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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestülete Egészségügyi és Szociális 

Bizottságának 2012. május 15-i ülésén a Polgármesteri Hivatal 

tárgyalójában. 

 

Jelen vannak:       Dr. Vörös Ibolya  bizottság elnöke 

   Venczel Csaba bizottsági tag 

 Bocskay László bizottsági tag  

 Szirbek Rita  bizottsági tag 

 Benecz Rita  szociális és egészségügyi osztályvezető 

 Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

 Tihanyiné Szalai Andrea ESZI intézményvezető 

   

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

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

fő megjelent. Javaslatot tett arra, hogy a napirendben az első pontként szereplő rendelet-

tervezetet, negyedik pontban tárgyalja meg a bizottság. 

  

Dr. Vörös Ibolya javaslatot tett a megváltoztatott napirend elfogadására. 

 

NAPIREND:  

 

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

 

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

rendelet-tervezete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi 

ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 16/2010. (VII.8.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

3) ESZI SzMSz módosítás 

 

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

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése végrehajtásáról 

 

5) Hatósági ügyek 

 

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

hozta: 

     42/2012. (V.15.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

 A Bizottság a javasolt napirendet elfogadta. 
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1.) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012. (…) 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 az első napirendi pontot, majd megkérdezte Szalainé Tihanyi 

Andreát és Benecz Ritát kívánnak-e kiegészítést tenni a rendelet módosításához. 

 

A megkérdezettek nem kívántak hozzászólni. 

 

Szirbek Rita elmondta, hogy több szociális alapszolgáltatás esetében is változott az önköltség 

és a normatíva összege, megkérdezte, hogy milyen módon gazdálkodja ki az intézmény az 

intézményi térítési díjat? 

 

Benecz Rita elmondta, hogy a jogszabály alapján az önköltség és a normatíva különbözeténél 

magasabb térítési díjat nem lehet megállapítani és a kerekítési szabályokat is figyelembe kell 

venni, ezért az étkezés esetében jelentősen csökkent a térítési díj.   

A jelenleg hatályos rendelethez képest ez az előterjesztés nem tartalmaz az étkeztetésre 

méltányossági táblát, így nem lesz kevesebb a bevétel az alacsonyabb a térítési díj miatt. 

A házi segítségnyújtás esetében valóban magasabb volt az önköltség és a normatíva 

különbözete, de ennél a szolgáltatásnál nem javasolja a rendelet-tervezet megemelni a térítési 

díjat, mert más szolgáltató ingyenesen látja el ezt a feladatot a városban és a magas térítési díj az 

igénybevevők elvándorlásához vezetne.  

Támogató szolgáltatás esetében a személyi segítés térítési díja csökken, a szállítás díja 

emelkedik az Egyesített Szociális Intézmény önköltség számítása szerint. 

Az Időskorúak Gondozóházában és a Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállásán lényegesen 

alacsonyabb lesz a térítési díj a normatíva és az önköltség különbözete miatt. 

A nappali ellátásnál a háromszori étkezés térítési díja külön-külön kerül megállapításra, mivel a 

tapasztalat azt mutatja, hogy az ellátottak nem veszik igénybe a háromszori étkezést, csak az 

ebédet. 

Az Idősek Klubjában a nappali ellátás étkeztetés nélküli szolgáltatásnak és a demens betegek 

ellátásának a térítési díja megemelkedik. A nappali ellátást igénylők személyi térítési díjára 

vonatkozóan tartalmaz méltányossági táblát a tervezet, a demens betegek ellátásánál viszont 

nem, mivel ezeknek az igénybevevőknek az ellátása kerül a legtöbbe és a térítési díj már 

tartalmazza az étkeztetést is. 

A bölcsődei gondozásnál az időszakos gyermekfelügyeletnek csökken a térítési díja, de még 

egyetlen esetben sem vették igénybe a szolgáltatást. Az eddig végrehajtott átszervezések, 

telephelyváltozások és férőhely csökkenések miatt várhatóan kisebb összeggel kell majd az 

önkormányzatnak hozzájárulnia az Egyesített Szociális Intézmény működéséhez. 

 

Szirbek Rita megkérdezte, hogy az önköltség számítását a szociális törvény határozza meg? 

 

Benecz Rita elmondta, hogy jogszabályok határozzák meg az önköltség számítási módját. 

 

Szalainé Tihanyi Andrea hozzátette, hogy az önköltség számításnál minden felmerülő költség 

beleszámít az önköltségbe. Az új telephelyek esetén ezt nehéz volt meghatározni, mert az 

épületek fenntartási költségeit még nem tudják pontosan kiszámítani.  
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Szirbek Rita megkérdezte, hogy a méltányos táblákban a százalékok elosztása miért így 

történt? 

 

Benecz Rita elmondta, hogy valóban változnak a százalékos elosztások, de a még méltányolt 

személyi térítési díj az öregségi nyugdíj legkisebb összegének  250 %-áról  300 %-ra emelkedik. 

Hozzátette, hogy az étkezés esetében nem hónapra, hanem napra van meghatározva a térítési díj, 

tehát az igénybevevő csak ténylegesen annyit fizet az ellátásért amennyit igénybe vesz. 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

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

hozta: 

  43/2012. (V.15.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a Pápa 

városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról 

szóló 14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 

önkormányzati rendelet-tervezetet elfogadta és javasolta a 

Képviselőtestület elé terjesztését. 

 

 

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

 rendelet-tervezete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi 

 ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 16/2010. (VII.8.) 

 önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Dr. Vörös Ibolya  ismertette a második napirendi pontot és megkérdezte Benecz Ritát kívánja-e 

kiegészíteni. 

 

Benecz Rita elmondta, hogy az önkormányzati rendelet a jogosultsághoz előírt jövedelmi 

értékhatárt az öregségi nyugdíj legkisebb összegéhez viszonyítva százalékosan határozza meg. 

Tekintettel arra, hogy az öregségi nyugdíj legkisebb összege négy éve nem emelkedett, a 

nyugdíjak viszont – ha nem is nagymértékben – növekedtek, ezért több rászorult nem volt 

jogosult a méltányos közgyógyellátásra. Ezek az idős személyek általában egyedül élnek, 

nemcsak gyógyszerekre, hanem gyógyászati segédeszközökre is szükségük van. Ezért javasolja 

az önkormányzati rendelet-tervezet a méltányos közgyógyellátásra való jogosultság jövedelmi 

értékhatárát megemelni.  

 

 

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

hozta: 

  44/2012. (V.15.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a pénzbeli 

és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az 

ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 16/2010. (VII.8.) 

önkormányzati rendelete módosításáról szóló önkormányzati rendelet-

tervezetet elfogadta és javasolta a Képviselőtestület elé terjesztését. 
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3.) ESZI SzMSz módosítás 

 

Dr. Vörös Ibolya  ismertette a harmadik napirendi pontot, felkérte Szalainé Tihanyi Andreát 

szóbeli kiegészítésére. 

 

Szalainé Tihanyi Andrea elmondta, hogy a Képviselőtestület határozatainak megfelelően a 

működési engedélyeket módosította a Szociális és Gyámhivatal, a változások miatt szükségessé 

vált az SzMSZ módosítása. 

 

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

hozta: 

 

  45/2012. (V.15.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság az ESZI SzMSz módosításáról szóló előterjesztést elfogadta 

és az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottságnak jóváhagyásra 

javasolja. 

 

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

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése végrehajtásáról 

 

Dr. Vörös Ibolya ismertette a negyedik napirendi pontot és felkéret Menyhárt Lászlót szóbeli 

kiegészítésére. 

 

Menyhárt László elmondta, hogy a Képviselőtestület és a bizottság az első félévi illetve 

háromnegyed évi beszámolók során tárgyalta a költségvetés végrehajtását, tehát most már csak 

az utolsó negyedév került hozzácsatolásra. Annyiban más ez a mostani beszámoló, hogy sokkal 

részletesebb, több táblázatot tartalmaz, mint a korábban említett beszámolók és a költségvetési 

rendeletben meghatározott szerkezetben, a jogszabályban előírtaknak megfelelően készült az 

előterjesztés. A második fejezetében az ellenőrzések tapasztalatairól ad számot az előterjesztés, 

amelyből megállapítható, hogy szándékos jogszabálysértést az ellenőrzés nem talált. Kisebb 

hibák voltak a gazdálkodás területén, melyek a folyamatos jogszabályváltozások miatt 

adódhattak. 

 

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

hozta: 

 

  46/2012. (V.15.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pápa 

Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése végrehajtásáról szóló 

önkormányzat rendelet-tervezetet elfogadta, és javasolta a 

Képviselőtestület elé terjesztését 

 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, ezért a bizottsági ülés nyílt része 15 óra 20 perckor véget ért. 

 

K.m.f. 

 

 

      Benecz Rita               Dr. Vörös Ibolya  

      szociális osztályvezető                                 bizottsági elnök 



POLGÁRMESTERI HIVATAL  

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI OSZTÁLY 

8500 Pápa, Fő u. 12.   Telefonszám: 89/515-021 

e-mail: szoccsoport@papa.hu 

 

Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság! 

 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

9/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 36. § (2) bekezdés g) pontja alapján az Ügyrendi és 

Összeférhetetlenségi Bizottság a szabályzatot benyújtó intézmény tevékenységéhez kapcsolódó 

önkormányzati bizottság előzetes véleményezését követően jóváhagyja az önkormányzati 

költségvetési intézmények szervezeti és működési szabályzatát. 

 

1) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 219/2011. (XII.22.) határozatával  Pápa 

 Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye  

- Pápa, Vörösmarty u. 12. szám alatti telephelyén működő Idősek Otthonának 27 emelt szintű 

férőhelyét 2012. január 31. napjától átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó férőhellyé 

minősítette, 

- 2012. január 31. napjával a Pápa, Árok 7. alatti telephelyén működő Időskorúak 

Gondozóházának 25 férőhelyét 20 férőhelyre, az Idősek Klubja 50 férőhelyét 40 férőhelyre 

csökkentette és úgy döntött, hogy a szolgáltatásokat a 2012. február 1. napjától az intézmény 

a Pápa, Barát u. 4-6. szám alatti telephelyén biztosítja, 

- Fogyatékosok Nappali Intézménye nappali  ellátását a Pápa, Kisfaludy u. 16. szám alatti 

telephelyén 2012. január 31. napjával megszüntette és arról döntött, hogy 2012. február 1. 

napjától a szolgáltatást a Pápa, Komáromi u. 14. szám alatti épületben biztosítja az 

intézmény. 

2) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 12/2012. (I.26.) határozatával Pápa Város 

Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye Pápa, Barát u. 4-6. szám alatti telephelyén 

működő Idősek Otthona 35 férőhelyét 2012. január 31. napjával 15 férőhelyre (demens csoport) 

csökkentette. 

 

Fenti férőhely- és telephely változások miatt szükségessé vált az Egyesített Szociális Intézmény 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása, melyet az intézményvezető egységes 

szerkezetben készített el. 

 

Kérem, hogy az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításával kapcsolatos 

előterjesztést megtárgyalni és szakmai véleményt az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsághoz 

továbbítani szíveskedjenek.  

A Szervezeti és Működési Szabályzat a Szociális és Egészségügyi Osztályon megtekinthető. 

 

Pápa, 2012. május 11. 

                                                    Benecz Rita 

                    szociális és egészségügyi osztályvezető 
 

 

H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T 

 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 36. § (2) 

bekezdés g) pontjának figyelembe vételével Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális 

Intézménye Szervezeti és Működési Szabályzatát az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottságnak 

jóváhagyásra javasolja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Dr. Vörös Ibolya bizottsági elnök 

              Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 
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