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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága 2013. november 11-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 

 Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 Bakalár Attila csoportvezető 

 Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 Bánhidi László PVÖ Városgondnokság intézményvezető 

 Tardos Géza PVÖ Városgondnokság házkezelőség vezető 

 Dr. Burcsi Elemér PVÖ Egészségügyi Alapellátási Intézet 

megbízott orvos-igazgató 

 Szalainé Tihanyi Andrea ESZI intézményvezető 

 Bene Andrásné ESZI gazdasági vezető 

 

Dr. Vörös Ibolya bizottsági elnök köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 

Bizottság határozatképes, mivel a 4 fő bizottsági tagból 4 fő megjelent. Javaslatot tett a 

napirend elfogadására. 

 

NAPIREND:  

1.) Pápa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója 

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

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 

5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

rendelet-tervezete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és 

elidegenítéséről 

4.) Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény tevékenységéről 

5.) Beszámoló az Egészségügyi Alapellátási Intézet tevékenységéről 

6.) Vegyes ügyek 

- Fenyveserdő Bölcsőde működési engedélyének módosítása 

- Pápa, Fő tér 17. sz. alatti ingatlan értékesítésre kijelölése 

7.) Egyesített Szociális Intézmény telephelyeinek, valamint a Bölcsődék Szervezeti és 

Működési Szabályzata, házirendje és szakmai programja 

8.) Hatósági ügyek 

 

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

hozta: 

 121/2013. (XI.11.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

 A Bizottság a javasolta napirendet elfogadta. 
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1)  Pápa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója 

 

Dr. Vörös Ibolya bizottsági elnök ismertette az első napirendi pontot, majd megkérdezte a 

gazdasági osztályvezetőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni? 

 

Nagy Zsolt osztályvezető elmondta, hogy a költségvetési törvényt még nem fogadták el, ezért 

csak általánosságban tud fogalmazni, viszont a képviselőtestületnek meg kell tárgyalni a jövő 

évi koncepciót. 

 

Dr. Vörös Ibolya bizottsági elnök elmondta, hogy mindazt tudva, hogy a költségvetési 

koncepció irányelveket tartalmaz, mást nem tudunk tenni, mint elfogadjuk. Több változás is 

várható lesz a következő évben a szociális ellátások vonatkozásában. 

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

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

határozatot hozta: 

 122/2013. (XI.11.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

 A Bizottság az előterjesztést elfogadta és javasolta a Képviselőtestület 

elé terjesztését. 

 

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

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 

5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Dr. Vörös Ibolya bizottsági elnök ismertette a második napirendi pontot. 

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

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

határozatot hozta:  

123/2013. (XI.11.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

 A Bizottság Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről 

szóló 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló    

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2013. (...) 

önkormányzati rendelet-tervezetét elfogadta és javasolta a 

Képviselőtestület elé terjesztését. 

 

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

rendelet-tervezete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és 

elidegenítéséről 

 

Dr. Vörös Ibolya bizottsági elnök ismertette a harmadik napirendi pontot. 

 

Szirbek Rita bizottsági tag elmondta, hogy az önkormányzati rendelet tervezet szerint a  

családtag befogadásához a bérbeadó hozzájárulása szükséges. Megkérdezte, hogy a bérlő 

szülője esetén mi az eljárás?  

 

Bakalár Attila csoportvezető elmondta, hogy a szülő befogadásához a lakástörvény a 

bérbeadó írásbeli hozzájárulását nem igényli, tehát ezt a bérbeadó megkérdezése nélkül is 

megteheti a bérlő. 

 

Szirbek Rita bizottsági tag megkérdezte, hogy hány lakás áll rendelkezésre közérdekű 

bérbeadás céljára? 
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Bakalár Attila csoportvezető elmondta, hogy nincs elkülönített lakásállomány erre a célra. 

Ha egy lakás megüresedik, annak a jövőbeni hasznosításáról természetesen a bérbeadó dönt, 

de külön így, hogy egyes lakás szociális célú bérlakásként, vagy fiatal házasok részére kerül 

bérbeadásra, vagy esetleg közérdekű bérbeadás keretében hasznosul, ez előre nincs eldöntve. 

 

Szirbek Rita bizottsági tag megkérdezte, hogy ha valaki kisebb lakásban lakik, ami már nem 

felel meg az életvitelének akkor hogyan lehet nagyobb lakásra cserélni? Mi a menete? 

Elcserélhetik a bérlők egymás között, vagy a hivatal tud-e ebben segíteni? 

 

Bakalár Attila csoportvezető elmondta, hogy jelenleg egy mód van rá, a lakása bérleti jogát 

másik lakás bérleti jogára, vagy tulajdon jogára elcserélheti. Ez a klasszikus lakáscsere, ha 

talál egy másik bérlőt, vagy tulajdonost, akivel el tudja cserélni. 

 

További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

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

hozta: 

 124/2013. (XI.11.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

 A Bizottság az önkormányzati lakások és helyiségek                 

bérletéről és elidegenítéséről szóló Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének …/2013. (…) önkormányzati rendelet-tervezetét 

elfogadta és javasolta a Képviselőtestület elé terjesztését. 

 

 

4)  Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény tevékenységéről 

 

Dr. Vörös Ibolya bizottsági elnök ismertette a negyedik napirendi pontot. 

 

Szirbek Rita bizottsági tag elmondta, hogy a beszámoló szerint a hajléktalan szálláson az idei 

év szeptember 30-ig 36 fő ellátása valósult meg. Megkérdezte, hogy az ellátottak hány 

százalékának van munkahelye, továbbá azt, hogy lehetőség van-e napközben a szállón való 

tartózkodásra, vagy csak este lehet oda visszatérni?  

 

Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető elmondta, hogy a szálló 24 órás nyitva tartással 

működik. Nem éjjeli menedékhelyként szolgál, hanem mint átmeneti szálló. Napközben a 

szállón kevesen vannak, 1-2 fő, mert akinek van alkalmi munkája, vagy bejelentett munkája 

vagy éppen közcélú munkát végez, ők nem tartózkodnak a szállón. Túlnyomó többségben az 

emberek az esti órákban és éjszaka tartózkodnak a szállón. Munkabért 4 fő kap, 5 fő pedig 

foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül. Szociális foglalkoztatásban 1 fő dolgozik, 

nyugdíjszerű ellátásban 2 fő részesül, a jövedelemmel nem rendelkezők száma 7 fő. 

Természetesen vannak, akik alkalmi munkákat elvállalnak 

 

Szirbek Rita bizottsági tag megkérdezte, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 143 

készülékkel működik, van-e jelenleg várakozó?  

 

Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető elmondta, hogy a 143 készülékből most jelenleg 

142 készülék van felszerelve, de már folyamatban van az utolsó készülék telepítése is. A 

kérelmezők száma változó, jelenleg 2-3 fő a várakozók számra.  Amennyiben bármilyen 

okból felszabadul a készülék, azt a következő napon vagy azon a héten felszerelik a soron 

következő kérelmezőnek.  

 

Dr. Vörös Ibolya bizottsági elnök megkérdezte, hogy a családsegítő szolgáltatás milyen 

mértékben változott a 2012-es évhez viszonyítva? 
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Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető elmondta, hogy az adatokban lényeges változás 

nem történt, azért nem emelte ki külön a beszámolóban, mert az ellátott családok aránya nem 

változott olyan nagymértékben, ami ezt indokolta volna. 

 

Dr. Vörös Ibolya bizottsági elnök megkérdezte, hogy milyen információkkal rendelkeznek az 

állami szerepvállalás megváltozásáról a jövő év vonatkozásában? Változni fog-e a normatíva, 

vagy nem? 

 

Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető elmondta, hogy egyelőre nincsenek friss 

információik. Többféle szakmai tanácskozáson is részt vettek ebben az évben. A tiszta profilú 

bentlakásos intézmények állami fenntartásba kerültek. Az Egyesített Szociális Intézmény 

integrált formában működik, az, hogy az állami szerepvállalás mikor valósul meg, még nincs 

információjuk.  

 

Bene Andrásné gazdasági vezető elmondta, hogy már megkapták a költségvetési törvény 

tervezetét, eszerint nem változnak a normatívák a tavalyi évhez képest. 

 

Benecz Rita osztályvezető elmondta, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2013. július 

1-jétől állami feladat, amit - feladatellátási megállapodás alapján - az Egyesített Szociális 

Intézmény lát el. Készülék vásárlásra nem fog az intézmény beruházni, hiszen a szolgáltatás 

biztosítása állami feladat. Az intézmény a következő évre előzetes nyilatkozatot tett arra, 

hogy továbbra is ellátja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. 

 

További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

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

hozta: 

 125/2013. (XI.11.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

 A Bizottság az előterjesztést elfogadta és javasolta a Képviselőtestület 

elé terjesztését. 

 

5)  Beszámoló az Egészségügyi Alapellátási Intézet tevékenységéről 

 

Dr. Vörös Ibolya bizottsági elnök ismertette a napirendi pontot, majd megkérdezte az 

Alapellátási Intézet megbízott igazgatóját, hogy kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni? 

 

Dr. Burcsi Elemér megbízott orvos-igazgató elmondta, hogy a beszámolóban - a 

háziorvosokkal foglalkozó részben - szó esik a háziorvosok felügyeletéről. Elmondta, hogy az 

elmúlt évben pápai fogorvos, gyermekorvos, háziorvos ellen sem etikai, sem fegyelmi ügy 

nem zajlott a tisztiorvosnál vagy a Magyar Orvosi Kamaránál. Kiemelte, hogy az ügyelet OEP 

finanszírozása az emelés ellenére sem fedezi a költségeket, ezért kérte az önkormányzat 

további támogatását, egyúttal megköszönte az idei költségvetési támogatást is.  

 

Szirbek Rita bizottsági tag megkérdezte, hogy a védőnők esetében mennyi az átlag életkor, 

mert sajnálatos módon a háziorvosok esetében ez 57 év.  

 

Dr. Burcsi Elemér megbízott orvos-igazgató elmondta, hogy a védőnők fiatalok, 30 év 

alattiak. Ketten nyugdíjba vonultak és azonnal sikerült az álláshelyet betölteni. 

Kormánybiztost neveztek ki arra, hogy kidolgozza a védőnői szolgálat állami intézményekhez 

való integrálását. A védőnők elmondták, hogy elégedettek az önkormányzat hozzáállásával és 

támogatásával. Az a baj, hogy nem címkézik a védőnői finanszírozásokat bérként, mindig 

fejkvóta van. Egy iskolaorvosnak 500 gyerekre jut 1000,- forint emelés 1 hónapban. Sok kicsi 

sokra megy, a tendencia jó, csak még nem elég.  
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Szirbek Rita bizottsági tag elmondta, hogy a népegészségügyi program keretében egyre 

nagyobb szerepet kapnak a védőnők és majd a méhnyakrák szűrési programban is részt 

vehetnek. Megkérdezte, hogy a feladat ellátásához az eszközök rendelkezésre állnak-e, illetve 

vannak-e helyiségek, ahol a vizsgálatokat el tudják végezni? 

 

Dr. Burcsi Elemér megbízott orvos-igazgató elmondta, hogy Pápán nincs olyan védőnői 

tanácsadó amelyik alkalmas lenne erre a célra. Rengeteget költenek informatikára, 700.000 

forintba került a táblagép. A tervek szerint 2015. május 1-től történhetne meg az államosítás, 

ha ez nem valósul meg, akkor ezeket a kérdéseket napirendre kell venni.  

 

Szirbek Rita bizottsági tag elmondta, hogy a háziorvosok praxis finanszírozása 5%-al 

emelkedett. Megkérdezte, hogy ez egy háziorvos esetében mekkora összeget jelent? 

 

Dr. Burcsi Elemér megbízott orvos-igazgató elmondta, hogy ez átlag 5%-ot jelent, melyet a 

kártyapénzbe építették bele. Akinek most több a kártyája az jobban járt, akinek nagyobb 

területei vannak, annak nagyobb volt eddig a területi pótlék, de kevesebb személy tartozik 

hozzá, az most nem járt olyan jól. Az emelkedés átlagosan 40-50 ezer forintot jelent havonta. 

 

Dr. Vörös Ibolya bizottsági elnök megkérdezte, hogy ebből az emelkedett kártyapénzből az 

ott dolgozók is részesülnek-e vagy az csak az adott háziorvoson múlik? 

 

Dr. Burcsi Elemér megbízott orvos-igazgató elmondta, hogy a háziorvosok vállalkozók, a 

saját döntésükön múlik, hogy az alkalmazottak fizetését emelik-e.  

 

Dr. Vörös Ibolya bizottsági elnök elmondta, hogy Dr. Szócska Miklós államtitkár úrtól is 

megkérdezték, hogy a háziorvosoknak juttatott plusz díjazásból fog-e jutni a praxison belül 

dolgozó asszisztenseknek és nővéreknek, és az államtitkár úr részéről is az volt a válasz, hogy 

tekintettel arra, hogy a praxisok kapják ezt a pénzt, már nem tudnak beleszólni ennek a belső 

elosztásába és nem tudják garantálni az ott dolgozók béremelését. 

 

Szirbek Rita bizottsági tag megkérdezte a megbízott orvos-igazgatót, hogy tud-e olyanról, 

aki nem adott a dolgozóinak? 

 

Dr. Burcsi Elemér megbízott orvos-igazgató elmondta, hogy hivatalos információja nincs 

erről, szóbeszéd alapján eljutottak hozzá olyan hírek, hogy van, aki nem adott.   

 

Dr. Vörös Ibolya bizottsági elnök elmondta, hogy a védőnői szolgálat és a kórházi 

nőgyógyászati ellátás dolgozói 2 közös értekezletet is tartottunk a jövőbeni feladat-ellátással 

kapcsolatban. Az új koncepció filozófiája is abból gyökerezik, hogy nincsen elég szakorvos, 

aki ezeket a feladatokat el tudja látni és az iskolaorvosokra, iskola védőnőkre egyre több 

feladatot hárítanak. Ezt a munkát nem lehet elszigetelten végezni, fontos az együttműködés, 

erre már volt példa. Kiemelte és köszönetét fejezte ki a városban tevékenykedő gyermek 

háziorvosoknak azért, hogy aktivitásuknak köszönhetően a gyermekosztály ügyeleti ellátása 

problémamentes. Fontos az is, hogy a gyermekosztály működése intézményi hátteret tud 

biztosítani a házi gyermekorvosoknak.  

 

További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

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

hozta: 

 126/2013. (XI.11.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

 A Bizottság az előterjesztést elfogadta és javasolta a Képviselőtestület 

elé terjesztését. 
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6) Vegyes ügyek 

     - Fenyveserdő Bölcsőde működési engedélyének módosítása 

 

Dr. Vörös Ibolya bizottsági elnök ismertette a hatodik napirendi pontot. 

 

Benecz Rita osztályvezető elmondta, hogy a Fenyveserdő Bölcsődében a korai fejlesztés 

megszűnt, ezért a képviselőtestület év elején kérelmet nyújtott be a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához, amelyben a bölcsőde férőhelyének 

csökkentése mellett kérte a fenntartó adataiban történő és a közterület átszámozásából eredő 

változások átvezetését is.  

A folyamatban lévő eljárás alatt a Pápai Járási Tankerület igazgatója a fenti döntést 

megalapozó megállapodás módosítását kezdeményezte, mely többek között érintette a 

Fenyveserdő Bölcsőde korai fejlesztést ellátó intézményegységének visszavételét is, ezért a 

módosítása iránt benyújtott kérelem felfüggesztését kérte a polgármester. A megállapodás 

módosítását a felek nem írták alá, az eljárás felfüggesztésére biztosított határidő – 6 hónap – 

eltelt, ezért a Kormányhivatal az eljárást megszüntette. A Fenyveserdő Bölcsőde határozatlan 

időre szóló működési engedély alapján 84 fővel működik, az ellátás folyamatosan biztosított 

volt. Tekintettel arra, hogy az eljárás megszűnt, ismételt kérelmet kell benyújtani a működési 

engedély módosítása iránt, mivel a fenntartó adószáma megváltozott, továbbá az intézmény  

címe a közterület átszámozásból eredően módosult. 

 

Szirbek Rita bizottsági tag megkérdezte, hogy a korai fejlesztés zavartalan formában és 

változatlanul zajlik? 

 

Benecz Rita osztályvezető elmondta, hogy a feladatot január 1-jétől nem láthatja el az 

önkormányzat, így a személyi feltételek biztosításáért sem felelős. Az intézményben – 

megállapodás alapján - lehetőség van a fejlesztéshez szükséges eszközök pl. kád használatára. 

Tudomása szerint gyógypedagógust alkalmaznak, de nincs minden szakemberre 

létszámkeretük, talán majd 2014. január 1-jétől. Természetesen az önkormányzatnak nagyon 

fontos, hogy a gyermekek ellátása továbbra is zökkenőmentes legyen, ezért a bölcsődei 

alapítványon keresztül, norvég adomány segítségével biztosított lesz azoknak a 

szakembereknek a díjazása, akik nyár óta ingyenesen végzik a fejlesztést. A norvég 

asszonyok több alkalommal felkeresték a bölcsődét, gyermekeik is járnak oda, elismerték a 

dolgozók munkáját és erre a célra fognak gyűjteni karácsony előtt.  

 

Dr. Vörös Ibolya bizottsági elnök elmondta, hogy tavaly a szülészeti osztálynak ajánlották 

fel az adományt, melyből egy CTG-t vásároltak.  

 

További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

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

hozta: 

 127/2013. (XI.11.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

 A Bizottság az előterjesztést elfogadta és javasolta a Képviselőtestület 

elé terjesztését. 

 

6) Vegyes ügyek 

     - Pápa, Fő tér 17. sz. alatti ingatlan értékesítésre kijelölése 

 

 

Dr. Vörös Ibolya bizottsági elnök ismertette a hatodik napirendi pontot, majd megkérdezte a 

gazdasági osztályvezetőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni? 
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Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy van érdeklődő az 

ingatlanra.  

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

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

hozta: 

 128/2013. (XI.11.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

 A Bizottság az előterjesztést elfogadta és javasolta a Képviselőtestület 

elé terjesztését. 

 

 

7) Egyesített Szociális Intézmény telephelyeinek, valamint a Bölcsődék Szervezeti és 

Működési szabályzata, házirendje és szakmai programja 

 

Dr. Vörös Ibolya bizottsági elnök ismertette a hetedik napirendi pontot. 

 

Benecz Rita osztályvezető elmondta, hogy a fenntartó székhelyének és adószámának 

megváltozása miatt technikai jellegű módosításokat tartalmaznak a dokumentumok. Emellett 

a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakmai programja azért is módosult, mert az 

Egyesített Szociális Intézmény a feladatot szerződés alapján látja el.   

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

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

hozta: 

 129/2013. (XI.11.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és Pápa Város 

Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye telephelyeinek 

Idősek Otthona (Pápa, Barát u. 4-6.), Idősek Otthona (Pápa, Barát u. 3.), 

Idősek Otthona (Pápa, Teveli út 3.), Idősek Otthona (Pápa, Vörösmarty 

u. 12.), Időskorúak Gondozóháza (Pápa, Barát u. 4-6.), Idősek Klubja 

(Pápa, Barát u. 4-6.), Fogyatékosok Nappali Intézménye (Pápa, 

Komáromi u. 14.), valamint a Bóbita Bölcsőde (Pápa, Tókert u. 11.), a 

Napsugár Bölcsőde (Pápa, Képző u. 1.) és a  Fenyveserdő Bölcsőde 

Pápa, (Vajda P. ltp. 27/B) szakmai programját és házirendjét 

jóváhagyja, az Egyesített Szociális Intézmény, a Bóbita Bölcsőde, a 

Napsugár Bölcsőde és a Fenyveserdő Bölcsőde Szervezeti és Működési 

Szabályzatát az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottságnak 

jóváhagyásra javasolja. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, ezért a bizottsági ülés nyílt része 12 óra 45 perckor véget ért. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 Dr. Vörös Ibolya Bocskay László 

 bizottság elnöke bizottsági tag 

  jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 


