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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2011. augusztus 5-i ülésén a Szociális és 

Egészségügyi Osztály hivatali helyiségében. 

 

Jelen vannak:              Dr. Vörös Ibolya 

  Venczel Csaba 

  Bocskay László 

  Benecz Rita 

  Simon Jánosné MOVE Nonprofit Közhasznú Zrt 

  

 

Dr. Vörös Ibolya elnök köszöntötte az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjait, valamint a  

meghívott vendéget. Megállapította, hogy a Bizottság határozatképes, mivel a 4 fő bizottsági 

tagból 4 fő megjelent.  

 

Dr. Vörös Ibolya javaslatot tett a napirend elfogadására. 

 

JAVASOLT NAPIREND: 

 

1.) MOVE Nonprofit Közhasznú Zrt. beszámolója 

 

2.) Hatósági ügyek 

 

 

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

hozta: 

    73/2011. (VIII.5.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság a javasolt napirendet elfogadta. 

 

1.) MOVE Nonprofit Közhasznú Zrt. beszámolója 

 

Dr. Vörös Ibolya ismertette az első napirendi pontot, ezt követően felkérte Simon Jánosnét a 

MOVE Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatóját, hogy tájékoztassa a megjelenteket a Zrt. 

működésével kapcsolatban. 

 

Simon Jánosné elmondta, hogy a 2010. évi beszámoló nem nagy terjedelmű, hiszen a Zrt. 

működésében nem történtek kiemelkedő események. Az elmúlt évben azt tartották a 
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legfontosabbnak, hogy folyamatos munkát tudjanak biztosítani a dolgozóknak. A Magyar 

Államkincstár minden negyedévben ellenőrzést tartott és csak csekély összegű eltérés 

mutatkozott az elszámolással kapcsolatosan. A működési feltételek várható módosításai miatt 

csak 2011. december 31-ig tudják tervezni a Zrt. működését. 

 

Dr. Vörös Ibolya elmondta, hogy két adat szerepel a foglalkoztatottak számát érintően. Ezek 

szerint a keretmegállapodás 1068 főre vonatkozik, az összes rehabilitációs foglalkoztatott létszám 

pedig 263 fő. Megkérdezte, hogy ezek az adatok milyen telephelyekre vonatkoznak? 

 

Simon Jánosné elmondta, hogy a 1068 fő a MOVE közhasznú Zrt. öt telephelyén összesen 

foglalkoztatott megváltozott munkaképességű dolgozó, a 263 fő pedig Pápa város és 

vonzáskörzetéből  a pápai telephelyen dolgozók száma. Tájékoztatja a bizottságot, hogy a kötött 

létszám miatt nem tudnak mindenkit foglalkoztatni, pedig sok munkavállaló jelentkezik. 

Amennyiben feloldják a kötött létszámú foglalkoztatást, akkor bővíteni tudják a munkavállalók 

létszámát is. 

Elmondta továbbá, hogy a pápai telephelyen 253 fő pápai lakos dolgozik, melyből a megváltozott 

munkaképességű foglalkoztatott 210 fő (83 %), így megfelelnek a korábbi képviselőtestület 

döntésben előírtaknak. 

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

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

hozta:   
  

 74/2011. (VIII.5.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

                A Bizottság a beszámolót elfogadta. 

 

  
Egyéb hozzászólás nem volt, ezért a bizottsági ülés nyílt része 11 órakor véget ért. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Benecz Rita         Dr. Vörös Ibolya  

osztályvezető         bizottsági elnök 

 


