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Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Egészségügyi és Szociális
Bizottsága 2013. május 7-i ülésén a Városháza I. emeleti tárgyalótermében.

Jelen vannak:

Dr. Vörös Ibolya
Bocskay László
Szirbek Rita
Venczel Csaba
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Nagy Zsolt
Nagyné Holczinger Csilla
Szalainé Tihanyi Andrea
Oláh Márta
Boncz Zoltán
Boncz Tímea

bizottság elnöke
bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag
emberi erőforrás osztályvezető
gazdasági osztályvezető
gyámhivatal vezető
intézményvezető
gondozási központ vezető
Kánaán-Ház Anya- és Leányotthon
Kánaán-Ház Anya- és Leányotthon

Dr. Vörös Ibolya bizottsági elnök köszöntötte az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjait.
Megállapította, hogy a Bizottság határozatképes, mivel a 4 fő bizottsági tagból 4 fő megjelent.
Dr. Vörös Ibolya bizottsági elnök javaslatot tett a napirend elfogadására.
NAPIREND:
1) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) önkormányzati
rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése
végrehajtásáról
2) Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai
ellátásáról
3) Beszámoló a Családok Átmeneti Otthona 2012. évi működéséről
4) Hatósági ügyek
A Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
30/2013. (V.7.) Eü. és Szoc. Biz. határozat
A Bizottság a javasolt napirendet elfogadta.
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1) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) önkormányzati
rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése
végrehajtásáról
Dr. Vörös Ibolya bizottsági elnök ismertette az első napirendi pontot, majd megkérdezte a
gazdasági osztályvezetőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni?
Nagy Zsolt osztályvezető elmondta, hogy nincs szóbeli kiegészítése, de a felmerülő
kérdésekre válaszol.
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor.
A Bizottság 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
31/2013. (V.7.) Eü. és Szoc. Biz. határozat
A Bizottság Pápa Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése
végrehajtásáról szóló, Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
…/2013. (…) önkormányzati rendelet-tervezetét elfogadta és javasolta a
Képviselőtestület elé terjesztését.
2) Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról
Dr. Vörös Ibolya bizottsági elnök ismertette a második napirendi pontot és megkérdezte a
megjelenteket, hogy van-e szóbeli kiegészítésük?
Szirbek Rita bizottsági tag elmondta, hogy az óvodáztatási támogatást 2012-ben 64 fő vette
igénybe. Megkérdezte, hogy ténylegesen mennyien vehetnék igénybe a támogatást?
Benecz Rita osztályvezető elmondta, hogy a korábbi években rendkívül kevesen vették
igénybe az óvodáztatási támogatást. Azt hogy ténylegesen hányan lennének jogosultak, azt
azért nem lehet megmondani, mert a szülő csak önkéntesen nyilatkozhat arról, hogy befejezte
az iskola 8 osztályát vagy nem. Az előző évekhez képest emelkedett az óvodáztatási
támogatásban részesülők száma, mert az óvodai hiányzások csökkentek.
Szirbek Rita bizottsági tag megkérdezte, hogy van-e lehetőség arra, hogy magánszemélyek is
biztosítsanak ruha-, bútoradományt a rászorulóknak és ennek mi a módja?
Oláh Márta gondozási központ vezető elmondta, hogy adományok fogadására - előzetes
bejelentés alapján - a családsegítő szolgálaton keresztül van lehetőség. Van nyilvántartásunk
arra vonatkozóan, hogy melyik családnak mire van szüksége (pl. bútorra) és amikor érkezik
ilyen felajánlás, akkor azt szokta kérni a szolgálat, hogy egyenesen a célszemélyhez szállítsák
a bútorokat. Egy rugalmasan működő rendszerről van szó, minden esetben bevételezésre
kerülnek az adományok.
Szirbek Rita bizottsági tag megkérdezte, hogy a növekvő elszegényedés és munkanélküliség
csökkentésében a közmunka program mennyibe jelent segítséget ezeknek az embereknek?

3
Oláh Márta gondozási központ vezető elmondta, hogy rendkívül hasznos a
közfoglalkoztatás, további munkaerő bevonására lenne szükség. Általánosságban jó minőségű
munkát végeznek 1/3-adukból később potenciális munkavállaló is válhat. Meg kell adni
mindenkinek azt a lehetőséget, hogy közmunkaprogram keretében foglalkoztassák és segítsék
a munka világába való visszatérését.
Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető elmondta, hogy az idei évben kevesebb a keretük
a közfoglalkoztatásra. Voltak olyan kiváló munkavállalók, akik a későbbiek folyamán helyettesként, fizikai kisegítőként, vagy segédápolóként - közalkalmazottként kerültek
foglalkoztatásra.
Dr. Vörös Ibolya bizottsági elnök elmondta, hogy nagyon gondosan összeállított beszámolót
kapott a bizottság, amely részletesen bemutatja a gyermekvédelem rendszerét. Megköszönte a
szolgálat és a gyámhivatal tevékenységét.
További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor.
A Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
32/2013. (V.7.) Eü. és Szoc. Biz. határozat
A Bizottság a beszámolót elfogadta és javasolta a Képviselőtestület elé
terjesztését.
3) Beszámoló a Családok Átmeneti Otthona 2012. évi működéséről
Dr. Vörös Ibolya bizottsági elnök ismertette a harmadik napirendi pontot. Elmondta, hogy az
intézmény nagy segítséget és biztonságot nyújt az otthon nélkülieknek. Megkérdezte, hogy
kívánnak-e szóbeli kiegészítéssel élni?
Boncz Tímea intézményvezető-helyettes elmondta, hogy nincs szóbeli kiegészítése, de a
felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.
Venczel Csaba bizottsági tag megkérdezte, hogy a beszámoló szerint 45 családot láttak el az
elmúlt esztendőben és ezek közül mindösszesen csak 11 volt pápai lakhelyű; az összes ellátott
2012-ben 124 fő volt és ebből mindössze 33 fő volt pápai illetőség. Ennek az ellátásnak a
finanszírozása milyen arányban terheli az önkormányzat költségvetését, vagy elegendő-e az
állami normatíva?
Boncz Zoltán lelkipásztor elmondta, hogy a Pápai Sarokkő Baptista gyülekezet 2011
novemberében kötött ellátási szerződést az önkormányzattal, amely szerint 14 fő pápai lakos
részére biztosítja a családok átmeneti otthona szolgáltatást. A Kormány a Magyarországi
Baptista Egyházzal – mint egyházi jogi személlyel – megállapodást kötött ezért az
önkormányzatnak nem kellett az egyházi kiegészítő támogatást megtérítenie. Jelenleg
elegendő az egyházi normatíva az intézmény fenntartásához és működtetéséhez.
Dr. Vörös Ibolya bizottsági elnök megkérdezte, hogy milyen az intézmény kihasználtsága?
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Boncz Tímea intézményvezető-helyettes elmondta, amikor a Baptista Gyülekezet megkötötte
a szerződést az önkormányzattal, akkor a 21 férőhelyének bővítése érdekében kérték a
működési engedély módosítását, így jelenleg 35 főt láthatnak el. Az intézmény 100%-os
kihasználtsággal működik, az elmúlt hónap végén 41 lakójuk volt. Nyáron mindig
alacsonyabb a kihasználtság, mint télen. Üres férőhelyek esetén – amennyiben nincs pápai
jelentkező – akkor más településről érkezőket is felvesznek.
Dr. Vörös Ibolya bizottsági elnök megkérdezte, hogy hogyan szereznek tudomást ezekről a
lehetőségekről a rászorulók?
Boncz Tímea intézményvezető-helyettes elmondta, hogy szociális szervezeteken,
családsegítő és gyermekjóléti szolgálaton keresztül érkezhetnek az otthon nélküliek, de másik
családok átmeneti otthona is irányíthat ide ellátottakat, amennyiben nincsen üres férőhelyük.
Arra is volt példa, hogy a rendőrség kereste meg az intézményt.
Szirbek Rita bizottsági tag megkérdezte, hogy volt-e olyan eset, hogy az itt elhelyezést
kapott szülő és gyerek tartózkodási helyét kiderítette a bántalmazójuk?
Boncz Tímea intézményvezető-helyettes elmondta, hogy előfordult. Eldöntheti az édesanya,
hogy megmondja-e a tartózkodási helyét a hozzátartozóknak, így fel tudják venni a
kapcsolatot. A látogatási rend szigorú, problémák ebből ritkán fordultak elő.
Szirbek Rita bizottsági tag megkérdezte, hogy abban az esetben, ha nem várandós
kismamáról van szó, hanem egy olyan személyről, aki munkaképes és az ország másik
pontjáról érkezik, mennyiben tudnak segíteni abban, hogy kialakítsa Pápán az egzisztenciáját
– munkahely, lakás – vagy ezt teljes egészében a lakókra bízzák. Milyen a kapcsolatuk a
munkaügyi központtal?
Boncz Tímea intézményvezető-helyettes elmondta, hogy jó a kapcsolatuk a Munkaügyi
Központtal, segítenek munkahelyet keresni. Ezen túlmenően, ha hallanak arról, hogy
valamelyik munkáltató felvételt hirdet, azonnal biztosítanak lehetőséget telefonálásra a
lakónak. Elmondta, hogy most éppen szerencsés helyzetben vannak abból a szempontból,
hogy van munkahely, de aki kicsi gyermekkel érkezik, annak rendkívül nehéz, mert többnyire
szakképzetlenek a lakók és a 3 műszakos munkarend ezeknek az anyukáknak szinte
megoldhatatlan.
Boncz Zoltán lelkipásztor elmondta, hogy azok az anyák majdnem minden esetben Pápán
maradnak, akiknek sikerül a lakhatását megoldani és munkahelyet találni. Aki nem tud itt
gyökeret ereszteni az általában visszamegy arra a településre, ahonnan érkezett.
Venczel Csaba bizottsági tag elmondta, hogy kétféle feladatkört lát el az intézmény, egyrészt
az anyaotthont a veszélyeztetett anyák befogadására az egész ország területéről, másrészt
pedig a családok átmeneti otthonát. Kérdése, hogy okoz-e problémát az, hogy máshogy kell
ezt a két feladatot kezelni a gyakorlatban, volt-e arra példa, hogy aki a családok átmeneti
otthonában van, az információkat szivárogtat ki azokról, akik az anyaotthonban védelmet
élveznek ebből a szempontból?

5
Boncz Zoltán lelkipásztor elmondta, hogy vannak átfedések is. Több olyan lakó van, aki
pápaiként beköltözött a családok átmeneti otthonába és utólag kiderült, hogy bántalmazott is.
Vannak természetesen különbségek is. A családok átmeneti otthonában élők és az
anyaotthonban élők között. Megvásárolták a Kánaán-ház melletti ingatlant azzal a céllal,
hogy pályázati forrásból abban lakásokat alakítsanak ki, ahol nemcsak az anya és gyermeke
hanem az apa is ott élhet. Ez teljesen elkülönülne az anyaotthontól.
Boncz Tímea intézményvezető-helyettes elmondta, hogy a kétféle ellátást egy az arany
középúttal próbálják megoldani. Az anyaotthonban a látogatási rend sokkal szigorúbb,
általában csak a vérrokonokat engedik be, a barátnőket nem. Természetesen tesznek kivételt
amennyiben az indokolt. Az információ kiszivárgása jelenthet problémát, igyekeznek a
lehetőségét minimálisra csökkenteni. Minden lakóval aláíratnak egy titoktartási nyilatkozatot,
de természetesen ezt nem mindenki tartja be.
További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor.
A Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
33/2013. (V.7.) Eü. és Szoc. Biz. határozat
A Bizottság a beszámolót elfogadta és javasolta a Képviselőtestület elé
terjesztését.
Egyéb hozzászólás nem volt, a bizottsági ülés nyílt része 14 óra 50 perckor véget ért.
K.m.f.

Dr. Vörös Ibolya
bizottság elnöke

Bocskay László
bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő

