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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestülete Egészségügyi és 

Szociális Bizottságának 2011. szeptember 27-i ülésén a Szociális és 

Egészségügyi Osztály hivatali helyiségében. 

 

Jelen vannak:            Dr. Vörös Ibolya 

 Venczel Csaba 

 Bocskay László 

 Szirbek Rita 

 Benecz Rita 

 Kovács Antal Pápai Termálvízhasznosító Zrt. vezérigazgatója 

 Boncz Zoltán Pápai Sarokkő Baptista Gyülekezet lelkésze 

 Tihanyiné Szalai Andrea ESZI igazgatója 

 

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

a megjelent vendégeket. Megállapította, hogy a Bizottság határozatképes, mivel a 4 fő 

bizottsági tagból 4 fő megjelent.  

 

Dr. Vörös Ibolya javaslatot tett a napirend elfogadására. 

 

NAPIREND: 

 

1.) Beszámoló a Várkertfürdő fejlesztéséről 

  

2.) Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézményét érintő döntések 

I.  Egyesített Szociális Intézmény Pápa, Teveli út 3. és Vörösmarty u. 12.  (volt 

 bölcsőde épület) alatt működő Idősek Otthona emelt szintű férőhelyeinek átminősítése  

 II. Pápai Sarokkő Baptista Gyülekezettel ellátási szerződés megkötése 

 III. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) önkormányzati 

 rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó 

 ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak 

 megállapításáról szóló 14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

3.) Jelentés a Képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

 

4.) Kórház-kapacitás átcsoportosítás 

 

5.) ESZI szakmai program, házirend módosítás jóváhagyása 

 

6.) Hatósági ügyek 
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A Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

    132/2011. (IX.27.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság a javasolt napirendet elfogadta. 

 

 

 

 

1.) Beszámoló a Várkertfürdő fejlesztéséről 

 

 

Dr. Vörös Ibolya ismertette az első napirendi pontot, felkérte Kovács Antal vezérigazgatót, 

hogy tegye meg szóbeli kiegészítését. 

 

Kovács Antal elmondta, hogy véleménye szerint az írásban beadott tájékoztató teljes körű, 

ezért szóban nem kívánja kiegészíteni, viszont a felmerülő kérdésekre készséggel válaszol. 

 

Szirbek Rita szerint a szauna pihenőteréből nehézkes a bejutás az élményfürdőbe, a 

visszajutás szinte lehetetlen. Kérdése, hogy van-e valamilyen megoldás erre a problémára? 

 

Kovács Antal elmondta, hogy eredetileg nem úgy készültek a tervek, hogy a pihenőtérből át 

lehessen jutni az élményfürdőbe, mert zavarhatják a pihenni vágyókat. 

 

Szirbek Rita megkérdezte, lehet-e megoldást találni arra, hogy az élményfürdő részből ne 

újra a szauna beléptető rendszeren keresztül lehessen visszamenni a szaunába, mert ez 

messzebb van, mint a pihenőtéri bejárat. 

 

Kovács Antal elképzelhetőnek tartja, hogy a pihenőszoba bejáratára is beléptető rendszert 

építsenek ki, de előtte fontosnak tartja, hogy felmérjék a fürdő vendégeinek erre irányuló 

igényét. 

 

Dr. Vörös Ibolya megkérdezte, hogy más fürdőhelyeken milyen módon oldják meg a szauna 

beléptetést? 

 

Kovács Antal elmondta, hogy tudomása szerint a többi fürdőhelyeken is egy beléptető hely 

van a szaunázók részére. 

 

Dr. Vörös Ibolya további kérdése az volt, hogy milyen nagyságrendű lenne egy újabb 

belépető rendszer felszerelése? 

 

Kovács Antal válaszában elmondta, hogy egy ilyen rendszer kialakítása 350 000 forintba 

kerülne. 

 

Bocskai László véleménye szerint, ha a pihenőtéren keresztül meg lehet majd közelíteni az 

élményfürdőt, az megzavarná az ott pihenni vágyó vendégeket. 
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Kovács Antal rámutatott arra a lehetőségre is, hogy ha megnyitnák a pihenőtér átjáróját 

bármilyen módon, akkor az is igénybe venné a szauna szolgáltatást, aki nem vásárolta meg a 

jegyet.  

 

Szirbek Rita megkérdezte, hogy az új csúszdatorony bevezetése óta történt-e baleset a 

Várkertfürdő területén? 

 

Kovács Antal válaszában elmondta, hogy csúszdatornyokban baleset nem volt. Az 

ugrótoronynál történt egy kisebb sérüléssel, ficammal járó baleset, mely egy szerencsétlen 

vízbe érkezés során keletkezett. 

Kiegészítésként elmondta, hogy a beruházással kapcsolatosan a tájékoztató pontosan 

tartalmazza a fürdő területén már megvalósított beruházásokat, amelyeket a nyár folyamán 

átadtak. Ez tartalmazza a 200 m
2
 területű gyermekmedencét, az új csúszdatornyot és az 

ugrótornyot az 1000 m
2
-es nagymedencével.  

 

Folyamatban van a gyógyászati központ építése, ami a legnagyobb eleme ennek a projektnek. 

Sajnos közel 80 millió Ft  ÁFA-t közvetlenül nem tudnak visszaigényelni. Az is igaz, hogy 

támogatásként a Regionális Fejlesztési Tanácstól kb. 30 millió forintot kapnak, de ennek 

figyelembe vételével is közel 50 millió forint ÁFA nem kerül vissza a Pápai 

Termálvízhasznosító Zrt-hez. Ennek az a következménye, hogy folyószámlahitel 

megemelését kell kérniük. Erre azért lesz szükség, mert december végén - mikor igazolni 

tudják, hogy kifizették a vállalkozókat -  utófinanszírozással kapják meg a pénzt, tehát lesz 

egy időszak, amikor számolniuk kell az „elveszett” ÁFA összegével. Nagy rés keletkezhet az 

elszámolásban, amire a most rendelkezésre álló 60 millió forint folyószámlahitel nem lesz 

elegendő. Mivel a folyószámlahitel keret megemelésére fel kell készülni, ezért ezt Pápa Város 

Polgármesterének a megfelelő időben jelezni fogja.  

 

Arról is tájékoztatta a megjelenteket, hogy a nyári hűvös időjárást ellensúlyozta az augusztusi 

nagy meleg, amely kiegyenlítette a látogatószámot, így összességében – a szeptember 15-i 

számadatok szerint - több látogatót fogadtak, mint a tavalyi év hasonló időszakában. 

 

 

Dr. Vörös Ibolya megkérdezte a bizottság tagjait kívánnak-e kérdést vagy észrevételt tenni a 

első napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

 

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

hozta: 

 

    133/2011. (IX.27.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság a Várkertfürdő fejlesztéséről szóló beszámolót megtárgyalta és 

elfogadta, javasolta a Képviselőtestület elé terjesztését. 
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2.) Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézményét érintő döntések 

I. Egyesített Szociális Intézmény Pápa, Teveli út 3. és Vörösmarty u. 12. (volt 

 bölcsőde épület) alatt működő Idősek Otthona emelt szintű férőhelyeinek 

 átminősítése  

 II. Pápai Sarokkő Baptista Gyülekezettel ellátási szerződés megkötése 

 III. Pápa város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) önkormányzati 

 rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó 

 ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak 

 megállapításáról szóló 14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

 

 

Dr. Vörös Ibolya ismertette a második napirendi pont I. számú előterjesztését és felkérte 

Szalainé Tihanyi Andreát szóbeli kiegészítésére. 

 

Szalainé Tihanyi Andrea elmondta, hogy a szociális intézmény férőhelyeinek 

átminősítésével kapcsolatosan nem kíván szóbeli kiegészítéssel élni, de a felmerülő 

kérdésekre szívesen válaszol. 

 

Dr. Vörös Ibolya elmondta, hogy a szociális otthonban tartott Érdekvédelmi Fórum egyeztető 

tárgyalásán részt vett mint a bizottság elnöke, emellett képviseltették magukat az ellátottak és 

a hozzátartozók is. A tervezett változásokat a lakókkal és a hozzátartozókkal is ismertették, 

amelyet egyhangúlag elfogadtak. 

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

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

hozta: 

    134/2011. (IX.27.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság az Egyesített Szociális Intézmény Pápa, Teveli út 3. és 

Vörösmarty u. 12. (volt bölcsőde épület) alatt működő Idősek Otthona 

emelt szintű férőhelyeinek átminősítésével kapcsolatos előterjesztést  

elfogadta és javasolta a Képviselőtestület elé terjesztését. 

 

 

II. Pápai Sarokkő Baptista Gyülekezettel ellátási szerződés megkötése 

 

Dr. Vörös Ibolya ismertette a második napirendi pont II. számú előterjesztését és felkérte 

Boncz Zoltánt a szóbeli kiegészítésre. 

 

Boncz Zoltán elmondta, hogy az előterjesztés mindenre kiterjedő,  ezért nem kíván szóbeli 

kiegészítést tenni. 

 

Szirbek Rita megkérdezte, hogy a Családok Átmeneti Otthonának jelenleg helyet adó 

épülettel mi a terve az önkormányzatnak? 
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Benecz Rita tájékoztatta, hogy ebben az épületben nem csak szociális szolgáltatást nyújtó 

ellátások kaptak helyet, itt működik a szobabérlők háza is, ami nem tartozik a szociális és 

egészségügyi osztály hatáskörébe. Az Egyesített Szociális Intézmény 3 év időtartamra kapott 

működési engedélyt - novembertől áprilisig - az időszakos férőhelyek biztosítására. Az épület 

magas fenntartási költségei miatt a jövőbeli szándék mindenképpen az, hogy kiürítésre 

kerüljön. Az önkormányzat részéről sem oldódik meg a probléma azzal, hogy a Családok 

Átmeneti Otthona elköltözik, mert a fogyatékosok nappali ellátása még abban az épületben 

történik.  

 

Venczel Csaba megkérdezte, hogy a férőhelybővítés a Kánaán-Házban valósul-e meg? 

 

Boncz Zoltán elmondta, hogy a Kánaán-Ház bővítése már megtörtént. 

 

Venczel Csaba megkérdezte, hogy mikorra várható a működési engedély kiadása? 

 

Boncz Zoltán elmondta, hogy 2010 novemberében adták be a kérelmet a működési 

engedélyhez. A Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz meg kell küldeni az ellátási szerződést 

is. Amennyiben ez megtörténik, úgy 30 napon belül meg fogják kapni az engedélyt. 

 

Szirbek Rita ismertette a Kormányhivatal által megküldött véleményben foglaltakat, mely 

szerint a Kánaán-Ház 2012. április 16-ig ideiglenes működési engedéllyel rendelkezik, 

tekintettel arra, hogy a  személyi feltételek nem teljesültek maradéktalanul. 

 

Boncz Zoltán tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően 

az előírt szakképesítést az érintett alkalmazottak megszerezték.  

 

Benecz Rita felhívta a figyelmet arra, hogy az Ellátási Szerződés 3. pontjában az 

önkormányzat részéről külön rögzítették, hogy a szakmai feltételeket is maradéktalanul 

köteles biztosítani a Gyülekezet.  

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

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

hozta: 

    135/2011. (IX.27.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság Pápa Város Önkormányzata és a Pápai Sarokkő Baptista 

Gyülekezet közötti ellátási szerződés megkötésével kapcsolatos 

előterjesztést elfogadta és javasolta a Képviselőtestület elé terjesztését. 

 

III. Pápa város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) önkormányzati 

 rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó 

 ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak 

 megállapításáról szóló 14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Dr. Vörös Ibolya ismertette a második napirendi pont III. számú előterjesztését. 

 

Benecz Rita elmondta, hogy az emeltszintű férőhelyek átminősítése miatt szükséges az 

önkormányzati rendelet módosítása. 
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Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

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

hozta: 

    136/2011. (IX.27.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság a Pápa város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének 

rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 14/2011. (V.30) 

önkormányzati rendelet módosításáról előterjesztést megtárgyalta és 

elfogadta, javasolta a Képviselőtestület elé terjesztését. 

 

3.) Jelentés a Képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

 

 

Dr. Vörös Ibolya ismertette a harmadik napirendi pontot és megkérte Benecz Ritát, hogy 

tájékoztassa a bizottság tagjait. 

 

Benecz Rita elmondta, hogy a bizottság a MOVE Nonprofit Közhasznú Zrt. beszámolóját 

elfogadta. A Zrt. eleget tett a 235/1995. (X.3.) képviselőtestületi határozat alapján kötött 

megállapodásban vállalt kötelezettségének, mely szerint legalább 80 %-ban megváltozott 

munkaképességű dolgozót kell foglalkoztatnia.  

A Képviselőtestület első olvasatban elfogadta a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti 

Szakrendelő Szakmai Fejlesztési Tervét azzal, hogy a végleges tervet 2011. szeptember 30-ig 

készítse el. Az előterjesztésben foglalt részletes indokok alapján a határidőt az előterjesztő 

javasolja 2011. december 31-ig meghosszabbítani. 

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

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

hozta: 

 137/2011. (IX.27.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 

előterjesztést elfogadta és javasolta a Képviselőtestület elé terjesztését. 

 

 

4.) Kórház-kapacitás átcsoportosítás 

 

 

Dr. Vörös Ibolya ismertette a negyedik napirendi pontot. Kiegészítésként elmondta, hogy 

saját kapacitásukat felülvizsgálva készítették el a tervet, lehetőséget adva ezzel a 

Várkertfürdőben induló Gyógyászati Központnak arra, hogy több órában tudják feladataikat 

ellátni. Felülvizsgálták a kórházban, hogy melyek a kevésbé kihasznált kapacitások, ezeknek 

az átcsoportosítására tesz javaslatot az előterjesztés.  

 

Szirbek Rita megkérdezte, mi az oka, hogy a 2007 évi súlyszámokkal számolt az intézmény? 

 

Dr. Vörös Ibolya válaszában elmondta, hogy 2007 évről vannak konkrét adatok. 
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Szirbek Rita megkérdezte, hogy az ágykapacitás elvonása nem akadályozza-e a kórházi 

betegellátást? 

 

Dr. Vörös Ibolya elmondta, hogy az érintett osztályokon az ágykihasználtság nem volt         

100 %-os, a javasolt átcsoportosítás nem befolyásolja a betegellátást. 

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

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

hozta: 

 138/2011. (IX.27.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság a Kórház-kapacitás átcsoportosításával kapcsolatos 

előterjesztését elfogadta és javasolta a Képviselőtestület elé terjesztését. 

 

5.) ESZI szakmai program, házirend módosítás jóváhagyása 

 

Dr. Vörös Ibolya ismertette az ötödik napirendi pontot. 

 

Benecz Rita elmondta, hogy a jogszabályi módosításoknak megfelelően az Egyesített 

Szociális Intézmény minden évben becsatolja a szakmai programokat és a házirendeket. A 

benyújtott szakmai programok és a házirend az alapszolgáltatásokra vonatkozik. A bentlakás 

intézményi ellátásokra vonatkozó szakmai programokat és házirendeket a – a tervezett 

változások lebonyolítását követően – fogják elkészíteni.  

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

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

hozta: 

 139/2011. (IX.27.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

 Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Bizottsága Pápa 

 Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye Gondozási 

 Központjának házirendjét, valamint a Hajléktalan Személyek Átmeneti 

 Szállása, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, házi segítségnyújtás, 

 étkeztetés, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, támogató szolgáltatás 

 szakmai programját jóváhagyja. 
 

 Felhatalmazza a bizottság Dr. Vörös Ibolya bizottsági elnököt, hogy a 

 határozat alapján készült záradékot aláírja. 

 

     Határidő: azonnal 

                           Felelős:    Dr. Vörös Ibolya bizottsági elnök 

                                        Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, ezért a bizottsági ülés nyílt része 15 órakor véget ért. 

 

K.m.f. 

 

 

      Benecz Rita         Dr. Vörös Ibolya  

szociális és egészségügyi osztályvezető                  bizottsági elnök 


