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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága 2013. február 26-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 

 Bertha Szilvia szociális csoportvezető 

 Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

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. 

Javaslatot tett arra, hogy a napirendben negyedik pontként szereplő rendelet-tervezetet első 

pontban tárgyalja meg a bizottság. 

 

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

 

NAPIREND:  

 

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

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről 

 

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

 

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

rendelet-tervezete a méhnyakrák és a nemi szervi szemölcsök elleni védőoltás 

támogatásáról 

 

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

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

(X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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6) Vegyes ügyek 

 - Fenyveserdő Bölcsöde férőhelyek módosítása 

 - Közérdekű bérbeadás 

 - Fenyveserdő Bölcsöde SZMSZ 

 - Fenyveserdő Bölcsöde Házirend és Szakmai Program 

 - Egészségügyi Alapellátási Intézet SZMSZ 

 

7) Hatósági ügyek 

 

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

hozta: 

 1/2013. (II.26.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

 A Bizottság a javasolt napirendet elfogadta. 

 

1)  

Benecz Rita osztályvezető elmondta, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 60. §-a alapján a bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet ezt 

követően a bizottság elnöke, hitelesítőként az elnök után az abc sorrendben elsőként 

következő bizottsági tag, az ő távollétében az abc-ben őt követő bizottsági tag írja alá.  

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

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

hozta: 

  2/2013. (II.26.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A 2011. évi CLXXXIX. törvény 60. §-a alapján a bizottság üléséről 

készült jegyzőkönyvet az elnök, hitelesítőként az abc sorrendben 

elsőként következő bizottsági tag, az ő távollétében az abc-ben őt 

követő bizottsági tag írja alá. 

 

 

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

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről 

 

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

gazdasági osztályvezetőt, hogy van-e szóbeli kiegészítése. 

 

Nagy Zsolt osztályvezető nem kívánt szóbeli kiegészítéssel élni. 

 

Szirbek Rita bizottsági tag megkérdezte, hogy az idei évben lakásfenntartási támogatást 

igénylők közül hányan kerültek elutasításra? 

 

Benecz Rita osztályvezető elmondta, hogy az elutasítottak száma ebben az évben 1 fő volt. 

 

Szirbek Rita bizottsági tag megkérdezte, hogy mekkora oltóanyagköltséggel számolják a 

humán papillomavírus megelőző programot és van-e dologi kiadás vonzata? 

 

Benecz Rita osztályvezető elmondta, hogy a szérum forgalmazójának statisztikai adatai 

szerint Pápán jelenleg 30-33%-os a beoltottság, amely országos adatokat figyelembe véve 

jónak mondható. Minden érintett törvényes képviselőit írásban keres meg az Emberi Erőforrás 
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Osztály annak érdekében, hogy tovább javuljanak az oltottsági mutatók, a felelős szülők pedig 

kihasználják a gyógyszertárak akcióit és gondoskodnak az oltások beadatásáról.  

A rendelet-tervezet indoklásában szerepel, hogy ebben az évben 147 leánygyermeket érinthet 

az oltási program, természetesen év közben vannak a költözések miatt mozgások. Az 

oltóanyagok ára várhatóan 17.400 Ft/db körül lesz, dologi kiadásokat nem tartalmaz a 

költségvetés. 

 

Szirbek Rita bizottsági tag megkérdezte, hogy az Egyesített Szociális Intézmény esetében a 

3. számú mellékletben a meleg étkezés után fizetendő adó 393.000 Ft előirányzattal, utána 

pedig 380.000 Ft előirányzattal van feltüntetve, valamint a részlegvezetők kötelező 

tűzvédelmi vizsgája 100-100 ezer Ft-al szerepel. Miért szerepelnek kétszer ezek az összegek? 

 

Nagy Zsolt osztályvezető elmondta, hogy ez egy technikai dolog, az intézmények már 

megbontották, hogy mi az ami kötelező és mi az, ami nem kötelező feladat.  

 

Szirbek Rita bizottsági tag megkérdezte, hogy a 3.200.000 Ft számítógépes 

eszközbeszerzésre a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézet esetében miért volt szükség? 

 

Dr. Vörös Ibolya bizottsági elnök elmondta, hogy ez egy nagy teljesítményű központi 

szerver, ami nemcsak a szakrendelő, hanem az egész intézmény működését szolgálja. A 

tárhelyeik száma véges volt és az adatok mentése veszélybe került, ezért kérték a tavalyi 

évben az akkori fenntartót, hogy támogassa-e tekintetbe a kórházat. A szerver beszerzése 

megvalósult. 

 

Szirbek Rita bizottsági tag megkérdezte, hogy gyermekétkeztetés finanszírozásban történtek-

e kedvező vagy kedvezőtlen változások? 

 

Benecz Rita osztályvezető elmondta, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő gyermekek – kivéve a középfokú oktatási intézményben tanulókat – étkeztetése 

normatív alapon ingyenes.  Azoknak a gyermekeknek, akiknek a normatív kedvezménye csak 

50 %, önkormányzati rendelet alapján - kizárólag saját forrásból - további 50%-os támogatás 

állapítható meg a jogosultsági feltételek fennállása esetén, így a középiskolások is ingyenesen 

étkezhetnek. 

 

Szirbek Rita bizottsági tag megkérdezte, hogy a normatívák változtak a tavalyi évhez képest? 

 

Benecz Rita osztályvezető elmondta, hogy gyermekétkeztetés térítési díjának esetében a 

nyersanyag költséget kell figyelembe venni. 

 

 

További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

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

határozatot hozta: 

 

  3/2013. (II.26.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről 

szóló, Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezetét elfogadta és javasolta a 

Képviselőtestület elé terjesztését. 
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3)  Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) 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 bizottsági elnök ismertette a harmadik napirendi pontot és megkérdezte az 

Emberi Erőforrás Osztály vezetőjét, hogy kíván-e kiegészítéssel élni. 

 

Benecz Rita osztályvezető tájékoztatta a bizottságot, hogy a Magyar Államkincstártól - a 

postázást követően - érkezett levél alapján a Polgármesteri Hivatal nevében a „Pápai” 

elnevezést csak a törzskönyvi bejegyzést követően lehet használni. Kérte, hogy a bizottság az 

önkormányzati rendelet-tervezeteket a „Pápai” szövegrész nélkül tekintse eredeti 

előterjesztésnek. Elmondta továbbá, a jelenleg hatályos önkormányzati rendelet szerint az 

elkészített környezettanulmányok 6 hónapig használhatóak fel. A szociális törvény szerint 

nem minden segélyezési formánál kötelező a környezettanulmány, szükség esetén azonban a 

helyszínen ellenőrzés végezhető.  

Jelentősen megnövekedett az ügyfélfogalom, ugyanazok a családok azonban több ellátási 

formát is igénybe vesznek, ezért a tapasztalatok szerint indokolt az érvényességi idő 

meghosszabbítása. Az önkormányzati rendelet további módosításai csak technikai jellegűek.  

 

Szirbek Rita bizottsági tag megkérdezte, hogy a 2. § esetében hány személyről van szó, aki a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igénybe szeretné venné és melyik területrészeket 

érinti? 

 

Benecz Rita osztályvezető elmondta, hogy az önkormányzati rendelet személyi hatálya a 

pápai lakóhelyű gyermekekre terjed ki, nem attól függ a térítési díjkedvezmény, hogy melyik 

iskolába jár. Tavaly 94 gyermek volt, aki 50% térítési díjkedvezményben részesült.  

 

További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

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

hozta: 

4/2013. (II.26.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és 

gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási 

szabályokról szóló 16/2010. (VII.8.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló, Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

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

Képviselőtestület elé terjesztését. 

 

 

4)  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 a negyedik napirendi pontot. 

 



5 

 

Szirbek Rita bizottsági tag megkérdezte, hogy körülbelül hány százaléknak megfelelő 

emelés? 

 

Benecz Rita osztályvezető elmondta, hogy átlagosan 4,5%-os emelést jelent. 

További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

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

hozta: 

  5/2013. (II.26.) 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. 

 

 

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

rendelet-tervezete a méhnyakrák és a nemi szervi szemölcsök elleni védőoltás 

támogatásáról 

 

Dr. Vörös Ibolya bizottsági elnök ismertette az ötödik napirendi pontot és megkérdezte, hogy 

a 30%-os oltottsági szint elérésében – amely az országos átlagnak megfelel – mekkora szerepe 

volt a védőnők felvilágosító munkájának és lehet-e ezen javítani a megfelelő 

kommunikációval?  

 

Benecz Rita osztályvezető elmondta, hogy az Emberi Erőforrás Osztály valamennyi 13 éves 

leánygyermek szülőjének, törvényes képviselőjének személyre szóló levelet küld, melyhez 

egy kérelem formanyomtatványt és tájékoztató prospektust is mellékelnek. Véleménye szerint 

mindenki elegendő információ birtokában tud dönteni arról, hogy akarja-e a védőoltást, avagy 

sem. Orvosi rendelőkben több helyen is ki van függesztve tájékoztató plakát. Jó lenne, ha a 

védőnők azokat a hátrányos helyzetű családokat szólítanák meg, akiknek gyermekei még nem 

töltötték be a 13. életévüket és felhívnák a figyelmüket a védőoltás fontosságára és az 

önkormányzat által nyújtott kedvezményekre.  

 

További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

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

hozta: 

  6/2013. (II.26.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság a méhnyakrák és a nemi szervi szemölcsök elleni védőoltás 

támogatásáról szóló, Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

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

Képviselőtestület elé terjesztését. 

 

6)  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 hatodik napirendi pontot. 
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Benecz Rita osztályvezető elmondta, hogy kizárólag technikai jellegű módosításokat kell 

végrehajtani a mellékletekben, mert a 2 háziorvosi és 6 fogorvosi körzet címe Pápa, Séllyei u. 

4-ről Pápa, Jókai utca 5-9.-re változott. 

További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

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

hozta: 

 

  7/2013. (II.26.) 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. (…) 

önkormányzat rendelet-tervezetét elfogadta és javasolta a 

Képviselőtestület elé terjesztését. 

 

 

7) Vegyes ügyek - Fenyveserdő Bölcsőde férőhelyek módosítása 

 

Dr. Vörös Ibolya bizottsági elnök ismertette a napirendi pontot. 

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

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

hozta: 

   

8/2013. (II.26.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság az előterjesztést elfogadta és javasolta a Képviselőtestület 

elé terjesztését. 

 

 

7) Vegyes ügyek - Közérdekű bérbeadás 

 

Dr. Vörös Ibolya bizottsági elnök ismertette a napirendi pontot. 

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

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

hozta: 

  

  9/2013. (II.26.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság az előterjesztést elfogadta és javasolta a Képviselőtestület 

elé terjesztését. 

 

 

7) Vegyes ügyek - Fenyveserdő Bölcsőde SZMSZ 

 

Dr. Vörös Ibolya bizottsági elnök ismertette a napirendi pontot. 

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 
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A Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

  10/2013. (II.26.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az Ügyrendi és 

Összeférhetetlenségi Bizottságnak jóváhagyásra javasolta. 

 

 

7) Vegyes ügyek - Fenyveserdő Bölcsőde Házirend és Szakmai Program 

 

Dr. Vörös Ibolya bizottsági elnök ismertette a napirendi pontot. 

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

 

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

hozta: 

  11/2013. (II.26.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság az előterjesztést elfogadta.  

 

 

7) Vegyes ügyek 

    - Egészségügyi Alapellátási Intézet SZMSZ 

 

Dr. Vörös Ibolya bizottsági elnök ismertette a napirendi pontot. 

 

Benecz Rita osztályvezető elmondta, hogy technikai jellegű módosítások történtek a 

Szervezeti és Működési Szabályzatban. 

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

 

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

hozta: 

  12/2013. (II.26.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az Ügyrendi és 

Összeférhetetlenségi Bizottságnak jóváhagyásra javasolta. 

 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, ezért a bizottsági ülés nyílt része 14 óra 35 perckor véget ért. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Dr. Vörös Ibolya Bocskay László 

 bizottság elnöke bizottsági tag 

  jegyzőkönyv hitelesítő 


