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Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestülete Egészségügyi és Szociális
Bizottságának 2012. március 27-i ülésén a Polgármesteri Kabinet
irodahelyiségében.

Jelen vannak:

Venczel Csaba
Bocskay László
Szirbek Rita
Bertha Szilvia

elnök
bizottsági tag
bizottsági tag
Szociális és Egészségügyi osztály csoportvezetője

Venczel Csaba Dr. Vörös Ibolya elnök távolmaradása miatt elfogadta az elnöki feladat
ellátására a felkérést. Köszöntötte az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjait, megállapította,
hogy a Bizottság határozatképes, mivel a 4 fő bizottsági tagból 3 fő megjelent.
Venczel Csaba javaslatot tett a napirend elfogadására.
NAPIREND:
1) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012. (…) 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
2) Hatósági ügyek
A Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
25/2012. (III.27.) Eü. és Szoc. Biz. határozat
A Bizottság a javasolt napirendet elfogadta.
1.) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012. (…) 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
Venczel Csaba ismertette az első napirendi pontot, majd megkérdezte Bertha Szilviát, kíván-e
kiegészítést tenni a rendelet-tervezethez.
Bertha Szilvia nem kívánt hozzászólni.
Venczel Csaba megkérdezte a bizottság tagjait, kívánnak-e kérdést feltenni, vagy hozzászólni
az első napirendi ponthoz.
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Szirbek Rita megkérdezte, hogy mivel a rendelet tartalmazza, hogy a lakásfenntartási segély
megállapításhoz feltételként vizsgálják a lakókörnyezet rendezettségét, az önkormányzat
részéről ezeknek a vizsgálatához hány fő plusz munkaerőt kell alkalmazni. Terhet jelent-e ez az
önkormányzatnak, mivel más ellátásoknál is szükség van ezekre a környezettanulmányokra.
Bertha Szilvia elmondta, hogy minden ügyintéző környezettanulmányt is végez a saját
ügyeiben, további munkaerő foglalkoztatására nincs szükség. Az átfedések miatt - ami abból
adódik, hogy egy család esetleg több segélyezési formát is igénybe vesz – elegendő egy
alkalommal elvégezni a környezettanulmányt.
Szirbek Rita megkérdezte, hogy milyen szempontok szerint történik a környezettanulmány
elvégzése?
Bertha Szilvia elmondta, hogy egy formanyomtatványt használnak a környezettanulmány
elvégzése során, amely tartalmazza azokat a szempontokat, ami alapján a lakókörnyezet
rendezettsége megfelelőnek tekinthető. Elmondta, hogy mióta bevezetésre került a
lakókörnyezet vizsgálata több alkalommal kellett felszólítani a kérelmezőket, de az öt napos
határidőre a többség teljesíti a végzésben előírt kötelezettségeket.
Szirbek Rita megkérdezte, hogy időskorúak esetében milyen módon valósítható meg a
lakókörnyezet rendbetétele?
Bertha Szilvia elmondta, hogy időskorúak esetében nem okoz gondot a lakókörnyezet
tisztasága, mivel ezek a kérelmezők nem foglalkoznak lomtalanítással.
A Bizottság tagjai megtekintették a lakókörnyezet vizsgálatához az ügyintézők által használt
környezettanulmány nyomtatványt, melynek tartalmát részletesen elmagyarázta Bertha Szilvia.
Szirbek Rita elmondta, hogy a lakókörnyezetében tapasztalta, hogy az időskorúak közül többen
már nem tudják rendben tartani a ház előtti területet és a kertet. Ha ilyen idős személlyel
találkoznak a környezettanulmány során, tud-e valamit tenni az önkormányzat, hogy ne
marasztalják el a segély vizsgálata során.
Bertha Szilvia elmondta, hogy még nem találkoztak ilyen esettel, hozzátette, ha esetleg
előfordulna, akkor megfelelően kezelik a problémát. Amennyiben tényleg nem tudja az idős
ember rendben tartani a lakókörnyezetét, akkor felveszik a családsegítő szolgálattal a
kapcsolatot. Úgy gondolja, hogy ilyen esetben nem fog elesni a kérelmező a támogatástól.
Venczel Csaba hozzátette, hogy az előzetes vizsgálatok alapján az önkormányzat ismerheti
azokat a családokat, személyeket akik igényelni fogják a támogatást, hiszen kiegészítő
támogatást már vettek igénybe, tehát fel lehet mérni azokat a kérelmezőket, akik
környezetszennyező életvitelük miatt problémát okozhatnak.
Bocskay László szerint a nyugdíjasok úgy szocializálódtak, hogy igényük van a
lakókörnyezetük tisztaságára és mindent megtesznek a környezetük tisztántartásáért.
Szirbek Rita megkérdezte, hogy a normatív lakásfenntartási támogatásnak a legmagasabb
összege mekkora jelenleg?
Bertha Szilvia elmondta, hogy a legmagasabb folyósított összeg 12.000,- Ft, hozzátette, hogy a
normatív lakásfenntartási támogatás a jövőben is kérhető, csak az önkormányzati és a kiegészítő
támogatás szűnik meg. A normatív lakásfenntartási támogatásnál megállapítható alapösszeg
2.500,- Ft/hó.
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Szirbek Rita megkérdezte, hogy akinek a kiegészítő lakásfenntartási támogatása megszűnik, az
rosszabbul jár-e?
Bertha Szilvia elmondta, hogy a normatív támogatást változatlan összegben tovább kell
folyósítani, amelynek havi átlag összege 3724,- Ft, az 1.883,-Ft kiegészítő támogatástól
elesnek az ügyfelek, mely 156 főt érint.
Venczel Csaba elmondta, hogy véleménye szerint a környezettanulmányok a kérelmek
elbírálásánál betöltik azt a feladatot, hogy a kérelmezők élhetőbb környezetet tartsanak fenn a
lakókörnyezetükben. Elmondta továbbá, hogy a rendelet módosításával igaz, hogy megszűnik az
önkormányzati és a kiegészítő lakásfenntartási támogatás, de ezt ellensúlyozza az, hogy a
normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultsági kör bővül.
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor.
A Bizottság 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
26/2012. (III.27.) Eü. és Szoc. Biz. határozat
A Bizottság Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012.
(…) 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 szóló előterjesztést elfogadta és javasolta annak
Képviselőtestület elé terjesztését.
Egyéb hozzászólás nem volt, ezért a bizottsági ülés nyílt része 15 óra 40 perckor véget ért.
K.m.f.

Bertha Szilvia
szociális csoportvezető

Venczel Csaba
bizottsági elnök

