvégezheti az oktatást. 

 

Szirbek Rita megkérdezte, hogy az új jogszabályi rendelkezés alapján a nők 40 év után 

elmehetnek nyugdíjba, bizonyos feltételek megléte esetén. Ez milyen hatással lesz a 

konyhák személyi állományára? 

 

Fábián Istvánné elmondta, hogy Városi Óvodai konyhán ez 3 főt érint. 

 

Ácsné Bretus Ibolya elmondta, hogy a Nátus konyhán 5 fő kívánja igénybe venni ezt a 

lehetőséget, azon kívül pedig még 1 fő fog nyugdíjba menni, aki eléri az öregségi 

nyugdíjkorhatárt. 

Az is el kell mondaniuk, hogy nagyon sok a jelentkező a majd megüresedő állásokra, 

azonban a többségük szakképzetlen, míg a nyugdíjba vonulók között sok a szakképzett 

szakács végzettségű. Ha saját maguk nem iskoláznak be arra érdemes munkavállalókat, 

akkor nagyon nehéz megfelelő végzettségű dolgozókat alkalmazni. 

 

Venczel Csaba megkérdezte, hogy a beiskolázáson mit értenek, ösztöndíjat adnak, fizetik 

a tanfolyam költségeit? 

 

Ácsné Bretus Ibolya elmondta, hogy mindig valamilyen formában az intézmény 

hozzájárul a képzéshez. 

 

Dr. Vörös Ibolya elmondta, hogy a bizottság nevében köszöni az áldozatos munkájukat és 

azt az odafigyelést, amit a gyermekek étkeztetésénél tanúsítanak. 

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 
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A Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 

határozatot: 

 

125/2010. (XII.14.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság a beszámolót megtárgyalta és elfogadta. 

 

 

4.) Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény tevékenységéről  

 

Dr. Vörös Ibolya köszöntötte Szalainé Tihanyi Andreát az Egyesített Szociális Intézmény 

vezetőjét és kérte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos szóbeli kiegészítését tegye meg. 

 

Szalainé Tihanyi Andrea elmondta, hogy a beszámolóban próbált rövid és tárgyilagos 

lenni, kiegészítést nem kíván tenni, azonban a feltett kérdésekre szívesen válaszol. 

 

Szirbek Rita megkérdezte, hogy az ESZI-nél a ruha és élelmiszerosztásokról hogyan 

értesítik a rászorulókat. 

 

Szalainé Tihanyi Andrea elmondta, hogy egyrészt az osztás időpontja mindig kiírásra 

kerül a Pápa, Barát u. 11. szám alatt, ahol az osztás ténylegesen zajlik, másrészt a helyi 

újság és a média segítségét szokták igénybe venni a felhívások közzététele érdekében. 

 

Dr. Vörös Ibolya elmondta, hogy a beszámolót átnézve elismeréssel tartozik az 

intézménynek, mivel olyan sok sikeres pályázatot nyújtottak be, a nyert támogatást pedig 

az intézményben lakók életét tudják kényelmesebbé, barátságosabbá tenni. 

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor 

 

A Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 

határozatot: 

 

126/2010. (XII.14.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság a beszámolót és elfogadta, javasolta annak Képviselőtestület elé 

terjesztését.  

 

5.) ESZI, Bóbita Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

Dr. Vörös Ibolya ismertette az előterjesztést és felkérte Benecz Rita szociális és 

egészségügyi osztályvezetőt az előterjesztés szóbeli kiegészítésére. 

 

Benecz Rita elmondta, hogy a Képviselőtestület és az önkormányzati rendelet alapján az 

önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési intézmények Szervezeti és Működési 

Szabályzatában a szükséges módosításokat végezzék el és az egységes szerkezetű 

Szabályzatot terjesszék be jóváhagyásra. 

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor 
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A Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 

határozatot: 

 

127/2010. (XII.14.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság az előterjesztést elfogadta, javasolta annak az Ügyrendi és 

Összeférhetetlenségi Bizottság elé terjesztését.  

 

 

6.) Bóbita Bölcsőde Szakmai Programjának és Házirendjének jóváhagyása 

 

 

Dr. Vörös Ibolya ismertette az előterjesztést és felkérte Benecz Rita szociális és 

egészségügyi osztályvezetőt az előterjesztés szóbeli kiegészítésére. 

 

Benecz Rita elmondta, hogy a Bóbita Bölcsőde az alapellátás mellett időszakos 

gyermekfelügyelet és családi délutáni szolgáltatást biztosít, ezért szükséges a Szakmai 

Program és Házirend módosítása, mely a hatályos jogszabályoknak megfelelően készült el, 

kéri a Bizottságot, hogy az előterjesztést fogadja el. 

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor 

 

A Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 

határozatot: 

 

128/2010. (XII.14.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság a Bóbita Bölcsőde Szakmai Programját és Házirendjét jóváhagyta. 

  

     A Bizottság munkáját zárt ülésen folytatja tovább. 

 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, ezért a bizottsági ülés nyílt része 16 óra 10 perckor véget ért. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Benecz Rita         Dr. Vörös Ibolya  

osztályvezető         bizottsági elnök 

 

 

 

 

 


