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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága 2013. március 27-i ülésén a Városháza I. emeleti tárgyalótermében. 

 

Jelen vannak:  Bocskay László bizottsági tag  

 Szirbek Rita bizottsági tag 

 Venczel Csaba bizottsági tag 

 Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 Berkes Béláné bölcsődevezető 

 Szabó Istvánné bölcsődevezető 

 dr. Gergely Sándor háziorvos 

 

Dr. Vörös Ibolya bizottsági elnök távolmaradását előzetesen bejelentette, akadályoztatására 

való tekintettel a polgármester Bocskay László képviselőt bízta meg a bizottság elnöki 

feladatainak ellátásával. 

 

Bocskay László bizottsági tag köszöntötte az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjait. 

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

A meghívóban jelzett napirend kiegészítését javasolta akként, hogy a 3. napirendi pontként 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a hivatali helyiségen és a hivatali 

munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 

engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről 

szóló önkormányzati rendelet-tervezete kerüljön megtárgyalásra. 

 

Bocskay László bizottsági tag javaslatot tett a napirend elfogadására. 

 

NAPIREND:  

1) Bóbita és Fenyveserdő Bölcsőde vezetőjével kapcsolatos döntés 

2) Vegyes ügyek 

- dr. Gergely Sándor háziorvos telephelyének módosítása 

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

rendelet-tervezete a hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének 

szabályairól, valamint a többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről 

4) Hatósági ügyek 
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A Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

 21/2013. (III.27.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

 A Bizottság a javasolt napirendet elfogadta. 

 

 

1) Bóbita és Fenyveserdő Bölcsőde vezetőjével kapcsolatos döntés 

 

Bocskay László bizottsági tag ismertette az első napirendi pontot. 

 

Szirbek Rita bizottsági tag megköszönte a bölcsődevezetők eddigi tevékenységét és a 

nyugdíjba vonulásuk alkalmából sok sikert és jó egészséget kívánt. 

 

Benecz Rita osztályvezető elmondta jelezték a kollégái, hogy a ki nem vett szabadságok 

időpontja miatt az előterjesztés határozati javaslata akként módosulna, hogy Berkes Béláné a 

munkavégzési kötelezettség alól 2013. május 29. napjától, Szabó Istvánné 2013. május 27. 

napjától mentesül. Megköszönte a vezetők munkáját, kiemelte Szabó Istvánné 

többletmunkáját a Bóbita Bölcsőde felújítása során. Berkes Bélánénak köszönetét fejezte ki az 

együttműködésért, valamint a Vajda Péter Lakótelepi Gyermekekért Alapítványban és a Kópé 

Várban folytatott közreműködéséért.  

 

Berkes Béláné bölcsődevezető elmondta, hogy a munkája során igyekezett tudása legjavát 

nyújtani, és még azon túl is megtett mindent.  

 

Szabó Istvánné bölcsődevezető elmondta, hogy ha valamiben tud majd segíteni, akkor azt 

szívesen teszi. 

 

További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

 

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

hozta: 

 

  22/2013. (III.27.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság az előterjesztést elfogadta és javasolta a Képviselőtestület 

elé terjesztését. 

 

 

2) Vegyes ügyek 

- dr. Gergely Sándor háziorvos telephelyének módosítása 

 

Bocskay László bizottsági tag ismertette a második napirendi pontot. 

 

Benecz Rita osztályvezető elmondta, hogy az Egészségügyi Szolgáltató telephelyének 

áthelyezésével, és a rendelési idő módosításával dr. Burcsi Elemér - Pápa Város 

Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézet megbízott igazgatója is - egyetértett. 

Dr. Gergely Sándor hetente 22 órát rendel, amely meghaladja a feladat-ellátási szerződésben 

előírt 20 órát, az utcanévjegyzékben nem történt változás. A Képviselőtestület előzetes 

hozzájárulása szükséges a működési engedélyezési eljárás lefolytatásához.  
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Szirbek Rita bizottsági tag megkérdezte, hogy Pápa-Borsosgyőr és Pápa-Kéttornyúlak 

lakosait mennyire érinti a rendelési idő módosítása, illetve a Huszár lakótelepi rendelő 

áthelyezése? 

 

Benecz Rita osztályvezető elmondta, hogy az előterjesztés tartalmazza a rendelési idő 

tervezett módosítását, mely szerint Borsosgyőr és Kéttornyúlak településrészeken nem 

történnek változások. Emellett a betegek továbbra is megkapják az ellátást az új telephelyen 

is. A Borsosgyőri orvosi rendelő felújításával illetve áthelyezésével kapcsolatos egyeztetések 

folyamatban vannak. Jelenleg az önkormányzati tulajdonú helyiségek állapotának felmérése 

zajlik, amelyhez költségvetési forrásokat kell biztosítani. Az önkormányzatnak 2013. április 

30-ig kell nyilatkozni az orvosi rendelő jövőbeni működtetésével kapcsolatban a működést 

engedélyező szerv felé.  

 

További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

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

hozta: 

  23/2013. (III.27.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság az előterjesztést elfogadta és javasolta a Képviselőtestület 

elé terjesztését. 

 

 

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

rendelet-tervezete a hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének 

szabályairól, valamint a többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről 

 

Bocskay László bizottsági tag ismertette a harmadik napirendi pontot. 

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

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

hozta: 

24/2013. (III.27.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság a hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 

engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatásokért 

fizetendő díjak mértékéről szóló, Pápa Város Önkormányzata 

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

elfogadta és javasolta a Képviselőtestület elé terjesztését. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, ezért a bizottsági ülés nyílt része 10 óra 11 perckor véget ért. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 Bocskay László Szirbek Rita 

 bizottsági tag bizottsági tag 

  jegyzőkönyv hitelesítő 


