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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága 2012. december 11-i ülésén a Szociális és Egészségügyi Osztály 

hivatali helyiségében. 

 

Jelen vannak:  Bocskay László bizottsági tag  

 Venczel Csaba bizottsági tag 

 Szirbek Rita bizottsági tag 

 Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

 Szekeresné Markolt Zita adócsoport vezető 

 dr. Burcsi Elemér Egészségügyi Alapellátási Intézet  

  mb. igazgató 

 Oláh Márta Gondozási Központ vezető 

 Szalainé Tihanyi Andrea Egyesített Szociális Intézmény vezető 

 

Dr. Vörös Ibolya távolmaradását előzetesen bejelentette, akadályoztatására való tekintettel a 

polgármester Bocskay László képviselőt bízta meg a bizottság elnöki feladatainak ellátásával. 

 

Bocskay László köszöntötte az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjait. Megállapította, 

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

 

Bocskay László javaslatot tett a napirend elfogadására. 

 

NAPIREND:  

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

rendelet-tervezete a talajterhelési díjról 

2) Beszámoló az Egészségügyi Alapellátási Intézet tevékenységéről 

3) Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény tevékenységéről 

4) Vegyes ügyek: 

- Alapító okiratok módosítása  

- Háziorvosokkal kötendő feladat-ellátási szerződés 

- Move Zrt. tájékoztatója 

5) Hatósági ügyek 

 

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

hozta: 

 115/2012. (XII.11.) 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 talajterhelési díjról 

 

Bocskay László ismertette az első napirendi pontot. 

 

Szirbek Rita megkérdezte, hogy jelen pillanatban hányan fizettek talajterhelési díjat? 

 

Szekeresné Markolt Zita elmondta, hogy ténylegesen 779 olyan fogyasztási hely van, akik 

nincsenek rákötve a csatornára, ebből 322 fogyasztási helyen nincs vízfogyasztás, tehát 

fizetési kötelezettség sem keletkezett. 457 főnek kell bevallást tenni illetve fizetni, ehhez 

képest az idei évben 199 fogyasztási helyről érkezett be bevallás. Folyamatban vannak a 

ellenőrzések a bevallási kötelezettséget nem teljesítők vonatkozásában.  

 

Szirbek Rita megkérdezte, hogy kinek a hatáskörébe tartozik az ellenőrzés? 

 

Szekeresné Markolt Zita elmondta, hogy a jegyző hatásköre az ellenőrzés. A vízmű minden 

év februárjában megküldi az adatszolgáltatását, mely alapján lehetőség van az eljárás 

lefolytatására. A 3 évre visszamenőleg megállapított adóhiányról jegyzőkönyvek készültek, 

melyeket kiküldtek az ügyfeleknek. Ezt követően határozat készül, amelyben elrendelik a 

megfizetést. 

 

Szirbek Rita megjegyezte, hogy sokan a rákötési díjat sem tudják megfizetni. Nagyon jónak 

tartja a rendelet-tervezetet olyan szempontból, hogy kedvezményt fog biztosítani azok 

számára akik rászorultak és nem tudják kifizetni a talajterhelési díjat. Továbbra is fennáll az a 

probléma, hogy a rákötést nem fogják tudni megfizetni. 

 

Venczel Csaba elmondta, hogy 2005-ben minden lakossági fórumon elhangzott, hogy a 

talajterhelési díj pár éven belül a tízszeresére fog emelkedni. Ennek ellenére sokan nem 

kötöttek rá, egyrészt azért mert ezidáig viszonylag elviselhető költséget jelentett a 

családoknak, másfelől pedig azért, mert az ingatlan olyan távolságban van a rákötési helytől, 

amely műszakilag nehezíti a rácsatlakozást pl. fel kell törni a járdát, az előszobát vagy mélyen 

kell fúrni. 

 

Szekeresné Markolt Zita elmondta, hogy valóban van egy olyan kör, akinek nehézséget 

okoz a rákötés, de sokan vannak azok is, akiket ösztönözni lehet a rácsatlakozásra. A rendelet-

tervezet 2013. évben lehetőséget ad a mentesség és a kedvezmény megállapítására is, a 

következő évben viszont már csak a kedvezményt lehet igénybe venni.  

 

Benecz Rita elmondta, hogy a rendelet-tervezet összeállításakor megvizsgálták a kibocsátók 

és jelenleg a szociális rendszerben szereplők közötti átfedéseket. Jelenleg a lakásfenntartási 

támogatásnak a legmagasabb a jövedelmi értékhatára, ehhez képest mindössze 21 fő 

kibocsátó részesül ebben a rendszeres támogatásban. Ezt azt is jelentheti, hogy nem feltétlenül 

az alacsony jövedelmű családok azok, akik talajterhelési díj fizetésére kötelezettek. A 

talajterhelési díjra vonatkozó kedvezmény és mentesség kategóriáinak megállapításakor egy 

viszonylag magas jövedelmi küszöböt tartalmaz a rendelet-tervezet. 

 

Szirbek Rita megkérdezte, hogy ez kommunikálva van a lakosság felé? 

 

Szekeresné Markolt Zita elmondta, hogy a bevallási nyomtatvány postázásakor mellékelni 

fogják a kedvezményre és a mentességre vonatkozó tájékoztató levelet is. 
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Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

 

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

hozta: 

  116/2012. (XII.11.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság a rendelet-tervezetet elfogadta és javasolta a 

Képviselőtestület elé terjesztését. 

 

 

 

2) Beszámoló az Egészségügyi Alapellátási Intézet tevékenységéről 

 

 

Bocskay László köszöntötte dr. Burcsi Elemért és ismertette a második napirendi pontot, 

majd megkérdezte az intézet igazgatóját, hogy kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni.  

 

dr. Burcsi Elemér elmondta, hogy két háziorvosi és a fogorvosi rendelők címe Séllyei u. 4. 

helyett  Jókai u. 5-9.-re változott,  amelyet mind a feladat-ellátási szerződésben, mind pedig a 

működési engedélyekben módosítani fognak.  

 

Szirbek Rita megkérdezte, hogy a háziorvosok megkapták a beígért béremelést? 

 

dr. Burcsi Elemér elmondta, hogy természetesen megkapták. Időközben megérkezett a  

november-december hónapra járó, a védőnőket érintő összeg, amelynek felhasználására nem 

volt konkrét utasítás. Ezt bérjellegű kifizetésre használták fel, ennek eredményeként minden 

védőnő 20 000 forint juttatásban részesült.  

 

Szirbek Rita megkérdezte, hogy amennyiben az 1 főállású iskolaorvos bármilyen ok miatt 

nem tudja elvégezni a feladatát, akkor milyen megoldással lehet biztosítani az ellátást? 

 

dr. Burcsi Elemér elmondta, hogy a feladat-ellátási szerződések tartalmazzák, hogy a 

körzethez tartozó oktatási intézményeket el kell látniuk a háziorvosoknak. Az állás betöltésére 

kiírt pályázat sikertelen volt. Felmerül a lehetősége annak, hogy a feladatokat magasabb 

szinten képzett védőnőik is elláthatnák, akik egyébként a gyerekeket is jobban ismerik. 

 

 

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

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

hozta: 

  117/2012. (XII.11.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság a beszámolót elfogadta és javasolta a Képviselőtestület elé 

terjesztését. 
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3) Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény tevékenységéről 

 

Bocskay László ismertette a harmadik napirendi pontot és köszöntötte az intézmény részéről 

megjelenteket.  

 

Szirbek Rita megkérdezte, hogy a gyermekjóléti szolgáltatás igénybe vevők nagymértékű 

növekedése mennyire terhelte meg a dolgozókat. A nemdohányzók védelméről szóló törvény 

rendelkezéseit milyen mértékben sikerült az intézményben betartani és betartatni, melyek 

voltak az ezzel kapcsolatos ellenőrzés tapasztalatai. 

Megkérdezte továbbá, hogy amennyiben a beteg kórházban tartózkodik, akkor a hazatérése 

előtt mennyi idővel kell jeleznie, hogy házi segítségnyújtást szeretne igénybe venni.  

 

Szalainé Tihanyi Andrea elmondta, hogy a nemdohányzók védelméről szóló törvény 

hatályba lépését követően a Barát utcai telephelyeken és a Teveli úton is végeztek ellenőrzést. 

A dolgozók részére előtte sem volt az intézmény belterületén dohányzásra kijelölt hely, egy 

teljesen elkülönített belső udvaron biztosítottak erre lehetőséget.  

A bentlakásos telephelyek közül a Barát u. 3. szám alatt, a férfiosztályon van egy teljesen 

elkülönített zárható helyiség (ún. pipázó), melyet az ÁNTSZ is engedélyezett.  Ezt célszerű is 

volt így megoldani, mert ha kimennek télen pizsamában, papucsban az ellátottak, akkor annak 

rosszabb következményei lehetnek.  

A Barát utcai női osztályon és a Teveli úti és Vörösmarty utcai telephelyeken 1-1 fő 

dohányzik, de ők kezdettől fogva kimentek az épületből, már csak azért is, mert a Vörösmarty 

utcában a tűzjelző készülék azonnal érzékeli a füstöt.  

 

Amennyiben a kórháztól, háziorvostól, családtagtól vagy akárcsak a szomszédtól jelzést  

kapunk arról, hogy segítségre szoruló ellátottról van tudomásuk, akár a következő naptól már 

igénybe veheti a házi segítségnyújtást, tehát nincs olyan határidő, miszerint ezt 2-3 héttel 

előbb be kellene jelenteni.  

Rendszerint az a jellemző, hogy a házi segítségnyújtásban részesülő kórházba kerül. Ebben az 

esetben a kórházzal felvesszük a kapcsolatot és a beteg hazaérkezéséig szünetel a szolgáltatás.  

 

Oláh Márta elmondta, hogy a Gondozási Központba várják a kérelmezőket és azokat 

abszolút rugalmasan kezelik. Megállapítható, hogy valamennyi alapszolgáltatás esetében 

emelkedő esetszámmal dolgozik a központ. Nagyon sok jelzést kapnak és valamennyi esettel 

érdemben próbálnak foglalkozni.  

A gyermekjóléti szolgáltatás dolgozói megnövekedett esetszámmal dolgoznak, további egy fő 

szükséges a minimum feltételek teljesítéséhez. A megnövekedett feladatokat belső 

átszervezéssel sikerült megoldani. A decemberben megnövekedett rendezvények, események 

(ételosztás, adományozás stb.) lebonyolításában a családsegítő szolgálat dolgozói vesznek 

részt aktívan, tehermentesítve a gyermekjóléti szolgáltatásban dolgozókat. Az egyik nagy 

előnye az integrált működésnek, hogy rugalmasan megoldhatóak a feladatok.  

További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

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

hozta: 

  118/2012. (XII.11.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság a beszámolót elfogadta és javasolta a Képviselőtestület elé 

terjesztését. 
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4) Vegyes ügyek 

    - Alapító okiratok módosítása 

 

Bocskay László ismertette a napirendi pontot. 

 

Benecz Rita elmondta, hogy az önkormányzat 2013. január 1. napjától nem láthat el korai 

fejlesztési feladatokat ezért a Fenyveserdő Bölcsőde alapító okiratából az erre vonatkozó 

szakfeladatot hatályon kívül kell helyezni.  

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

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

hozta: 

 

  119/2012. (XII.11.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság az előterjesztést elfogadta és javasolta a Képviselőtestület 

elé terjesztését. 

4) Vegyes ügyek 

    - Háziorvosok feladat-ellátási szerződése 

 

Bocskay László ismertette a napirendi pontot és köszöntötte az intézet igazgatóját.  

 

Benecz Rita elmondta, hogy a jelenleg hatályos feladat-ellátási szerződés nagyobb részben 

megfelel a 2000. évi II. törvény 2013. január 1. napjától hatályos rendelkezéseinek. A tervezet 

több pontja pl. a rendelő használatára, karbantartásra vonatkozó elemek nem módosultak. A 

feladat-ellátási szerződés csak a törvényben meghatározott kötelező tartalmakkal került 

kiegészítésre, mint pl. a kártérítésre vonatkozó rendelkezések, vagy az egészségügyi 

szolgáltatást személyesen ellátó orvos megnevezése.  

A tervezet a háziorvosokkal, házi gyermekorvosokkal, fogorvosokkal egyeztetésre került.   

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

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

hozta: 

  120/2012. (XII.11.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság az előterjesztést elfogadta és javasolta a Képviselőtestület 

elé terjesztését. 

 

4) Vegyes ügyek 

 - Move Zrt. tájékoztatója 

 

Bocskay László ismertette a napirendi pontot. 

 

Benecz Rita elmondta, hogy a képviselőtestület korábbi döntésének megfelelően legalább          

80 %-ban kell megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztatnia a Zrt-nek. A 

beszámoló szerint Pápán és vonzáskörzetében 86,8%-ban foglalkoztattak megváltozott 

munkaképességű személyt, amely megfelel a testületi határozatban előírtaknak. 

 

Szirbek Rita megkérdezte, hogy ha 2013-ban elbocsátanak 30-50 főt, akkor tudják-e majd 

teljesíteni a határozatban foglaltakat? 
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Benecz Rita elmondta, hogy a százalékos arányt nem feltétlenül fogja az elbocsátás 

befolyásolni, akár emelkedhet is a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak aránya. 

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

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

hozta: 

  121/2012. (XII.11.) 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 14 óra 45 perckor véget ért. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Benecz Rita Bocskay László 

szociális és egészségügyi osztályvezető bizottsági tag 


