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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestülete Egészségügyi és Szociális 

Bizottságának 2012. október 24-i ülésén a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában. 

 

Jelen vannak: Dr. Vörös Ibolya   bizottság elnöke 

 Venczel Csaba  bizottsági tag 

 Bocskay László  bizottsági tag 

 Benecz Rita   szociális és egészségügyi osztályvezető 

 

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

Megállapította, hogy a Bizottság határozatképes, mivel a 4 fő bizottsági tagból 3 fő megjelent. 

  

Dr. Vörös Ibolya javaslatot tett napirend elfogadására. 

 

NAPIREND:  

 

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

rendelet-tervezete Pápa város egészségügyi alapellátási körzeteiről 

2) Alapító okiratok módosítása 

3) Hatósági ügyek 

 

A Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 94/2012. (X.24.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

 A Bizottság a javasolt napirendet elfogadta. 

 

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

rendelet-tervezete Pápa város egészségügyi alapellátási körzeteiről 

 

Dr. Vörös Ibolya ismertette az első napirendi pontot, felkérte Benecz Ritát a rendelet-

tervezet ismertetésére. 

 

Benecz Rita elmondta, hogy a jelenleg hatályos önkormányzati rendelet csak a háziorvosi, a 

gyermekorvosi illetve a fogorvosi körzetekre terjed ki. Az iskolaorvosi és a védőnői 

körzetekről testületi határozat van, amely felhatalmazta a bizottságot az utcanév-jegyzék 

módosítására, kiegészítésére. Tekintettel arra, hogy a körzetek kialakítása az önkormányzat 

feladata, ezért azok a határozatokkal megállapított körzetek a rendelet végére beépítésre 

kerültek. Alapjába véve a körzetekben, az utcajegyzékekben annyi változás volt, hogy Dr. 

Schweighoffer Zita degresszió alá került a gyermekellátás vonatkozásában, mert az ellátottak 

száma meghaladta a 800 főt. Emiatt a körzetéből három utca egy másik körzetbe került át. 
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A 4. számú fogorvosi körzet ellátása helyettesítéssel történik, mivel több mint egy éve 

tartósan betöltetlen. A körzethez tartozó oktatási intézményeket a fogorvosok felosztották 

annak érdekében, hogy a gyermekek szűrése zökkenőmentesen haladhasson, az 

utcanévjegyzék változatlan maradt.  

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

A Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

  95/2012. (X.24.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság az önkormányzati rendelet-tervezetet elfogadta és javasolta 

annak Képviselőtestület elé terjesztését. 

 

 

2) Alapító okiratok módosítása 

 

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

kívánja-e kiegészíteni. 

 

Benecz Rita elmondta, hogy jogszabályi változások miatt  az Egyesített Szociális Intézmény 

alapító okiratának 7. pontja módosul, egyebekben változatlan marad. 

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

A Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

  96/2012. (X.24.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság az előterjesztést elfogadta és javasolta a Képviselőtestület 

elé terjesztését. 

 

 

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

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Benecz Rita Dr. Vörös Ibolya 

szociális és egészségügyi osztályvezető bizottsági elnök 


