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Dr. Vörös Ibolya elnök távollétében Venczel Csaba köszöntötte a Bizottság megjelent tagjait.
Megállapította, hogy a Bizottság határozatképes, mert a 8 fő bizottsági tagból 7 fő megjelent.
Javaslatot tett a napirend sorrendjére és annak elfogadására.
JAVASOLT NAPIREND:
1.) A MOVE Nonprofit Közhasznú Zrt. beszámolója
2.) Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
83/2010. (VIII.17.) Eü. és Szoc. Biz. határozat
A Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt
napirendet elfogadta.
1.) A MOVE Nonprofit Közhasznú Zrt. beszámolója
Venczel Csaba köszöntötte a MOVE Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatóját Simon
Jánosnét és megkérte beszámolója szóbeli kiegészítésére
Simon Jánosné köszöntötte a bizottság tagjait és elmondta, hogy az utolsó beszámolója óta
jelentős változás történt a Zrt. életében. 2009 novembere óta a létszámuk jelentősen
meggyarapodott, ezzel egyidejűleg újabb telephelyeket létesítettek, illetve a nem
gazdaságosan működőket megszüntették. Jelenleg 22 telephellyel működnek pl: Edelény,
Füzesabony, Szentes, Szarvas, Recsk, Szombathely, Sopron, Budapest, szinte az egész
országot behálózva.
Alaptevékenységük a faipar, ezen belül tömörfából készítenek különböző játékokat külföldre
és belföldre egyaránt, valamint bútorlapokból gyártanak használati termékeket. Jelentős
számban kapnak megrendeléseket és annak érdekében, hogy az újonnan kapott feladatokat is
maradéktalanul el tudják látni, sokszor átcsoportosításokat kellett végezni a telephelyeiken,
figyelembe véve a munkavállalóik terhelhetőségét és természetesen a határidőket is.
Köztudott, hogy 2007. évben az akkori Szociális Minisztériummal kötöttek egy három évre
szóló védett szerződést 2010. június 30-ig, melyet az előző kormány 2010. december 31.
napjáig meghosszabbított. Nem rendelkeznek információval arról, hogy 2011-ben milyen
feltételekkel fog a Zrt. tevékenykedni.

Szirbek Rita megkérdezte, hogy a beszámolóban leírt gazdasági intézkedések valójában mit
jelentettek a Zrt. működésében.
Simon Jánosné elmondta, hogy költségmegtakarítási intézkedéseket vezettek be, először
2009. év elején, majd 2009. év novemberében, amelyre struktúra átalakítás miatt volt szükség.
Takács Pál megkérdezte, hogy a beszámolóban feltüntetett banki költség összege mit takar.
Simon Jánosné elmondta, hogy a Zrt. egy havi bér- és járulék költsége 123MFt. Ezt a banki
kölcsönt azért kellett felvenni, mert utófinanszírozásban részesülnek. Elírás történt, a
beszámolóban feltüntetett összeg nem banki költség, hanem banki kölcsön.
Takács Pál megkérdezte, hogy jelenleg is foglalkoztatják-e a beszámolóban jelzett 1200 fő
munkavállalót.
Simon Jánosné elmondta, hogy jelenleg 1148 fő a foglalkoztatott létszám, az 1200 fő tavalyi
évi adat.
Pingitzer Sándor elmondta, hogy 1995-ben döntött a képviselőtestület arról, hogy az
elidegenítési és terhelési tilalom törlésének feltételeként minden évben beszámolót kérnek és
kapnak a Zrt-től. A másik kitétel az, hogy a foglalkoztatottak 80 %-ának megváltozott
munkaképességűnek kell lennie.
Simon Jánosné tájékoztatta a bizottságot, hogy 206 megváltozott munkaképességű és 49
egészséges munkavállalót foglalkoztatnak, így 80,8 %- a foglalkoztatottak aránya. A jelenlegi
közösség nagyon jól összekovácsolódott, mindenki tud és akar is dolgozni, mely
elengedhetetlen a megnövekedett feladatok ellátásához.
A működésükkel kapcsolatban elmondta, hogy a felszámolás alatt álló Lux-Tex Kft-től átvett
telephelyeiket másik telephelyekre költöztették, ugyanazon településen belül.
Takács Pál megkérdezte, hogy a MOVE Zrt.-nek Pápa a bejelentett központja?
Simon Jánosné elmondta, hogy Pápa az országos központja a MOVE Zrt-nek.
Venczel Csaba értékelendőnek tartja a rövid időn belül lezajlott változást (szervezetileg,
pénzkezelésileg, emberileg) a MOVE Zrt. életében, de szeretné megkérdezni, hogy miként
épül fel jelenleg a szervezet vezetősége, elnöksége, illetve ki irányítja a Zrt.-t, ki az elnök.
Simon Jánosné elmondta, hogy három főből áll az igazgatói tanács, elnöke Glück Ferenc,
vezérigazgatója Simon Jánosné, gazdasági igazgatója pedig Nagy Lehel Edéné.
Venczel Csaba megkérdezte, hogy az állami támogatás milyen formában érkezik a Zrt.-hez.
Tudomása van arról, hogy a Zrt.-nél különböző átvilágítások és ellenőrzések voltak, kérdezi,
hogy ezeknek mi lett az eredménye, történt-e elmarasztalás, vagy személyi felelősségre vonás,
illetve kezdeményeztek-e a vezetőséggel szemben valamilyen eljárást.
Simon Jánosné elmondta, hogy a minisztériumtól utólag kapják a normatív támogatást,
melyről minden hónap 20. napjáig kell elszámolni. Tájékoztatta a bizottságot, hogy nem volt
probléma a Zrt. működésének vizsgálata, ellenőrzése során. Erre egyébként nagyon

odafigyelnek, mivel az alapszerződésükben az is benne van, hogy ha megbünteti őket
valamely hatóság, akkor nem kapnak támogatást, viszont ha nem kapnak támogatást nem
tudnak működni.
Elmondta továbbá, hogy a MOVE Zrt. telephelyein gyűjtést szerveztek, ahol több százezer
forint gyűlt össze. Az adományt elvitték Edelénybe - ahol szintén működik telephelyük - és
az ott dolgozókat támogatták; természetesen azokat, akiknek a házuk az árvízben megsérült.
Szerveztek közös programokat, ahol az ország egész területén működő telephelyekről az
üzemvezetők vettek részt, így egymást megismerve, könnyebb a kapcsolattartás.
Venczel Csaba elmondta, hogy a beszámolóból látszik, hogy milyen széleskörű
tevékenységet folytatnak, kívánja, hogy megtalálják azt a formát a finanszírozó költségvetési
szervek, amely életképes a következő évekre.
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor.
84/2010. (VIII.17.) Eü. és Szoc. Biz. határozat
A Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
beszámolót elfogadta, javasolta annak Képviselőtestület elé terjesztését.
2.) Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
Venczel Csaba röviden összefoglalta az előterjesztés tartalmát és megkérte Benecz Rita
osztályvezetőt az előterjesztés szóbeli kiegészítésére.
Benecz Rita elmondta, hogy Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 59/2010.
(V.06.) határozatának II. pontjában utasította az intézményvezetőt, hogy a módosított alapító
okirat alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat szükséges módosítását végezze el,
továbbá a Képviselőtestület egyetértett az Intenzív Betegellátó Osztály, a Sürgősségi
Betegellátó Osztály, valamint a Központi műtő és Aneszteziológiai szolgálat integrációjával,
ezért is szükséges a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása.
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor.
85/2010. (VIII.17.) Eü. és Szoc. Biz. határozat
A Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
előterjesztést elfogadta, javasolta annak az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi
Bizottság elé terjesztését.
Egyéb hozzászólás nem volt, ezért a bizottsági ülés nyílt része 15 óra 20 perckor véget ért.
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