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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága 2013. május 28-i ülésén a Városháza I. emeleti tárgyalótermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Vörös Ibolya bizottság elnöke 

 Bocskay László bizottsági tag  

 Szirbek Rita bizottsági tag 

 Venczel Csaba bizottsági tag 

 Bertha Szilvia szociális csoportvezető 

 Bakalár Attila köztisztviselő 

 Horváthné Farkas Andrea aljegyző 

 Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető  

 Bene Andrásné gazdasági vezető 

 dr. Burcsi Elemér orvos-igazgató 

 Beke Ágnes bölcsődevezető 

 Ivján Ilona bölcsődevezető-helyettes 

 Csizmadiáné Horváth Katalin bölcsődevezető-helyettes 

 

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

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

 

Dr. Vörös Ibolya bizottsági elnök javaslatot tett a napirend elfogadására. 

 

NAPIREND:  

1) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) 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 …/2013. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete Pápa város egészségügyi alapellátási körzeteiről szóló 22/2012. 

(X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

3) Hatósági ügyek 

 

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

hozta: 

 41/2013. (V.28.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

 A Bizottság a javasolt napirendet elfogadta. 
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1) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) 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 bizottsági elnök ismertette az első napirendi pontot, majd megkérdezte a 

csoportvezetőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni? 

 

Bertha Szilvia csoportvezető elmondta, hogy nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Szirbek Rita bizottsági tag megkérdezte, hogy hányan vették igénybe az előző évben a sima, 

valamint a kiszállítással járó étkeztetést? 

 

Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető elmondta, hogy 2012. december 31-i állapot 

szerint 2012-ben 275 fő vette igénybe az étkeztetést, melyből több mint az 50%-uk igénybe 

vette a kiszállítását is. 

 

Szirbek Rita bizottsági tag megkérdezte, hogy az étkeztetés elbírálásánál, mivel annak 

összege emelkedni fog az előző évhez viszonyítva, a méltányossági tábla újra életbe lép-e? 

 

Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető elmondta, hogy a személyi térítési díj 

megállapítása esetén a méltányossági táblát kell alkalmazni. 

 

Szirbek Rita bizottsági tag elmondta, hogy a 2011-ben hatályos rendelet szerint a 

méltányossági táblában volt térítés mentes kategória, megkérdezte, hogy jelenleg van-e ilyen 

a rendeletben?  

 

Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető elmondta, hogy nincs a rendelet-tervezetben 

térítésmentes kategória. Emiatt a tavalyi évben 20 fő visszaesés következett be a kérelmezők 

számában, de év végére elérte az előző évi számot. Véleménye szerint a 250,- forintos térítési 

díjat mindenki meg tudja fizetni. 

 

 

További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

 

A Bizottság 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 42/2013. (V.28.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

 A Bizottság a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást 

nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési 

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

módosításáról szóló Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

…/2013. (…) önkormányzati rendelet-tervezetét elfogadta és javasolta a 

Képviselőtestület elé terjesztését. 
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2) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete Pápa város egészségügyi alapellátási körzeteiről szóló 22/2012. 

(X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Dr. Vörös Ibolya bizottsági elnök ismertette a második napirendi pontot és elmondta, hogy a 

módosítás telephely változásából adódik. 

 

Dr. Burcsi Elemér orvos-igazgató elmondta, hogy a telephely feltüntetése és a címváltozás  

csak technikai módosítást jelentett. Dr. Gergely Sándor az új rendelőben már 

zökkenőmentesen megkezdte rendelését. 

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

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

hozta: 

 43/2013. (V.28.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság Pápa város egészségügyi alapellátási körzeteiről szóló 

22/2012. (X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló, Pápa 

Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezetét elfogadta és javasolta a 

Képviselőtestület elé terjesztését. 

 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a bizottsági ülés nyílt része 13 óra 10 perckor véget ért. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Dr. Vörös Ibolya Bocskay László 

 bizottság elnöke bizottsági tag 

  jegyzőkönyv hitelesítő 

 


