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Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestülete Egészségügyi és Szociális
Bizottságának 2011. december 20-i ülésén a Szociális és Egészségügyi
Osztály hivatali helyiségében.

Jelen vannak:

Dr. Vörös Ibolya
Venczel Csaba
Bocskay László
Benecz Rita
Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző
Szalainé Tihanyi Andrea ESZI Intézmény vezető
Takács János GAESZ intézményvezető
Ácsné Bretus Ibolya Nátus Konyha vezető

Dr. Vörös Ibolya elnök köszöntötte az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjait, valamint a
megjelent vendégeket. Megállapította, hogy a Bizottság határozatképes, mivel a 4 fő bizottsági
tagból 3 fő megjelent, hozzátette, hogy Szirbek Rita távolmaradását bejelentette.
Dr. Vörös Ibolya javaslatot tett a napirend elfogadására azzal a változtatással, hogy a nyílt
lejárt idejű határozatokra adott jelentéseket is tárgyalja meg a bizottság.
NAPIREND:
1.) 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 14/1011. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
2.) Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény tevékenységéről
3.) Pályázat a Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállásának felújítására
4.) Szociális ellátórendszert érintő döntések
- emelt szintű férőhelyek átminősítése (Idősek Otthona Pápa, Vörösmarty u. 12.)
- férőhely-csökkentés és telephely módosítás (Idősek Klubja és Időskorúak
Gondozóháza Pápa, Árok u.7.)
- telephely módosítás (Fogyatékosok Nappali Intézménye Pápa, Kisfaludy u.16.)
- szolgáltatás megszüntetése (Szobabérlők Háza Pápa, Kisfaludy u. 16.)
5.) Tájékoztató a gyermekétkeztetés helyzetéről
6.) ESZI Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
7.) Nyílt lejárt idejű határozatokra jelentés
8.) Hatósági ügyek
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A Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
180/2011. (XII.20.) Eü. és Szoc. Biz. határozat
A Bizottság a javasolt napirendet elfogadta.
1.) 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 14/1011. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dr. Vörös Ibolya ismertette az első napirendi pontot, felkérte Benecz Rita szociális és
egészségügyi osztályvezetőt szóbeli kiegészítésére.
Benecz Rita tájékoztatta a jelenlévőket arról, a hogy képviselőtestület korábbi döntésének
megfelelően a polgármester az ellátási szerződést aláírta és 2011. november 28-tól a Pápai
Sarokkő Baptista Gyülekezet látja el családok átmeneti otthona szolgáltatást. Tekintettel arra,
hogy más szolgáltató nyújtja az ellátást, az önkormányzati rendeletben a családok átmeneti
otthonára vonatkozó részeket részben hatályon kívül kellett helyezni, másrészt szabályozni
kellett a kérelem benyújtásának helyét.
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor.
A Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot
hozta:
181/2011. (XII.20.) Eü. és Szoc. Biz. határozat
A Bizottság az önkormányzati rendelet-tervezet módosítását elfogadta és
javasolta annak Képviselőtestület elé terjesztését.
2.) Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény tevékenységéről
Dr. Vörös Ibolya ismertette a második napirendi pontot, felkérte Szalainé Tihanyi Andrea
intézmény vezetőt szóbeli kiegészítésére.
Szalainé Tihanyi Andrea elmondta, hogy nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni, de a felmerülő
kérdésekre szívesen válaszol.
Dr. Vörös Ibolya megkérdezte, hogy az elmúlt évben mely szolgáltatás változott
kiemelkedően?
Szalainé Tihanyi Andrea elmondta, hogy az étkezést igénybevevők száma növekedett, jelentős
változás az idősotthonok emeltszintű férőhelyeinek visszaminősítése volt, mely ez év november
8-án lépett hatályba. A döntést a lakók, a hozzátartozók és az érdekképviseleti szervek is
pozitívan fogadták, mivel ez a döntés az ellátás minőségén nem változtatott. Elmondta továbbá,
hogy a többi szolgáltatásuk terén sem negatív, sem pozitív változás nem történt. A férőhelyek
kihasználtságának csökkenése tapasztalható, de ez a rugalmas átszervezésnek a következménye,
melyet a várólistán szereplő jelentkezőkkel fognak betölteni, így a jövő évben már maximális
kihasználtsággal fognak működni az intézmény telephelyei.
Dr. Vörös Ibolya véleménye szerint nagy figyelemmel és gondossággal lett előkészítve a
férőhelyek átminősítése, megfelelő volt az érintettek tájékoztatása.
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor.
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A Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül alábbi határozatot
hozta:
182/2011. (XII.20.) Eü. és Szoc. Biz. határozat
A Bizottság az Egyesített Szociális Intézmény tevékenységéről szóló
beszámolót elfogadta és javasolta annak
Képviselőtestület
elé
terjesztését.
3.) Pályázat a Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállásának felújítására
Dr. Vörös Ibolya ismertette a harmadik napirendi pontot. Elmondta, hogy a korszerűsítés a
férőhelyek bővítését is tartalmazza és a legmegfelelőbb feltételeket biztosítja a rászoruló
személyek részére.
Venczel Csaba megkérdezte, hogy hány helyiséggel bővül a hajléktalan személyek átmeneti
szállása?
Szalainé Tihanyi Andrea elmondta, hogy egy épületrész hozzácsatolásra kerül a meglévőhöz,
melyben két lakószobát, közösségi helyiséget alakítanak ki, a tetőtérben pedig az ott dolgozók
irodahelyiségei kapnak majd helyet. Megtörténik ezzel a felújítással az épület
akadálymentesítése, és a fűtés korszerűsítése és a nyílászárók cseréje is.
Dr. Vörös Ibolya megkérdezte, hogy megoldható lesz-e a nemek szerinti elhelyezés az
épületben?
Szalainé Tihanyi Andrea válaszában elmondta, hogy ez a kérdés nem vetődött fel, mivel
nagyon szigorú szabályoknak kellene megfelelni ahhoz, hogy ezt biztosítani tudják.
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor.
Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
183/2011. (XII.20.) Eü. és Szoc. Biz. határozat
A Bizottság az előterjesztést elfogadta és javasolta annak
Képviselőtestület elé terjesztését.

4.) Szociális ellátórendszert érintő döntések
- emelt szintű férőhelyek átminősítése (Idősek Otthona Pápa, Vörösmarty u. 12.)
- férőhely-csökkentés és telephely módosítás (Idősek Klubja és Időskorúak
gondozóháza Pápa, Árok u.7.)
- telephely módosítás (Fogyatékosok Nappali Intézménye Pápa, Kisfaludy u.16.)
- szolgáltatás megszüntetése (Szobabérlők Háza Pápa, Kisfaludy u. 16.)

Dr. Vörös Ibolya ismertette a negyedik napirendi pontot, felkérte Benecz Ritát szóbeli
kiegészítésére.
Benecz Rita tájékoztatásában elmondta, hogy az előterjesztés részletesen tartalmazza a javasolt
döntéseket és annak hátterét. Az emelt szintű férőhelyek és az átlagos gondozást nyújtó
férőhelyek normatívája közötti rés tovább fog nőni, ami ennél az ellátotti létszámnál jelentős
költséget generálna, amit az önkormányzat az átminősítéssel az ellátottak érdeksérelme nélkül
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tud megtakarítani. Elmondta továbbá, hogy az Árok u. 7. szám alatti telephely kiürítéséhez
szükséges döntéseket is tartalmazza az előterjesztés. A Kisfaludy u. 16. szám alatt működő
Családok Átmeneti Otthona telephely megszűnt, a feladatot jogerős működési engedély
birtokában a Pápai Sarokkő Baptista Gyülekezet látja el. Ebben az épületben kapott még helyet a
Szobabérlők Háza és itt történik hat fő hajléktalan személy időszakos ellátása. Az
elhelyezésüket követően az épület hasznosíthatóvá válik.
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor.
Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
184/2011. (XII.20.) Eü. és Szoc. Biz. határozat
A Bizottság az előterjesztést elfogadta és javasolta annak
Képviselőtestület elé terjesztését.
6.) ESZI Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Dr. Vörös Ibolya ismertette a hatodik napirendi pontot, felkérte Szalainé Tihanyi Andrea
intézmény vezetőt szóbeli kiegészítésére.
Szalainé Tihanyi Andrea tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Szervezeti és Működési
Szabályzat módosítására azért volt szükség, mivel megtörtént az emeltszintű férőhelyek
visszaminősítése és a Családok Átmeneti Otthonának megszüntetése.
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor.
Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
185/2011. (XII.20.) Eü. és Szoc. Biz. határozat
A Bizottság az ESZI Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását
elfogadta és javasolta annak az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elé
terjesztését
5.) Tájékoztató a gyermekétkeztetés helyzetéről
Dr. Vörös Ibolya ismertette az ötödik napirendi pontot és felkérte Takács Jánost és Ácsné
Bretus Ibolyát az előterjesztés szóbeli kiegészítésére.
Ácsné Bretus Ibolya elmondta, hogy jogszabályi változtatások írják elő a megfelelő tápanyag
tartalmat, a só és adalékanyagok használatát. Minderről az Országos Élelmezési Találkozón a
jogszabályt alkotó szakemberek részletes felvilágosítást adtak. Tiltólista nem lesz, de
rendszeresen ellenőrizni fogják ételminta alapján, hogy mennyi sót és ízesítő anyagot
használnak. A sótartalom csökkentése okoz majd problémát abból a szempontból, hogy a
késztermékekben található só mennyiségét a gyártókkal kell egyeztetni, mivel arra másképp
nincs befolyásuk. Változtatás továbbá a jövőre nézve, hogy az étlapon is fel kell tüntetni a
sótartalmat, a tápanyag, fehérje és zsírtartalom mellett. A legutóbbi megyei ellenőrzés során
semmi kifogásolni valót nem találtak. Az étlapon szereplő ételek tápanyagtartalmának a
gyermekek napi szükségletének 65 %-át tartalmaznia kell. Lehetőséget adnak arra, hogy az
intézmények dolgozói betekintést kapjanak a konyha munkájába. Elmondta, hogy a
közbeszerzés sokat segít abban, hogy átlátható és kalkulálható legyen az alapanyagok ára. A
beszállítók nem fogják tudni tartani hosszú távon az árakat, sajnos áremelésekre lehet számítani.
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Dr. Vörös Ibolya megkérdezte, hogy a só tartalmának csökkentésével megváltozhatnak az
ételek ízei?
Ácsné Bretus Ibolya válaszában elmondta, hogy nem feltétlen változnak az ízek, mivel más
természetes alapanyagok amúgy is ízesítik az ételt.
Nagy problémát okoz a speciális étkezés, jelenleg 25 gyermekre 12 féle diétás étrendet állítanak
össze. Ezt a feladatot egy szakács végzi el megfelelő útmutatásokkal. Hozzátette, hogy szükség
lenne még egy fő szakács foglalkoztatására, mert ha a törvényben szerepelni fog a diétás
szakember kötelező foglalkoztatása, szükség lesz a létszám bővítésére.
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor.

Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
186/2011. (XII.22.) Eü. és Szoc. Biz. határozat
A Bizottság a gyermekétkeztetés helyzetéről szóló beszámolót elfogadta.
7.) Nyílt lejárt idejű határozatokra jelentés
Dr. Vörös Ibolya ismertette a hetedik napirendi pontot és felkérte Benecz Ritát tájékoztassa a
megjelenteket.
Benecz Rita elmondta, hogy a 97/2011.(IV.14.), 116/2011.(V.30.), 154/2011.(VIII.11.) számú
határozatokra adott jelentés a kórház pályázatával kapcsolatos döntésekre vonatkozik. Első
alkalommal arról döntött a képviselőtestület, hogy támogatja a kórház rehabilitációs
pályázatának benyújtását és biztosítja a saját forrást. Ugyan ezt a döntést a következő
alkalommal meg kellett ismételni, mivel addigra kialakult a projekt nagysága, mely tartalmazta,
hogy 21 millió forint önrésszel támogatja az önkormányzat a kórház pályázatát.
Ezt követően az egyeztetések folytán csökkenteni kellett a projekt méretét. A jelentésben
található táblázat tartalmazza, hogy miként alakultak a három időpontban a projekt adatai. A
pályázati kiírást módosították, miszerint a saját forrást eltörölték. Amennyiben a
képviselőtestület úgy dönt, hogy a saját forrást biztosító határozatát hatályon kívül helyezi,
akkor a kórház ezt a projektet nem tudja befejezni. A jelentésben arra tesz javaslatot az
előterjesztés, hogy a projekt már eddig elkészített ütemének a költségeit saját forrásból biztosítsa
az önkormányzat. Ide tartozik a megvalósíthatósági tanulmány és az építészeti tervezés. A
közbeszerzés lebonyolítására már nem kérte az önkormányzat támogatását a kórház,
összességében így 9 millió forint saját forrás szükséges.
További tájékoztatást adott a 178/2011.(IX.29.) számú határozatról, mely szerint a
képviselőtestület első olvasatban elfogadta a kórház szakmai fejlesztési tervet. Korábban már
volt egy jelentés, mivel az egészségügyi átalakítást szabályozó jogszabályok egyeztetése még
nem zajlott le, nem lehetett felelősen egy végleges szakmai fejlesztési tervet készíteni, ezért a
képviselőtestület a terv elkészítésének határidejét 2011. december 31. napjában állapította meg.
Mivel 2012. januártól a megyei kórházak és várhatóan az év második felében a városi kórházak
is más tulajdonosi környezetbe kerülnek, ezért javasolta a jelentés a 2011. december 31.
határidőt tartalmazó határozat hatályon kívül helyezését, azzal, hogy az első olvasatban
elfogadott szakmai fejlesztési tervben foglaltak hatályban maradjanak. Ez természetesen nem
zárja ki, hogy a megváltozott fenntartóval a megfelelő szakmai fejlesztési tervet elkészítse a
kórház.
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Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor.
Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
187/2011. (XII.22.) Eü. és Szoc. Biz. határozat
A Bizottság a nyílt lejárt határidejű határozatokra adott jelentést elfogadta és
javasolta annak Képviselőtestület elé terjesztését.

Egyéb hozzászólás nem volt, ezért a bizottsági ülés nyílt része 15 óra 10 perckor véget ért.

K.m.f.

Benecz Rita sk.
szociális és egészségügyi osztályvezető

Dr. Vörös Ibolya sk.
bizottsági elnök

