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Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2011. február 22-i ülésén a
Szociális és Egészségügyi Osztály hivatali helyiségében.
Dr. Vörös Ibolya
Venczel Csaba
Szirbek Rita
Bocskay László
Benecz Rita

Dr. Vörös Ibolya elnök köszöntötte az Egészségügyi és Szociális bizottság tagjait és a
megjelenteket. Megállapította, hogy a Bizottság határozatképes, mivel a 4 fő bizottsági tagból
4 fő megjelent. Javaslatot tett a napirend sorrendjére és annak elfogadására.
JAVASOLT NAPIREND:
1.) Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő felügyelő tanácsába tagok
választása
2.) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) önkormányzati
rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak
megállapításáról szóló 12/2008. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
3.) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) önkormányzati
rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről
4.) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) 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
5.) Farkasgyepű és Bakonyjákó községekkel és a Pápai Többcélú Kistérségi Társulással
szociális feladatok ellátására kötött megállapodás módosítása
6.) Alapító okiratok módosítása
7.) Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő térítési díj szabályzat
módosítása
8.) Közérdekű bérbeadás (Rendőrség)
9.) Önkormányzati bérlakás biztosítása a Pegazus Színháznak
10.) Hatósági ügyek
A Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
1/2011. (II.22.) Eü. és Szoc. Biz. határozat
A Bizottság a javasolt napirendet elfogadta.
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1.)

Gróf Esterházy Kórház
tanácsába tagok választása

és

Rendelőintézeti

Szakrendelő

felügyelő

Dr. Vörös Ibolya elmondta, hogy a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő
kórházi felügyelő tanácsába Ajka Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Táncsics
Tamás önkormányzati képviselőt, az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás pedig
Bakonypölöske polgármesterét delegálta tagjelöltként.
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor.
A Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
2/2011. (II.22.) Eü. és Szoc. Biz. határozat
A Bizottság az előterjesztést elfogadta, javasolta annak Képviselőtestület elé
terjesztését.

2.)

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) önkormányzati
rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak
megállapításáról szóló 12/2008. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dr. Vörös Ibolya röviden összefoglalta az előterjesztés tartalmát. Elmondta, hogy az étkezésért
fizetendő térítési díj a költségvetési rendeletben foglaltak szerint került megállapításra.
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor.
A Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
3/2011. (II.22.) Eü. és Szoc. Biz. határozat
A Bizottság az előterjesztést elfogadta, javasolta annak Képviselőtestület elé
terjesztését.
Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző megérkezett a bizottsági ülésre.
3.) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) 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 felkérte a szociális és egészségügyi osztályvezetőt az előterjesztés szóbeli
kiegészítésére.
Benecz Rita elmondta, hogy a bérpótló juttatásra való jogosultság megállapításának egyik
feltétele a rendelet-tervezet szerint a kérelmezők és a már ellátásban részesülők
lakókörnyezetének a rendezettsége. A már ellátásban részesülők jogosultságát 2011. április
30-ig kell felülvizsgálni, a megállapítás és az ellenőrzés is a jegyző hatáskörébe tartozik.
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A helyszíni környezettanulmány során észlelt hiányosságokat követően a jegyző írásban
felszólítja a kérelmezőt, vagy a jogosultat azok megszüntetésére. Amennyiben az ismételt
ellenőrzés azt állapítja meg, hogy a felszólításban foglaltaknak a kötelezett a megadott
határideig nem tett eleget, úgy az ellátása meg fog szűnni, illetve a benyújtott kérelmet el kell
utasítani.
Elmondta továbbá, hogy a bizottsági hatáskörbe tartozó ápolási díj összege – a fennálló
jogosultsági feltételek alapján – az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80, 100, vagy
110%-ában került megállapításra. A szociális törvény módosítását követően az ápolási díj
összege kizárólag a költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg – 29.500,-Ft - 80 %-a
lehet.
Tájékoztatta a bizottságot arról is, hogy a temetési segély legkisebb összege nem lehet
kevesebb a helyben szokásos temetés költségének 10 %-ánál. Megvizsgálták az ezévben
benyújtott temetési segélyek iránti kérelmeket és megállapították, hogy a jelenleg hatályos
rendelet szerinti legalacsonyabb – 20.000,-Ft - temetési segély összegét 25.000,-Ft-ra
szükséges felemelni, ezt tartalmazza a rendelet-tervezet is.
Szirbek Rita megkérdezte, hogy nem jelent-e majd nagy terhet az önkormányzat
munkatársainak, hogy a rendeletben foglaltak szerint folyamatosan és sok esetben kell
ellenőrizni a jogosultak és a kérelmezők lakókörnyezetét, van-e erre az önkormányzatnak
megfelelő személyi kapacitása és történt-e felmérés arra vonatkozóan, hogy jelen pillanatban
hány személy részesül az ellátásban?
Benecz Rita válaszában elmondta, hogy több mint 500 fő részesül pénzbeli támogatásban, de
a közfoglalkoztatási terv keretén belül 2010. december 31-ig foglalkoztatottakat és az új
kérelmezőket is figyelembe véve ez márciusig 900 embert is érinthet. Természetesen - mivel
újból elindult a közfoglalkoztatás - sokan újból munkába állhatnak, ezért nem lehet pontos
adatot mondani.
Az ezzel foglalkozó köztisztviselők eddig is készítettek környezettanulmányt, de eddig nem
volt jogosultsági feltétel a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása. A rendelet elfogadása
viszont egy újabb kötelezettséget állapít meg a kérelmező részére.
Lehetőség nyílt arra, hogy a Polgármesteri Hivatal közfoglalkoztatás szervező
foglalkoztatására nyújtson be pályázatot. Nyertes pályázat esetében 1 fő munkavállaló
munkabérét és járulékait hat teljes hónapig, napi 6 órában a központi költségvetés biztosítja,
akit be fognak vonni a bérpótló juttatással kapcsolatos feladatok ellátásába. A gyakorlat fogja
megmutatni, hogy ez a munka mennyire eredményes, van-e visszatartó ereje, vagy a jogosult
nem teljesíti a rendeletben előírtakat és inkább lemond a támogatásról.
Ezen túlmenően rövidtávú foglalkoztatásra is nyújthat be pályázatot a Polgármesteri Hivatal,
amelynek keretében napi 4 órában lehet munkavállalókat foglalkoztatni.
Venczel Csaba megkérdezte, hogy van-e valamilyen norma, mely szerint a háztartás és a
lakókörnyezet tisztaságát ellenőrzik?
Benecz Rita elmondta, hogy elsősorban a lakókörnyezetben lévő szemét és lom
felhalmozásának a megszüntetése a cél, mely rontja a városképet és egészségügyi
szempontból is veszélyes lehet.
Kanozsainé dr. Pék Mária elmondta, hogy a tervezetet elfogadását követően – mivel
mindenki fontosnak tartja, hogy a városban a lakókörnyezet tiszta legyen – szükség esetén a
feladata ellátására akár többletlétszámot is biztosítani fognak. Ebben a kérdésben sok
tennivaló van, nem csak az önkormányzatnak, hanem azoknak az embereknek is, akik a
szemetet és a lomot felhalmozzák. Az önkormányzat és a Városgondnokság jelentős
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összegeket fordított a közterületek rendbetételére, felújítására, amelyek rövid idő elteltével
ugyan úgy néznek ki, mint annak előtte. Sajnos ezeket az embereket nem nagyon lehet más
eszközökkel rábírni, hogy jobban figyeljenek lakókörnyezetükre.
Szirbek Rita megkérdezte, hogy amennyiben olyan helyre kell kimenni ahol rendőri jelenlét
is szükséges lehet, akkor erre van-e lehetőség?
Kanozsainé dr. Pék Mária válaszában elmondta, hogy szükség esetén természetesen
lehetőség van a rendőrség bevonására és azt igénybe is fogják venni. A Vám- és Pénzügyőri
Igazgatóságnak is van jogköre 2010. január 1-jétől, hogy az úgynevezett „fémtörvény”
alapján a fém hulladék gyűjtése tekintetében eljárjon. Már most is volt olyan közös akció,
amelyben a közterületfelügyelet, a rendőrség, a környezetvédelmi szakemberek, valamint a
Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság munkatársai vettek rész.
Dr. Vörös Ibolya elmondta, hogy egyetért azzal, hogy azok a rászorulók akik bérpótló
juttatást kapnak, tegyenek is valamit érte: legalább a saját lakókörnyezetüket tartsák rendben.
Kanozsainé dr. Pék Mária elmondta, hogy bízik abban, hogy a támogatás - mint
jövedelemforrás - reményében a kérelmezők eleget fognak tenni a rendeletben foglaltaknak.
További kérdés és hozzászólás nem volt, ezért szavazásra került sor.
A Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
4/2011. (II.22.) Eü. és Szoc. Biz. határozat
A Bizottság az előterjesztést elfogadta, javasolta annak Képviselőtestület elé
terjesztését.
4.)

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének ……/2011. (…) önkormányzati
rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről

Dr. Vörös Ibolya felkérte Menyhárt László gazdasági osztályvezetőt az előterjesztés szóbeli
kiegészítésére.
Menyhárt László szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a 2011. évi költségvetési javaslatot
az érintett szakterületek intézményvezetőivel egyeztették, a javaslatot elfogadták.
Megállapítható, hogy a többletigényeket a költségvetési javaslat az egészségügyi és szociális
ágazatban igyekezett teljesíteni. A rehabilitációs hozzájárulásra vonatkozóan előirányzatot
nem tartalmaz a tervezet, hanem az intézményvezetőkkel történt egyeztetés után, amely arról
szólt, hogy próbáljanak megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztatni, kiváltva
ezzel a központi költségvetésbe befizetendő közel egymillió forint/fő éves hozzájárulást és
lehetővé tenni a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatását egy céltartalékot
javasol képezni a fedezetre. A költségvetés az egészségügyi és szociális ágazatban
létszámleépítésre és egyéb feladatcsökkentésre nem tesz javaslatot. A fejlesztési célú
feladatok között szerepel a kórház tekintetében eszközbeszerzésre vonatkozó előirányzat.
Szirbek Rita megkérdezte, hogy mivel reálértékben a központi költségvetés nem növeli az
egészségügy támogatását, mennyiben fogja nehezíteni ez a kórház működését? Tudomása van
arról, hogy év végén volt egy nagyobb mértékű konszolidáció, milyen összegben részesült
ebből a pápai kórház?
Elmondta, hogy az átalakult közfoglalkoztatási program megvalósítására 63-64 milliárd Ft áll
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rendelkezésre. Megkérdezte, hogy amennyiben a közfoglalkoztatásban ezidáig részt vevő
személyeket a kórház a jövőben nem tudja foglalkoztatni, úgy az általuk végzett feladatokat
milyen formában tudják majd ellátni, szükség lesz-e a túlmunkával történő helyettesítésre,
illetve jelent-e többletköltséget a feladat ellátása a kórháznak?
A közmunka program vonatkozásában, amely a támogatási értékű működési bevételek között
szerepelt, csökkenés tapasztalható a szociális szférában is. Az OEP-től átvett pénzeszközök is
csökkennek, ez mennyiben érinti a kórház működését? Az Egészségügyi Alapellátási Intézet
finanszírozása az előző évi 126.191.000 Ft-hoz képest 92.192.000 Ft-ra csökken, amely
véleménye szerint megnehezítheti a működést, bár eszköz beszerzésre rendelkezésre állnak a
források. Elmondta, hogy a struktúraátalakítási pályázatra vonatkozóan nem tartalmaz a
költségvetés előirányzatot.
Végezetül a HPV megelőzési programról kért bővebb felvilágosítást, pl. hogyan tervezik a
lebonyolítást, melyik oltóanyaggal történik az oltás (2 vagy 4 komponensű) volt-e felmérés,
mely korosztályra szeretnék a programot kiterjeszteni.
Benecz Rita elmondta, hogy valóban a kórház, valamint a szociális intézmény volt a
legnagyobb közfoglalkoztató intézmény. 2011. évben települési szinten Pápa városban 34 fő
hosszútávú, napi 6-8 órában történő foglalkoztatására volt lehetőség. A kórház a közös
intézményi egyeztetések során prioritást élvezett, 16 fő alkalmazására kapott lehetőséget.
Ezen túlmenően rövidtávú, napi 4 órás foglalkoztatásra 400 feletti főt lehet pályázati úton
foglalkoztatni, erre vonatkozóan ezidáig a kórház 14 fő alkalmazására nyújtott be pályázatot.
Véleménye szerint – tekintettel arra, hogy a kórházban több műszakban látják el a feladatokat
– amennyiben beindul a rövid távú foglalkoztatás és az optimális munkaszervezés,
feladatellátás szükségessé teszi, gyakorlatilag teljes mértékben ki tudják elégíteni a 4 órás
foglalkoztatásra vonatkozó intézményi igényeket. Az Egyesített Szociális Intézmény 3 fő
hosszú távú, és 10 fő rövidtávú foglalkoztatásában vesz részt, de előttük is nyitva áll a
lehetőség további személyek rövidtávú foglalkoztatására. A HPV oltással kapcsolatban
elmondta, hogy a négy komponensű oltásról folytattak tárgyalásokat. A nőgyógyászati
szakma véleményét is figyelembe véve a tervek szerint a 13 éves korosztály lehetne a
célcsoport, ami a demográfiai adatok szerint kb. 150 főt jelentene évente. A gyakorlati
tapasztalat szerint amennyiben az első oltást a szülőnek kell megfizetnie, úgy kb. a célcsoport
50 %-a kíván élni a kedvezményes oltás lehetőségével. A program érdekében rendeletre,
megállapodásra is szükség lesz, de ez még egyelőre tervezési szakaszban van.
Dr. Vörös Ibolya elmondta, hogy a kórház finanszírozása és működése tekintetében a kórház
költségvetésének tervezése az OTH által közölt volumenkorlátok, illetve a finanszírozási
szerződés ismeretében az új 2011. január 1-ével érvényes díjtételekkel történt. Ezeket a
díjakat természetesen nem egész évre kell alkalmazni, hiszen a finanszírozási év október 1-től
szeptember 30-ig tart, a fennmaradó 3 hónapra vonatkozóan csak becslésekkel rendelkezik az
intézmény. A kórház 2010. évben konszolidációként 104.305.900 Ft-ot kapott. A bevételek
közel azonosak, mint a tavalyi évben, de a közüzemi díjak és a beszerzések tekintetében
áremeléssel kell számolni. Ahhoz, hogy a kórház nullszaldósan működjön, közel 150 millió
forint/hó bevételre lenne szükség, ehhez képest ha 120-125 millió forint bevétel keletkezik
egy adott hónapban, az már nagyon jó a kórháznak. A gazdálkodás során egy nagyon
odafigyelő, teljesítmény értékelő munkát folytatnak. Az előző évektől eltérően szigorúan
ügyelnek arra, hogy a gazdálkodási keretek ne kerüljenek túllépésre. Az intézmény 16 fő
közfoglalkoztatottat tud ebben az évben alkalmazni. A korábban alkalmazottak nagyobb
részben szakképzetlenek voltak, pl. segédápolói feladatokat tudtak ellátni, így a szakellátás
nem fog hátrányt szenvedni azáltal, hogy kevesebb közcélú személyt alkalmaznak.
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További kérdés és hozzászólás nem volt, ezért szavazásra került sor.
A Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
5/2011. (II.22.) Eü. és Szoc. Biz. határozat
A Bizottság az előterjesztést elfogadta és javasolta annak Képviselőtestület
elé terjesztését.
5.) Farkasgyepű és Bakonyjákó községekkel és a Pápai Többcélú Kistérségi Társulással
szociális feladatok ellátására kötött megállapodás módosítása
Dr. Vörös Ibolya ismertette az előterjesztést, mely szerint a szolgáltatások térítési díjára
vonatkozó jogszabályok változása, valamint a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatást
nyújtó intézmény telephelyének megváltozása miatt szükségessé vált a megállapodások
módosítása.
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor.
A Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
6/2011. (II.22.) Eü. és Szoc. Biz. határozat
A Bizottság az előterjesztést elfogadta és javasolta annak Képviselőtestület elé
terjesztését.
6.) Alapító okiratok módosítása
Dr.Vörös Ibolya elmondta, hogy az alapító okiratok módosítására a jogszabályok változása
miatt volt szükség.
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor.
A Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
7/2011. (II.22.) Eü. és Szoc. Biz. határozat
A Bizottság az előterjesztést elfogadta és javasolta annak Képviselőtestület elé
terjesztését.
7.) Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő térítési díj szabályzatának
módosítása
Dr. Vörös Ibolya elmondta, hogy a térítési díj szabályzat módosítására a jogszabályváltozás
miatt volt szükség, miszerint a betegek által fizetendő részleges térítési díj az ápolási
osztályon orvosi beutalás alapján történő elhelyezés és ápolás esetén, illetve krónikus
fekvőbeteg-ellátásban ápolási díjjal finanszírozott biztosított után 2011. január 1. napjától
600 Ft/nap, 2011. július 1. napjától 800 Ft/nap.
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Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor.
A Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
8/2011. (II.22.) Eü. és Szoc. Biz. határozat
A Bizottság az előterjesztést elfogadta és javasolta annak Képviselőtestület elé
terjesztését.
8.) Közérdekű bérbeadás (Rendőrség)
Dr. Vörös Ibolya ismertette a következő napirendi pontot.
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor.
A Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
9/2011. (II.22.) Eü. és Szoc. Biz. határozat
A Bizottság az előterjesztést elfogadta és javasolta annak Képviselőtestület elé
terjesztését.

9.) Önkormányzati bérlakás biztosítása a Pegazus Színháznak
Dr. Vörös Ibolya ismertette a következő napirendi pontot
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor.
A Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
10/2011. (II.22.) Eü. és Szoc. Biz. határozat
A Bizottság az előterjesztést elfogadta és javasolta annak Képviselőtestület elé
terjesztését.
Egyéb hozzászólás nem volt, ezért a bizottsági ülés nyílt része 16 órakor véget ért.

K.m.f.

Benecz Rita
osztályvezető

Dr. Vörös Ibolya
bizottsági elnök

