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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A rendkívül csapadékos tavasz miatti ár- és belvizek, illetve a meleg májusi időjárás miatt 

robbanásszerűen megnőtt a szúnyogpopuláció. 

Országszerte végzett mérések 100-270 óránkénti csípésszámot jeleznek, mely jóval 

meghaladja azt az értéket, amely esetén (40-60 csípés óránként) elrendelhető az irtás. 

Az előrejelzések szerint amennyiben a jelenlegi időjárást nem követi hosszabb szárazság, 

akkor számolni kell a szúnyogok további ugrásszerű szaporodásával. 

 

A műszaki osztályra több bejelentés érkezett a szúnyoginvázió miatt, ezért árajánlatot kértünk 

a szúnyogirtásra. 

Az árajánlat szerint a város 1400 hektárnyi belterületének egyszeri irtása bruttó 2.275.000,- 

Ft-ba kerül. 

Az irtást végző vállalkozó a szükséges engedélyeket beszerzi, megrendeléstől számított 1-1,5 

héten belül elkezdi a munkát. 

A 2010. évi költségvetés nem tartalmaz fedezetet a szúnyogirtásra. 

A szakértői álláspontok szerint egy irtás feltehetően nem oldja meg a problémát, ezért 

többszöri irtás fedezetének megteremtésére teszek javaslatot a Tisztelt Képviselőtestület felé. 

Javaslom, hogy háromszori irtás fedezetére vállaljon kötelezettséget a Képviselőtestület azzal,  

hogy a háromszori irtás megrendelésére csak indokolt esetben kerüljön sor. 

Információink szerint - az árvíz sújtotta területeken kívül - jelenleg nem áll rendelkezésre 

olyan központi keret, amelyből az önkormányzatok pályázhatnak szúnyogirtásra. 

Amennyiben erre lehetőség nyílik, természetesen indokoltnak tartjuk a pályázat benyújtását. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Összeállította: Németh Tamás osztályvezető 

 

Pápa, 2010. június 21. 

 

Dr. Kovács Zoltán 

    Polgármester 

 

Határozati javaslat 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a rendkívüli időjárás következtében 

fellépő szúnyoginvázióra tekintettel a 2010. évi költségvetésében a szúnyogirtás fedezeteként 

7 millió Ft keretösszeget biztosít.  

Utasítja a polgármestert a szúnyogirtás megrendelésére azzal, hogy szükség szerint az irtás a 

keretösszeg terhére legfeljebb kétszer megismételhető. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

             Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

             Németh Tamás műszaki osztályvezető 

 

 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE      101. 

8500 Pápa, Fő u. 12. 

Tel:  89/515-000 

Fax: 89/515-083 

 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 79/2010. (VI.07.) határozatával egyetértett a 

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelőben az Intenzív Betegellátó Osztály, a 

Sürgősségi Betegellátó Osztály, valamint a Központi műtő és Aneszteziológiai szolgálat egy 

Központi Sürgősségi, Intenzív és Aneszteziológiai Osztályba történő integrációjával. 

 

A főigazgató kérelmet nyújtott be a kórház működési engedélyének módosítása iránt.   

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-Dunántúli Regionális Intézete 

3180/29/2010. (június 18.) számú határozatával működési engedélyt adott a határozat 1/2. számú 

mellékletének 3. pontjában meghatározott Központi Sürgősségi, Intenzív és Aneszteziológiai 

Mátrix Osztály szakmai szervezeti egységben végzendő egészségügyi szakmákra és szakmákhoz 

tartozó szolgáltatásokra.  

 

Tekintettel arra, hogy az ÁNTSZ a működést a fekvőbeteg-ellátás speciális formájára - mátrix 

osztályra - engedélyezte, ezért szükséges az alapító okirat módosítása.   

 

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

 

Összeállította: Benecz Rita osztályvezető 

 

Pápa, 2010. június 21.      dr. Kovács Zoltán sk. 

             polgármester 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 79/2010. (VI.07.) határozatának 2. pontjával 

jóváhagyott, a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő Alapító Okiratának 4. 

pontjában  

a) a 861001-1  Fekvőbetegek aktív ellátása szakfeladatban a 

       „- Központi Sürgősségi, Intenzív és Aneszteziológiai Osztály” szakfeladat   

       helyébe az alábbi szakfeladat lép: 

 

      „-  Központi Sürgősségi, Intenzív és Aneszteziológiai Mátrix Osztály” 

 

b) az intézmény kiegészítő tevékenységében a 861001-2 Fekvőbetegek aktív ellátása szakfeladatban a 

       „- Központi Sürgősségi, Intenzív és Aneszteziológiai Osztály” szakfeladat        

helyébe az alábbi szakfeladat lép  

        

      „- Központi Sürgősségi, Intenzív és Aneszteziológiai Mátrix Osztály 

 

Utasítja a Jegyzőt, hogy az Alapító Okirat módosításával kapcsolatosan a szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 

.            

Határidő: azonnal                    

Felelős:    Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

                 dr. Nagy Krisztina osztályvezető 


