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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestülete Egészségügyi és Szociális 

Bizottságának 2012. február 28-i ülésén a Szociális és Egészségügyi 

Osztály hivatali helyiségében. 

 

Jelen vannak:        Dr. Vörös Ibolya bizottság elnöke 

Venczel Csaba bizottsági tag 

 Bocskay László bizottsági tag  

 Szirbek Rita  bizottsági tag 

 Kanozsainé dr. Pék Mária PMH jegyző 

 Benecz Rita  PMH szociális és egészségügyi osztályvezető  

 Menyhárt László PMH gazdasági osztályvezető 

Szabó Istvánné Bóbita bölcsőde vezetője 

 Berkes Béláné  Fenyveserdő bölcsőde vezetője 

 Beke Ágnes  Napsugár bölcsőde vezetője 

 

 

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.)  Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről 

 

2.) Beszámoló a Pápa Város Önkormányzata által fenntartott bölcsődék 

tevékenységéről 

 

3.)  Értékesítésre kijelölés (Pápa, Kurucz u. 2.) 

 

4.)  Hatósági ügyek 

 

  

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

hozta: 

     11/2012. (II.28.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

 A Bizottság a javasolt napirendet elfogadta. 
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1.) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .…/2012. (..…) önkormányzati 

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről 

 

Dr. Vörös Ibolya  felkérte Menyhárt László gazdasági osztályvezetőt, az előterjesztés szóbeli 

kiegészítésére. 

 

Menyhárt László elmondta, hogy a költségvetési előterjesztést előzetesen egyeztették az 

intézményekkel az Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe tartozó ügyekben is. Az 

előterjesztésben a fejlesztési feladatok között az intézményi fejlesztéseken túl szerepel a Barát u. 

4-6. akadálymentesítése, valamint a Fogyatékosok Nappali Intézmények áthelyezése is. 

 

Dr. Vörös Ibolya elmondta, hogy szűkös a költségvetés figyelembe vételével kellett 

megtervezni a jövő évet, ennek ellenére fejlesztésre is jut előirányzat. 

Megkérdezte, hogy a rendelet-tervezethez van-e kérdése a jelenlévőknek. 

 

Szirbek Rita megkérdezte, hogy  

- 2012-ben a lakásfenntartási támogatás összege egyénenként mekkora lesz, erre a célra az 

előirányzat 86 millió Ft, 

- miért nem szerepel eszközbeszerzés a kórház részére, van-e olyan igény ami feltétlenül 

szükséges, bár tudja, hogy bizonytalan a kórház helyzete, 

- mekkora a kórház adósság állománya. 

Elmondta, hogy a Magyar Kórházszövetség kiadott egy elvi rendelkezést, mely szerint a 

várólista „kiváltható” azokban az esetekben, amikor a betegek vállalják, hogy fizetnek az 

ellátásért. Amennyiben ez bevezetésre kerül, ennek a bevételét mire fordítaná az intézmény. 

 

Menyhárt László elmondta, hogy a lakásfenntartási támogatás előirányzata a költségvetés 

tervezetében 83,6 millió Ft. 

 

Benecz Rita elmondta, hogy a lakásfenntartási támogatás tervezésénél figyelembe kellett venni, 

hogy a megállapítás január elsejétől jegyzői hatáskörbe került és április 1-jétől nem lesz 

önkormányzati lakásfenntartási támogatás. 2011. szeptember 1-jétől hatályos szabályozás 

szerint az önkormányzat kiegészítő vagy teljesen önálló lakásfenntartási támogatást állapíthatott 

meg. A helyi rendelet szerint az önkormányzat az utóbbi alkalmazása mellett döntött.                       

A jogosultak jelenleg vagy normatív, vagy csak önkormányzati, vagy pedig kiegészítő 

lakásfenntartási támogatásban részesülnek. Akinek önkormányzati lakásfenntartási támogatást 

folyósít az önkormányzat, annak a  jogosultsága év közben fog megszűnni. A kifutó rendszerre 

tekintettel nem lehet megmondani, hogy mennyi a lakásfenntartási támogatás tényleges 

költségvetési vonzata. A normatív lakásfenntartási támogatás minimális összege 2.500,- Ft/hó és 

általában ez az összeg állapítható meg, ami a korábbi 6.000,- Ft-hoz képest kevesebb. Az 

önkormányzati lakásfenntartási támogatás megszűnik, de az önkormányzatnak van  jogszabályi 

lehetősége arra, hogy egyéb támogatási formát állapítson meg. Természetesen ez teljes 

egészében az önkormányzat költségvetését terheli.  

 

Dr. Vörös Ibolya elmondta, hogy a bizonytalan helyzetre tekintettel erre az évre nem terveztek 

eszközbeszerzést. Az elmúlt évben megvalósították a kardiológiai ultrahang beszerzését, 

felújításra került több ultrahang készülék, valamint lízingeltek egy készüléket, amivel a 

feladatukat el tudják látni. 

Az intézmény állami fenntartásba történő átadását követően a CT berendezés cseréje lesz  

indokolt. Ez már a 2013-as évben kerül lebonyolításra, azonban már idén el kell indítani a 

beszerzés előkészítését,  tekintettel arra, hogy az OEP nem finanszírozza a tíz évnél régebbi 

berendezésekkel történő diagnosztizálást. 
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Elmondta, hogy január második felében 72 mFt került kifizetésre, lejárt határidejű tartozása a 

kórháznak nincs. 

Valóban elhangzott a Magyar Kórházszövetség részéről, hogy a műtéti várólisták kezelésére 

megoldást jelentene, ha a betegek az egészségügyi szolgáltatást fizetős formában igénybe 

vehetnék. Pápa városban a három hónapos várólista nem olyan hosszú, hogy ki kellene váltani 

fizetős jelleggel. A lehetőség természetesen adott, de a térségben csekély a realitása annak, hogy 

ilyen igény felmerüljön, így nem gondolkodtak abban, hogy ennek a bevételét mire kellene 

fordítani.  

 

Menyhárt László elmondta, hogy az eszközbeszerzések terén közvetetten jelentkezik az is, 

hogy a vásárolt szolgáltatás a Várkertfürdőtől új eszközökön történik, amelyben a kórháznak 

jelentős kötelezettség vállalása van. 

 

Szirbek Rita megkérdezte, hogy 2011. évben 30 millió Ft volt a lakásfelújítási címjegyzék 

előirányzata, ebben az évben ez már csak 11 millió Ft. Ez azt jelenti, hogy csökkent az 

önkormányzati lakásállomány, a műszaki állapota javult, vagy a szűkös költségvetés miatt 

csökkent az előirányzat? 

 

Menyhárt László elmondta, hogy költségvetés kerete nagyobb összegű felújítást nem tesz 

lehetővé, csak a legfontosabb felújítások elvégzésére biztosít fedezetet. 

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

A Bizottság 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül alábbi 

határozatot hozta: 

  12/2012. (II.28.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezetét Pápa Város Önkormányzata 2012. 

évi költségvetéséről elfogadta és javasolta annak Képviselőtestület elé 

terjesztését. 

 

2.) Beszámoló Pápa Város Önkormányzata által fenntartott bölcsődék tevékenységéről 

 

Dr. Vörös Ibolya ismertette a második napirendi pontot, megkérdezte, hogy kiegészítést, 

hozzászólást, kérdést kíván-e valaki tenni a napirendi ponthoz. 

  

Venczel Csaba elmondta, hogy kihasználtság szempontjából összehasonlította az 

intézményeket. A Bóbita bölcsőde kihasználtsága 72 %, a Fenyveserdő bölcsődének 64,23 %, a 

Napsugár bölcsődének 78 %. 

Megkérdezte, hogy működik-e az intézmények közötti átjárhatóság, átirányítás. 

 

Dr. Vörös Ibolya megkérdezte, hogy egészségügyi intézményeknél működik egy minimum 

feltételrendszer, valószínűleg ez áll fenn a bölcsődék esetében is. Mind a három intézmény 

esetében felújítások történtek, ezek elegendőek-e a működtetéshez. 

 

Szirbek Rita megkérdezte, hogy mennyivel előbb kell beíratni a gyermekeket a bölcsődébe, 

hogy biztos férőhelyük legyen. A Fenyveserdő bölcsőde esetében a gyermekszám meghaladja az 

engedélyezett létszámot, hogyan sikerült elhelyezni a gyermekeket. Felmerült a külső fektetők 

beszerzése, ami szerinte jó ötlet, mert kihasználható az intézmény kedvező környezeti adottsága 

illetve mennyi ezek beszerzési költsége. 
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Venczel Csaba megkérdezte, hogy életkor szerint rendeződnek-e vagy vegyes csoportok 

találhatók az intézményben. 

 

Beke Ágnes elmondta, hogy az intézmény megfelel az előírásoknak. Hiányosság, hogy még egy 

fő gyermeknevelő foglalkoztatására lenne szükség. A bölcsődében lehetőség szerint korazonos 

csoportok működnek. 

 

Berkes Béláné elmondta, hogy a felújítások eredményeként az intézmény megfelel az 

előírásoknak, a szülők, gyermekek elvárásainak. Az eszközellátás megfelelő. Nagyszámú 

beíratás esetén átirányításra van mód, azonban a szülők - amennyiben eldöntötték, hogy melyik 

bölcsődébe kívánják beíratni gyermeküket - az elhatározásukon nem változtatnak. Jelenleg is 

több a felvett gyermek, mint az engedélyezett férőhely, de a védelembe vett gyermekeket fel 

kell venni, illetőleg amennyiben a szülő azzal keresi meg az intézményvezetőt, hogy munkát 

talált, abban az esetben sem kerül elutasításra. A nagyobb létszámú csoportok esetében az 

elhelyezés technikailag megoldható, a csoportszobák tágasak, illetőleg több játéklehetőséggel a 

gyermekek sem veszik észre, hogy sokan vannak. Az erdő biztosította jó levegőt valóban jobban 

ki lehetne használni amennyiben rendelkeznének külső fektetése alkalmas eszközökkel, jelenleg 

ezt a benti ágyak kihordásával tudják megoldani. 

 

Vörös Ibolya megkérdezte, hogy a kinti altatás inger-gazdag környezete nem gátolja-e a 

délutáni alvást. 

 

Berkes Béláné elmondta, hogy 1-2 nap elteltével megszokják a gyermekek. 

 

Szabó Istvánné elmondta, hogy az intézményben a szakmai, tárgyi, személyi feltételek minden 

igényt kielégítenek. A létszámkeretet tartják, a nyári periódusban és szeptemberben a 

beszoktatáskor kisebb a gyermeklétszám. Jellemző, hogy a szülők előre beíratják gyermeküket, 

így ez már erre az évre 60 fő, sőt 2013-ra is van jelentkező. Akit elutasítanak, annak ajánlják a 

másik kettő bölcsődét. 

 

Szirbek Rita megkérdezte, hogy amennyiben a szülő a gyermek két éves korában vissza akar 

menni dolgozni, akkor előtte mennyi idővel célszerű beíratni a bölcsődébe. 

 

Szabó Istvánné elmondta, hogy a gyakorlat szerint előtte egy-másfél évvel iratják be a szülők a 

gyermeket. 

 

Szirbek Rita megkérdezte, hogy a Fenyveserdő bölcsőde esetében az idegen nyelvű 

gyermekekel és szülőkkel történő kommunikációt hogyan oldották meg. 

 

Berkes Béláné elmondta, hogy a csoportban dolgozó munkatársai folyamatosan tanulják az 

angol nyelvet, alapfokon már beszélnek a szülőkkel, a gyermekekkel viszont magyarul 

beszélnek. 

 

Dr. Vörös Ibolya megkérdezte, hogy stabil-e a bölcsődék gazdálkodása. 

 

Szabó Istvánné elmondta, hogy szűkös, de megfelelő. 

 

Dr. Vörös Ibolya megkérdezte, hogy volt-e az elmúlt években megszorítás, kellő mértékben 

változott-e a működésre fordítható keret a működési költségekben tapasztalt emelkedéshez 

viszonyítva. 
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Beke Ágnes elmondta, hogy a költségvetésük a fenntartásra és a váratlanul jelentkező kiadások 

teljesítésére elegendő. Felújításra vagy nagyobb beruházásra pótlólagos források bevonása 

szükséges. 

 

Dr. Vörös Ibolya megkérdezte, hogy a gyermekjátékok pótlására, beszerzésére elegendő keret 

áll-e rendelkezésükre, vagy adományokra is szorulnak a beszerzéshez? 

 

Szabó Istvánné elmondta, hogy erre elkülönített előirányzattal nem rendelkeznek, az év végén 

derül ki, hogy erre a célra mennyit használnak fel. Működik egy alapítvány, amin keresztül a 

játékok beszerzését és a só szoba működését biztosítani tudják. 

 

Berkes Béláné elmondta, hogy a fenntartó megfelelő költségvetési keretet biztosít a 

működéshez. A játékok pótlásában támogatók is segítséget nyújtanak. 

 

További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor.  

 

 

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

hozta: 

  13/2012. (II.28.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

  A Bizottság az előterjesztést elfogadta és javasolta annak 

Képviselőtestület elé terjesztését.  

 

 

3.) Értékesítésre kijelölés (Pápa, Kurucz u. 2.) 

 

 

Dr. Vörös Ibolya ismertette a harmadik napirendi pontot.  

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

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

hozta: 

 14/2012. (II.28.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

 A Bizottság az előterjesztést elfogadta és javasolta annak 

Képviselőtestület elé terjesztését. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, ezért a bizottsági ülés nyílt része 14 óra 20 perckor véget ért. 

 

K.m.f. 

 

 

 

      Benecz Rita sk.        Dr. Vörös Ibolya sk. 

szociális és egészségügyi osztályvezető                  bizottsági elnök 

 


