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Készült:

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestülete Egészségügyi és Szociális
Bizottságának 2012. január 24-i ülésén a Szociális és Egészségügyi Osztály
hivatali helyiségében.

Jelen vannak:

Dr. Vörös Ibolya
Venczel Csaba
Bocskay László
Szirbek Rita
Benecz Rita
Szalainé Tihanyi Andrea ESZI Intézményvezető

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 4 fő megjelent.
Dr. Vörös Ibolya javaslatot tett a napirend elfogadására.
NAPIREND:
1.) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012. (…) önkormányzati
rendelet-tervezete a méhnyakrák és a nemi szervi szemölcsök elleni védőoltás
támogatásáról
2.) ESZI Pápa, Barát u. 4-6. szám alatti telephelyén működő Idősek Otthona
férőhelyének csökkentése
3.) Idősek Otthona Idősek Klubja, Fogyatékosok Nappali Intézménye, Időskorúak
Gondozóháza Szakmai Programjának és Házirendjének módosítása
4.) Hatósági ügyek
A Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
1/2012. (I.24.) Eü. és Szoc. Biz. határozat
A Bizottság a javasolt napirendet elfogadta.
1.) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012. (…) önkormányzati
rendelet-tervezete a méhnyakrák és a nemi szervi szemölcsök elleni védőoltás
támogatásáról
Dr. Vörös Ibolya ismertette az első napirendi pontot, felkérte Benecz Rita szociális és
egészségügyi osztályvezetőt szóbeli kiegészítésére.
Benecz Rita elmondta, hogy az előző évhez hasonlóan a 13 éves lányok beoltásának
költségeihez járul hozzá az önkormányzat.
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Dr. Vörös Ibolya megkérdezte, hogy a tavalyi évhez hasonlóan a gyógyszertárakban is
kedvezményes áron hozzáférhető lesz az oltóanyag?
Benecz Rita válaszában elmondta, hogy ez hozadéka a rendeletnek. Az oktatási
intézményekben is osztottak különböző szóróanyagokat annak érdekében, hogy minél több
gyermek oltása megtörténhessen. A problémát az okozza, hogy ezek a gyártók két komponensű
védőoltást ajánlanak és aki már elkezdte ezt az oltást beadatni a gyermekének, az nem tud
áttérni a négy komponensű védőoltásra, ami pedig több vírustörzs ellen véd. Az önkormányzat
személyre szólóan küld az érintett korcsoport szüleinek szórólapot annak érdekében, hogy a
megfelelő védőoltás mellett tudjon dönteni.
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor.
A Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot
hozta:
2/2012. (I.24.) Eü. és Szoc. Biz. határozat
A Bizottság az önkormányzati rendelet-tervezetet elfogadta és javasolta
annak Képviselőtestület elé terjesztését.

2.) ESZI Pápa, Barát u. 4-6. szám alatti telephelyén működő Idősek Otthona férőhelyének
csökkentése
Dr. Vörös Ibolya ismertette a második napirendi pontot, felkérte Szalainé Tihanyi Andrea
intézmény vezetőt szóbeli kiegészítésére.
Szalainé Tihanyi Andrea kiegészítésként elmondta, hogy a november óta megüresedett
férőhelyeket nem töltötték be, így nincs akadálya az idősek otthona férőhelycsökkentésének.
Szirbek Rita kérdése, hogy így kevesebb férőhellyel működik az Egyesített Szociális Intézet
Idősek Otthona, hosszabb várólistára lehet számítani?
Szalainé Tihanyi Andrea elmondta, hogy a 157 fő férőhely 137 főre csökken, de el tudják
helyezni a lakókat. A várólista a tavalyi sok változtatás miatt kicsit stagnált, de ha valakit
sürgősen el kellett helyezni, azt a gondozóházban meg tudták oldani.
A Vörösmarty utcai apartmanban van 5 üres férőhely, amit az átminősítés után februárban már
be tudnak tölteni. Úgy gondolja, hogy ennyi férőhellyel Pápa város lakosságának erre vonatkozó
igényeit ki tudják majd elégíteni.
Benecz Rita elmondta, hogy összességében valóban lecsökkent a férőhelyek száma, de az
átlagos férőhelyek száma növekedett és az átlagos ellátásban részesülők által fizetendő térítési
díj kedvezőbb.
Emellett az átmeneti ellátást nyújtó intézmények sem szűnnek meg, továbbra is fenntartja az
önkormányzat.
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Szalainé Tihanyi Andrea elmondta, hogy azok tekintetében, akik nem rendelkeznek négy órán
túli gondozási szükséglettel mind a család mind a gondozott számára megnyugtató, hogy akár
egy évre elhelyezhetőek átmenetileg az Időskorúak Gondozóházában, amely egy átmenet a házi
ápolás és az intézményi elhelyezés között.
Szirbek Rita felvetette, hogy véleménye szerint erősíteni kell a szociális szférát mivel a
kórházban is csak hat hónapig ápolhatóak az ilyen betegek.
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor.
A Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül alábbi határozatot
hozta:
3/2012. (I.24.) Eü. és Szoc. Biz. határozat
A Bizottság az előterjesztést elfogadta és javasolta annak
Képviselőtestület elé terjesztését.
3.) Idősek Otthona, Idősek Klubja, Fogyatékosok Nappali Intézménye, Időskorúak
Gondozóháza Szakmai Programjának és Házirendjének módosítása
Dr. Vörös Ibolya ismertette a harmadik napirendi pontot.
Szalainé Tihanyi Andrea elmondta, hogy a múlt évi változások következményeként volt
szükség a szakmai program és a házirend módosítására.
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor.
Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
4/2012. (I.24.) Eü. és Szoc. Biz. határozat
A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadta.

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

K.m.f.

Benecz Rita sk.
szociális és egészségügyi osztályvezető

Dr. Vörös Ibolya sk.
bizottsági elnök

