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JEGYZŐKÖNYV

pápa város önkorményzata képviselőtestiiletének Humánerőforrás
Bjzottsága 202I. június 29-én ti.oo órakor, a Pápai Polgármesteri
Hivatal nagytaryy alój ában tartott nyilváno s ülésérő 1

Jelen vannak: Venczel Csaba bizottsági elnök
Kovács József bizottsági tag
Dr. Vaitsuk Maria bizottsági tag
B aán Istvánn é bizottsági tag
Szabadkai Verita bizottsági tag
Mészáros Szabolcs bizottsági tag
Kovács Arnold bizottsági tag
Soós Imre bizottsági tag
Dr. Guias János Zsolt bizottsági tag
Dr. Áldozó Tamás polgármesier "
Dr. Nagy Krisztina jegy ző
Dr. Benkő krisztina önkormányzati és szervezési osztál yv ezető
Szalu Krisztina gazdasági osztáIy v ezető
Benecz Rita szociális és közigazgatási osztályvezető
Bakos Lászlő önkormányzati képviselő

Y"*vHajnalkaEgészségügyiAlapellátásilntézetintézményvezető
Grőber Attila önkormányzati képviselő
Horváth Hajnalka titkrársági úgyintéző

I9tl, §"t" Pápai Egyesített Bölcsődék intézményvezető
Tóth Péter Pápai 

§p9.t Nonprofit Kft. ügyve zetó igazgató
Horváthné végh Judit pápai varosi Óvúrit< ovodí-vJzető helyettes
Hoffrnann szilvia pápai városi Óvodák gazdasági v ezető

Venczel Csaba bizqttsáqi elnÖk köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a BizottsághatározatkéPes, mivel a 9 ftí bizottságitagbőll roilegielent. Megkérde zi,hogya meghívóbanjelzettnapirenden kívi,il van-e egyeb javaitatt 9 ------

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban javaslat nincs.



A Bizottság
hozza:

2

9 igen szavazatlal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül a következő hatátozatot

1/2021. MI.29.1 HEB hatórgzat
A Bizottság a 2021. junius 29-i nyilvanos ülésének
napirendjétazalábbíakszerinthatátozzameg:
l. Tájékoztatő a veszélyhelyzet ideje alatt hozott

határozatol<ről
2. papa város Önkormányzata

Képviselőtestületének...l202l. (...) önkormányzati
rendelet-tewezete Pápa Város Önkormány zata 202t. évi
költségvetéséről szóló 7 /202L(n.12.) önkormányzati
rendelet módosításaról

3. Pápa Varos Ötlkormányzata Képviselőtesttiletének
...l202l.(......) örlkotmányzati rendelet-tervezete a
sporttal kapcsolatos feladatokról

4. Papa Varos Önkormányzatának Egészsógügyi
Alapellátási Intézete intézményv ezetői megbízasáial
szemben témasztott követelmény ek megállapítás a

5. Beszrámoló Pápa Város Önkormányzaténak
Egészségügyi Alapellátási Intézete tevékenységéről
Vegyes ügyek:

6. PapaiVárosi Óvodák Alapító okiratanak módosítása
7. Pápu Egyesített Bölcsődék Szervezeti és Működési

S zab ály zatának vél em ény ezése
8. Pápai Városi Ovodák Szervezeti és Működési

Szab ály zatának véleményezé s e
9. Pápai Egyesített Bölcsődék Szakmai programjának,

Házir endj ének j óváhagyása

t, T ájékoztatő a veszélyh elyzet id ej e alatt hozott határ ozato krót

venczel csaba bizottsáei elnök ismerteti az első napirendi pontot.

Kérdéséshozzászőláshiarryábanszavazáskövetkezik.

A Bizottság 9 igen szavazattalo ellenszav azat és twtőzkodás nélkül a következ ő határozatot
hozza:

2/2021. MI.29,1 HEB hatdrozat
A Bizottság a veszélyhelyzet ideje alatt hozott
határozatoh,ről szóló tájékoztatőt megtargyalta és a
Képviselőtestületnek elfogadásra j avasolj a.

2. PáPa Város Önkormányzata Képviselőtestületének ..,12021,(.,....) önko rmányzati
rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2021, ovi Ltitsógvetéséről szóló
7 l 2021.(nL 12.) ön ko rm ány zati ren d elet m ó d Ó sítás áról

venczel csaba bizottsáei elnök ismerteti a második napirendi pontot.

Kérdés és hozzászólás hiányáb an szav azás következik.
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A Bizottság 6 igen szavazattal,2 ellenszavazatta| és 1 tartózkodással a következ ő hatérozatoí
hozza:

3/2021. (VI.22.1 HEB határoz.at
A Bizottság Pápa Város Önkormrányzata
Képviselőtestületének Pápa Varos Önkormányzata 202l.
évi költségvetéséről szőlő 7 12021. (m.12.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló . . . /2021 .(... . . ) önkorm ány zati
rendelet-tewezetet megtárgyalta és képviselőtestületnek
elfogadásra j avasolj a.

3. PáPa Város Önkormányzata Képviselőtestületének ...t2021.(........) önkormányzati
rendelet-te w ezete a sp orttal kap csolatos feladatokról

venczel csaba bizottsági elnök ismerteti a harmadik napirendi pontot.

Kérdéséshoz-zászőIáshiényehanszavazáskövetkezik.

A Bizottság 9 igen szavazattal, tartőzkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:

4/2021. (VI.29.I HEB határozat
A 

. 
Rizottság Papa Város Önkormányzata

Képviselőtestületének ..,l202t (......) önkormányzati
rendelet-tewezetét a sporttal kapcsolatos feladatokról
megtargyalta és a képviselőtestületnek elfogadásra
javasolja.

4. PáPa Város Önkormányzatának Egészségüg;ri Alapettátási Intézete intézményv ezetői
megbízásával szemben támasztott követelmények megállapítása

venczel csaba bizottsáei elnök ismerteti a negyedik napirendi pontot.

Kérdéséshoz-zászóláshirányábanszavazáskövetkezik.

A Bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat és lrrrtőzkodás nélkül a következő hatfuozatot
hozza:

A Bizottság Pápa VárosA ölzottsag pápa Varos Onkormányzatának Egészségügyi
Alapellátási Intézete intézményvezetői meebízásávalmegbízásával
szembentátmasztottkövetelményekmegállapításaúlszőIő
előterjesztést megtargyalta és a képviielőtestületnek
elfogadásra j avasolj a.

5. Beszámoló PáPa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézete
tevékenységéről

venczel csaba bizottsáei elnök ismerteti az ötödik napirendi pontot.

Gníb9r Attila. §nkoJmá-nvíati képviselő megkérdezi, hogy mi a jelenlegi állapot a felnőtt
háziorvosok tekintetében? van-e aíravorrattoioan valamiiyen jogszabály7tervezet,miszerint
az egészségügyi alapellátás a jövőben állami feladatlesz?
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PraxiskózÖsségeknek p]lyen típusai vannak, hány fö kell hozzá, milyen feltételekkelműkÖdhet? Megkérdezi,_.hogY miiyen lehetőségeket lát az intézményvezető ana,hogy az iires
Praxisok betÖltésre keriiljenek? Ezekköztil töblet is megemlí t abeőzámolóban is pl. ösztöndíjrendszer, központi rendelőintézet, prevenciós szűrővi rr{ilutok.

UiYárv Hainalka inÍézménwezető elmondja, hogy 6 gyermekorvosi körzet van, amelyekben
4 gYermekorvos latja el a feladatot Nagyon sok tiigyeáekes család a CSoK_ot igénybe vévea kÖrnYékbeli falvakba költözött, a gyirmeklétszű valamelyest csökkent, ezértfelmertilt alehetősége annak, hogY továbbiakbÁ azönkormány zat 5 körzetet alakítki. Ez az űt azonbannem járhatÓ, mert amennYiben az engedélyezettnéttöbb létsziám van .gy kö.""tben a NEAKelvonja a finanszírozás egy Észét.a reUaátot a 4 gyermekorvos uiúoníágűel tudja 1átni.A 12 felnőtt házioruosi körzetből jelenleg 3 beóitetlen, szeptembertőiiovábbi egy körzettiresedik meg, A YalvUat}k folyamatosan megielennek a hivatalos oldalakon, többnyire afogászati kÖrzetek iránt érdeklődnek. A felnőtt hZziorvosi praxisra is volt több érdeklődő, de ajelentkezők nem mentek áú arostán.
Országosan rossz a helyzet, mindenhol nehézbetöltetni a megüresedett körzeteket. Az, hogykinek sikerÜl teljesen véletlen. Egyik jelentkező minJen téren megfelelt volna, személyestárgYalás során elmondta, hogy több Úelyre is beadta a jelentkezé'sét. Mivel a jászságból
szfumazik és a szÜlőkhöz közelebb szeietne letelepedni úgy dtintott, hogy Jászberénytválasztja.

Grőber Attila Önkotmínyppúi .képvis.elő elmondja, hogy nagyra értékeli, hogy ptőbálmegoldást találni a Problémákra, d. ha u kti"etkező evétuen sem javul ahelyzet, attől még eza mi problémánk marad.

Bgnecz-Rita osztálvYezető megkérdezi, hogy amelyik orvos a feladat_ellátási szeruődésétfelmondta, szándékozik-e a feladátot ajövőbűegoszsegtigyi szolgálatijogviszonyban ellátni?

Uivárv.H.ainalka jqtézményyepeJő elmondja, hogy az Aradi utcai körzet vonatkozásábanfelmertilt, hogY dr. Molnrár Úániel2ul szepűb 
"rűtiozzit^irsáig egészségügyi szolgátattjogviszonyban továbbra is ellátj a a felaiatot, azt r.ov.io.i, pedig-eg-y Ractevero I érkeződoktornő venné át a praxist

Elmondja továbbá, hogY az egészségügyi sz_o\gátati jogviszonyról szóló törvény kiterjedt azegészségÜgyi alapellatásra is. a mediaban leheótt naítái anól, hogy az allammagéútozvonja
első körben az ügy eleti ellátást.
A_z^ÖnkormánYzatnak.nagy gondot jelent az ügyeleti ellátás biáosítása, egyrésrta humán-
:Tfoql' hiánya, másrésá az ali\finatszíroiőttság miatt. Nyáron, július 1_31. közöttiidőszakban HajdÚ-Bihar megyében tesáelik a rendsiert. amennyib"; ;, niver9;6 elláást azállam veszi át, ez a rendekázés 2022.,.januu l-jén lép hattílyba. Megjelent egy jogszabály,
miszerint kiírták a kollegiális védőnői mentor állárt, ; reúautot atledf a kőrhazalrhozinlegrálják, Lehet, hogY csak a szakmai iranyítást ngá i illamellátni. Aháziorvosi ellátásbiáosítása nem biztos, hogy kikeriil az onkormanyű Áludutui közül, ezért dolgoztekki apraxisközösségeket.
AzegészségÜgYi szolgálatijogviszonyról szóló törvény értelmébennagyon elvált egymástőlazalaPellátás, valamint a fekvő- és jráróbeteg ellátás. Jeíentős béremeléi-történt akőrházakban,a{nelY a háziowosi rendszerben felbolldulást okozott, Áiu.t nagyon eltértek egymástől azorvosi bérek, Azok a háziorvosok akik á korábbiak ,"..inti formábán rfuar. .iá r"hdataikat 30%o-os bérkiegészítést, akik pedig praxisközösséghez csatlakoznaf 80% vagy l00%
|érki:§é:iítést kaPlak. A praxiskozbsségekkel kipcsolatban elmondja, egy közösségbetartozikPáPa,Aika, Devecser és Stimeg. Eien aterulóten dolgozőbármelyik oryos beléphet a
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kollegiális, laza praxisközösségbeo melynek feltételei közé tartozik, hogy havonta legalább 1
ülést kell tartani, és heti 4 óra prevenciós rendelést kell biáosítani.
A másik a szoros Praxisközösség, ahol konzorciumot kell létrehozni. Működött mfu a
Tiszántűon a svájci projekt, illetve a Háromgeneruciőért program. Ebben a konstrukcióban
lehetőség van európai uniós páIyazatbenyújtástíra.

Dr. Vaitsuk Mária bizotts4gi tae elmondja, hogy a 6 házi gyermekorvosi körzetet a 4
gyermekorvos el_ _tudja látni, együttműködéstik jó, ezért-váIasztottál< a kollegiális
PraxiskÖzÖsséget. Mind a négy gyermekorvos megfelól ennek a praxisközösségnek, eg/mást
helYettesítik, nincs pétumozgás, gazdaságilag mindenki önálló marad. MinJen prűe-at
igyekezrek megoldani, annak ellenére, hogy orvoshiány van.

megkérdezi, hogy a praxisközösség !étrehozása
segítene-e a felnőtt háziorvosi ellátáson?

Dr,Yait§.uk Mária bizpttsáei tae elmondja, hogy a praxisközösség úgy van meghirdetve, hogy
azbármikor áíjárhatő legyen, és ha olyan vatozasót jönnek, amerliór. nem tJljesíthet6euű
orvosok részétŐ|, akkor bármikor ki lehet lépni. Nem merev a iendszer, még nem tudni
pontosan, hogy mik azelvárások.

UiYr{{v Hainalka inté.zménwezető, elmondja, hogy minden évben fogalmazott meg
Problémakat és javaslatokat, ugyanazokat a gondolatokát próbálta felelevenítJni, de ezekteá
bizottság illetve a képviselőtestület .r.rrr r.agáll

Benegz Rita Pqztr{lvYPzető elmondja, hogy minden benyújtott konkrét javaslatot, kérelmet
megtárgYalt a képviselŐtestiilet; ilyen volt pl. ahaziowosok részéről felmerult igény, hogy nem
ldvánnak a hétvégi ügyeleti ellátásban részt venni. Véleménye szerint, ir.ré*yiúár, a"
intézménYvezető javasolja az ösúöndíj rendszer bevezetését, úgy készítse eí annak tőrvezetét,
amelyet majd meg fog targyalni a képviselőtestület.

Dr..Y.alt§ukMária bizqttsáei tae véleménye szerintmegoldás lehet az,hogy azönkormányzat
3-4 jő kéPességű, de nehéz anyagi helyzetben lévő gyermek orvosi kepzéséímegfinansz írőzza
azzal, ho gy az e gyetemi képzés befej ezé s ét követő en p áp anvál l al munkát.

Uivárv.-Hainalka intéz.mé.nvyezető elmondja, hogy ösztötuő rendszer most is varl)
amennYiben tartósan betÖltetlen körzetre jelentkezik * o.vor, akkor a NEAK_tól letelepedésí
támogatást lehet igényelni.

További kérdés és hoz-zászól ás hiányáb an szav azás következik.
A Bizottság 9 igen szavazatla!, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő hatátozatot
hozza:

Egészségügyi
Alapellátási Intézete tevékenysé géről szőlO UeszáotOt
megtargyalta és a Képviselőtestületnek elfogadásra
javasolja.

A Bizottság Pápa Város
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Vegyes Ügyek:

6. Pápai Városi Óvodák Atapító okiratának módosítása

venczel csaba bi?ottsáei elnök ismerteti a hatodik napirendi pontot.

Kérdéséshozzászóláshiányábanszavazáskövetkezik.

A Bizottság 9 igen szavazattal, @rtózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:

Alapító okiratának
módosításáról szóló előterjesáést megtaryyalta és a
Képviselőtestületnek elfogadásra j avasolj a.

7 . P áPai E g5resített B ölcső dék Szervezeti ós Működési Szab ályzatának vélem ényezése

venczel csaba bizottsáei elnök ismerteti a hetedik napirendi pontot.

Kérdés és hozzászőlás hianyáb an szav azás következik.

A Bizottság 9 igen szavazatlal, tartőzkodás és ellenszavazat nélkül a következő hatánozatot
hozza:

8/2021. (VI.29.I HEB hatdrozatpápa varos Önkormányzata képviselőtestületének
Szewezeti és Működési SzabályzatarőI szőlő 26l20t4.
(X.22.) önkormányzati rendeletének 37. § (2) bekezdés e)pontja alapján Pápa Vráros Önkormanyzata
képviselőtestiiletének Humánerőfo oás Bizottsága apápai
Egyesített Bölcsődék Szervezeti és MűktidOsi
szabályzatát az Ügyrendi Bizottságnak jóvá}ragyásra
javasolja.

Hataridő: azotlnal
Felelős: Venczel Csaba bizottsági elnök

Benecz Rita szociális és közigazgatási
osztályvezető

8. PáPai Városi Óvodák Szervezeti és Működési Szabályzatának véleményezése

venczel csaba bizottsáei elnök ismerteti a nyolcadik napirendi pontot.

Kérdéséshozzászőláshiányábanszavazáskövetkezik.

A Bizottság a Pápai Városi
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A Bizottság 9 igen szavazattal, tartőzkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:

Képviselőtestületének
Humánerőforrás Bizottsága pápa város Önkormanyzata
Képviselőtestületének Szervezeti és Működési
Szabályzatfuől szóló 2612014. (X.22.) önkormanyzati
rendelet 37. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltak alaplan a
pápai vfuosi ovodák szervezeti és Működésiszabátyzatat
|.wu Vtáros Önkotmányzata Képviselőtesttilótének
Ügyrendi Bizottsága részéré jóv áhagyásra javasolja.

Határidő: azonnal
Felelős: Venczel Csaba bizottsági elnök

Dr. Benkő Krisáina önkormányzati és szewezési
osztályvezető

9. PáPai EgYesített Bölcsődék Szakmai programjánakn Házirendjének jóváhagyása

Venczel Csaba bizottsáei elnök ismerteti a kilencedik napirendi pontot.

Kérdés és hozzászőlás hianyáb an szav azás következik.

A Bizottság 9 igen szavazattal, tutőzkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza;

,zata Képviselőtestületének
Szervezeti és Működési SzabáJyzatárőt szőIő 2612014.
(X.22.) önkormányzati rendeletének 39. § (2) bekezdés 3.
pontja alapján a Humánerőfonás Bizottság a Pápai
Egyesített Bölcsődék házirendjét és szakmai
programjátjóváhagyja
A bizottság felhatalmazza Venczel Csaba bizottsági
elnököt, hogy a hatfuozat alapjankészült záradékot aláírjá.

Határidő: azornal
Felelős: Venczel Csaba bizottsági elnök

Benecz Rita szociális és közigazgatási
osztályvezető

Venczel Csaba bizottsági elnök megköszöni a jelenlévők részvételét és a Bizottság ülését
17.50 órakotbezarja.

&;"t-,--t--)
Ba.án Istvránné

j egyzőkönyv hitelesítő

Város

Venczel CsE'6a

ffi%
'^,*Y

fu^§
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JELENr_,nu ív
a Humánerőforrás Bizottság

2L2t.június 29-i nyflt bizottsági üléséről

venczel csaba

Dr. Guias János Zsolt

kovács József

szabadkai verita

Dr. Vaitsuk Mária

Baán Istvánné

kovács Arnold

Mészáros szabolcs

Soós Imre

Meghívottak:

bizottság elnöke

bizottsági tag

bizottsági tag

bizottsági tag

bizottsági tag

bizoítsági tag

bizottsági tag

bizottsági tag

bizottságitag
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