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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2011. augusztus 9-i ülésén a
Szociális és Egészségügyi Osztály hivatali helyiségében.

Jelen vannak:

Dr. Vörös Ibolya
Venczel Csaba
Bocskay László
Bertha Szilvia

Dr. Vörös Ibolya elnök köszöntötte az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjait és Bertha
Szilviát a Szociális és Egészségügyi Osztály csoportvezetőjét. Megállapította, hogy a
Bizottság határozatképes, mivel a 4 fő bizottsági tagból 3 fő megjelent.
Dr. Vörös Ibolya javaslatot tett a napirend elfogadására.
NAPIREND:
1.) 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. (VI.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
2.) A Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő pályázatához
szükséges fenntartói nyilatkozatok
3.) A Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő, valamint Sümeg Város
Önkormányzata közötti megállapodást megszüntető okirat
A Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
128/2011. (VIII.9.) Eü. és Szoc. Biz. határozat
A Bizottság a javasolt napirendet elfogadta.
1) 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. (VI.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dr. Vörös Ibolya ismertette az első napirendi pontot. Felkérte Bertha Szilvia csoportvezetőt,
hogy ismertesse a rendelet-tervezetben szerinti változtatásokat és válaszoljon a felmerülő
kérdésekre.
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Bertha Szilvia elmondta, hogy az önkormányzati rendelet módosítására a szociális törvény
szeptember 1. napjától hatályba lépő rendelkezései miatt volt szükség. A lakásfenntartási
támogatásra vonatkozóan elmondta, hogy az egyértelmű jogalkalmazás érdekében a 14. § (1)
bekezdését szükséges kiegészíteni a „normatív lakásfenntartási támogatásra nem jogosult”
szövegrésszel. Kérte, hogy a bizottság ezt a kiegészítést figyelembe véve tárgyalja az
előterjesztést.
Dr. Vörös Ibolya elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén Bertha Szilvia részletesen
tájékoztatta a megjelenteket a lakásfenntartási támogatás számítási módjáról az új elemként
bevezetett a háztartás fogyasztási szerkezetét jobban kifejező fogyasztási egységről.
Megkérdezte a bizottság tagjait kívánnak-e kérdést vagy észrevételt tenni a rendelettervezettel kapcsolatban.
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor.
A Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
129/2011. (VIII.9.) Eü. és Szoc. Biz. határozat
A Bizottság az önkormányzati rendelet-tervezetet elfogadta, javasolta annak
Képviselőtestület elé terjesztését.
2.) A Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő pályázatához
szükséges fenntartói nyilatkozatok
Dr. Vörös Ibolya ismertette a második napirendi pontot, megkérdezte a bizottság tagjait
kívánnak-e kérdést vagy észrevételt tenni.
Bertha Szilvia elmondta, hogy a Széchenyi terv keretében kiírt pályázat megvalósításához az
önkormányzat 21 millió forint saját forrást biztosított. A benyújtandó pályázathoz az
előterjesztés mellékleteit képező nyilatkozatokat is csatolni kell, melyek szerint az
önkormányzat vállalja, hogy mint fenntartó öt éven belül nem szünteti meg az intézményt,
mint az épület tulajdonosa hozzájárul a pályázat benyújtásához és biztosítja az intézmény
működéséhez szükséges szakmai humán erőforrást.
Dr. Vörös Ibolya megkérdezte a bizottság tagjait kívánnak-e kérdést vagy észrevételt tenni a
második napirendi ponttal kapcsolatban.
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor.
A Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
130/2011. (VIII.9.) Eü. és Szoc. Biz. határozat
A Bizottság a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő
pályázatához szükséges nyilatkozatokat megtárgyalta és elfogadta, javasolta a
Képviselőtestület elé terjesztését.
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3.) A Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő, valamint Sümeg
Város Önkormányzata közötti megállapodást megszüntető okirat
Dr. Vörös Ibolya ismertette a harmadik napirendi pontot.
Bertha Szilvia elmondta, hogy Sümeg város és körzete lakosságának urológiai járóbeteg
szakellátását a 2006-ban megkötött megállapodás alapján határozatlan időre a Gróf Esterházy
Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő látta el. Sümeg Város Önkormányzata kezdeményezte a
megállapodás megszüntetését, mivel a feladatellátást a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás
vette át.
Dr. Vörös Ibolya elmondta, hogy a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő
átadja a Sümegi Kórháznak a heti 5 óra ellátott feladatot, melyről a Sümegi Kistérségi
Többcélú Társulás fog gondoskodni úgy, hogy a pápai kórházzal közreműködői szerződést
kötnek, és ahogyan eddig is tették, el fogják látni az urológiai szakrendelést a sümegi kórház
óraszámának terhére.
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor.
A Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
131/2011. (VIII.9.) Eü. és Szoc. Biz. határozat
A Bizottság a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő és
Sümeg Város Önkormányzata közötti megállapodás megszüntető okiratra
vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és javasolta annak Képviselőtestület elé
terjesztését.

Egyéb hozzászólás nem volt, ezért a bizottsági ülés 15 óra 40 perckor véget ért.

K.m.f.

Bertha Szilvia
csoportvezető

Dr. Vörös Ibolya
bizottsági elnök

