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NAPIREND:

l.) Pótelőirányzati kérelrnek elbírálása
PáPa Varos Önkormányzata Képviselőtesttiletének .../2014. (...) önkormanyzati
rendelet-tervezete Pápa Vráros Önkormányzata 2014. évi köÜsegvetéséről izóló
1 /20 14. (II. 5.) önkormanyzati rendelet módosításáról

2.) PáPa Város Önkormanyzata Képviselőtesttiletének ...l20l4. (...) önkormányzati
rendelet-tervezete apénzbeli és természetben nyujtott szociális, valamint a gyerrnekek
és a fiatal felnőttek rászorultságara tekintettel nffitható ellátásokról és az ezze|
kapcsolatos eljrárási szabályokról szóló 3ll20t3. Cxu.: 1.) önkorm ányzatt rendelet
módosításaról

3.) PáPa Város Önkormanyzata Képviselőtestiiletének .../2Ol4. (...) önkorrnányzati
rendelet-tervezete a Pápa varosban biztosíttrató személyes gonáoskodást nyujtó
ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő tédtési 
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KészÜlt: Pápa Vráros ÖnkormányzataKépviselőtestületének Egészségügyi és Szociális
Bizottsága 2014. július 2.-i nyilvános ülésén a Yárosháaa I. emeleti
tárgyalótermében.

Jelen vannak: Dr. Vörös Ibolya
Bocskay Laszlő
szirbek Rita
venczel csaba
Benecz Rita
Nagy Zsolt
Szalainé Tihanyi Andrea
Olah Mána
Bene Andrásné

bizottsági elnök
bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag
emberi erőforrás osztéúyvezető
gazdasági o sztályv ezető
ESZI intézményvezető
ESZI gond ozási központ v ezető
ESZI gazdasági vezető

9|. VÜÖs Ibolva bizottsági elnök köszöntötte a megielenteket. Meg állapította, hogy a
Bizottság határozatképes, mivel a 4 fő bizottsági tagból 4 fő megjelent.

NAPIRP,ND:

l.) Pótelőiúnyzatíkérelmek elbírálása
PáPa Város Önkormrányzata Képviselőtestületének ...l20I4. (...) önkormányzati
rendelet-tewezete Pápa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló
l l20 l 4. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosítástíról

2.) PáPa Varos Önkormanyzata Képviselőtesttiletének .../2014. (...) önkormányzati
rendelet-tewezete apénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint a gyermekek
és a fiatal felnőttek rászorultságára tekintettel nyújtható ellátásokról és az ezzey
kaPcsolatos eljrárási szabályokról szóló 3ll20l3. (XII.31.) önkormányzati rendelet
módosításáról

3.) PáPa Varos Önkormányzata Képviselőtestületének ...l20I4. (...) önkormányzati
rendelet-tervezete a Pápa varosban biztosítható személyes gondoskodást nyujtó
ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési 
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megállaPÍtásáról szóló l4l20l1. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításaról

4.) Pápa Város Drogstraté giája 2014-2020

5.) Hatósági ügyek

A Bizottság 4 igen szavazattal. ellenszavazat és tartőzkodás nélkül az alábbi hatérozatot
hozta:

54/2014. (Vil.02.) Eü. és Szoc. Biz. határozat
A Bizottság ajavasolt napirendet elfogadta.
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1) Pótelőir ányzati kérelmek elbírálása
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének ...t20l4. (...) önkormányzati
rendelet-tewezete Pápa Város Önkormányzata 20t4. évi költsógvetéséről szóló
ln0l4. (II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dr. Vörös Ibolva bizottsági elnök ismertette az első napirendi pontot.

Kérdés éshozzászólás hiányában szavazásra került sor.

A Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és taítőzkodás nélkül az alábbí határozatot
hozta:

55/2014. (VII.02.) Eü. és Szoc. Biz. határozat
A Bizottság Pápa Város Önkormanyzata 20t4. évi
költségvetéséról szóló 1,12014. (II.5.) önkormányzati rendelet
módosításaról szóló .....l20I4.(.....) önkormányzati rendelet-
tewezetet elfogadta és javasolta a Képviselőtestület elé
terjesztését.

2) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének ...t2014. (...) önkormányzati
rendelet-tervezete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint a
gYermekek és a fiatal felnőttek rászorultságára tekintettel nyújtható ellátásokróI és az
ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 3112013. (XII.31.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Dr. Vörös lbolva bizottsági elnök ismertette a második napirendi pontot.

Benecz Rita osztályvezető elmondta, hogy az előterjesztés az önkormányzati rendelet
utólagos hatásvizsgálatanak tekinthető. Az indoklásban is szerepel, hogy azelmúlt két évben
emelkedett az elutasított kérelmek szátma, tekintettel arra, hogy a jogosults ági értéV,határ az
Öregségi nyugdÜ legkisebb összegéhez igazodik, ami több éve nem változott. A jövedelmi
értékÁatár megemelésének célja, hogy azok a személyek, akik más ellátásra nem jogosultak,
legalább az egészségtik megőrzéséhez kapcsolódó közgyógyellátásra jogosultságot
szerezhessenek.

Dr. VÖrÖs lbolva bizottsági elnök elmondta, hogy támogatja az előterjesztést, mert azoknak
az időseknek, nyugdíjasoknak, akiknek alacsony a jövedelml, - djelenlegi győgyszerérakat
figyelembe véve - mindenképpen segítséget nyújt aközgyőgyellátási igazolvány.

Kérdés éshozzászólás hianyában szavazásra került sor.

A Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és l.rrrtőzkodás nélktil az alábbi határozatot
hozta:

56/2014. (VII.02.) Eü. és Szoc. Biz. határozat
A Bizottság a pérubeIi és természetben nyújtott szociális,
valamint a gyermekek és a fiata| felnőttek rászorultságára
tekintettel nyujtható ellátásokról és az ezzelkapcsolatos eljárási
szabályokról szóló 3ll20l3. (xII.31.) önkormanyzati rendelet
módosításáról szóló .....l20l4.(.....) önkormányzati rendelet-
tervezetet elfogadta és javasolta a képviselőtestiilet elé
terjesztését.



3

3) PáPa Város Önkormányzata Képviselőtestületének ,..t2014. (...) önkormányzati
rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési áii"r.
megállaPÍtásáról szőlő 1412011. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dr. Vörös Ibolva bizottsági elnök ismertette a harmadik napirendi pontot.

Szirbek Bita bizottsági tag megkérdezte, hogy a szociális étkeztetést igénybe vevők száma
hogyan változott az utóbbi időszakban, valamint mennyi beruházás valósult meg az előző
időszakhoz képest?

Benecz Rita osúályvezető elmondta, hogy a térítési díjak önköltségének megállapításénál az
önkormányzat költségvetéséből megvalósulő beruházásokat vették csak figyélembe, az
Európai Unió által nyújtott fonásokat nem. A beruházások mértéke szolgáltatási formánként
került meghatározásra, hiszem a térítési díjakat is szolgáltatásonként kell megállapitani. Az
Önkormányzati rendelet-tervezet összeállításához készitett kimutatast átadta Szirbek Rita
képviselőnek.

Szalainé Tilranvi Andrea intézményvezető elmondta, hogy minimálisan, kb. 10 fovel
csökkent a szociális étkeztetést igénybe vevök szátma.

Dr. VÖrÖs Ibolya bizottsági elnök megkérdezte, hogy váItoztak-e a térítési díjak?

Be4ecz Rita osztályvezető elmondta, hogy általánosságban a tédtési díjak nem módosultak, a
Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása, valamini az Idősek Klubja térítési díjának
emelésére tesz javaslatot az önkorm ényzati rendelet-te wezet.
További kérdés éshozzászólás hiányában szavazásra került sor.

A Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:

5712014. íVII.02.) Eü. és Szoc. Biz. határozat
A Bizottság a Pápa varosban biáosítható személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének
rendjéről, a ftzetendő térítési díjak megállapításaról szóló
I4l20l1. (V.30.) önkormanyzati rendelet módosításáról szóló
. . ... l20 I 4.(. . . ..) önkorm ányzati rendelet-te w ezetet elfogadta és

j avasolta a Képviselőtestiilet elé terj esáését.

4) Pápa Város Drogstraté giája 2014-2020

Dr. vörös Ibolva bizottsági elnök ismertette a negyedik napirendi pontot.

§zirbek Rita bizottsági tag megkérdezte, hogy ha egy szülő észleli, hogy a gyermeke drogot
fogyaszt és szeretne segítséget kérni, akkor először kihez fordulhat segítségért, fel van-e
tüntetve az intézmény honlapj an az elérhetőség?
Milyen addiktológiai útvonalon kell a szenvedélybetegnek végig menni, hogy történik az
orvosi ellátásuk és gondozásuk, melyik ambulancian jelentkezhetnek? Későbbiekben a
tarsadalombavalő visszahelyezésiik hogy történik? Említi az anyag, hogy rövidtávú célként
kitűzték tematikus táborok lewezését, ebben az évben lesz-e mar ilyen? A 2005-ben és a
20ll-ben készült felmérés hasonló fertőzöttséget mutatott a város tekintetében.
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A Nemzeti Drogstratégía a teljes drogmentességet tűzte ki célként, amely nagyon nagy
vállalás. Mi a legfőbb teendő a célok elérése érdekében?

Oláh Márta gondozási központ vezető elmondta, hogy a KEF egy segítő szewezet és nem
alacsony küszöbű ellátást, illetve addiktológiai szolgáltatást nyújtó intézmény. Ennek ellenére
a szülŐk fordulhatrrak a gondozási központhoz, apszichiáterhez, illetve a rendőrséghez is.
Elmondta, hogy amikor a szülő a gondozási központhoz fordul, felveszik a kápcsolatot a
drogambulanciával, ahol esetlegesen sztirést végeznek. Amennyiben bizonyít-ott a szer
haszná|ata, az együttműködést a drogambulancia képviselőivel szorgalmazza a gondozási
központ, illetve egy védelembe vételi eljarás során fokozott családvédelmi gondoskodásban
részesülnek ezek a gyermekek. A Veszprémi Drogambulanciának minden héten kedden,
10.00-13.00 óra között van rendelése. Az elkövetkező időben a jelenlegi pszichiáteren kívül 3
fo Pszichológus is segíti a drogfertőzöttűtra tévedt fiatalokat. Az elterelésen a legfrissebb
adatok szerint 30-40 fő vesz részt, akiket a rendőrségi figyelmeztetés alapjan 6 hónapos
időtartamra,26 alkalomraköteleznek arra, hogy vegyenek részt. ezeken a terápiákon.
A táborok szenrezéséhez mindenekelőtt pénzre van szükség. Hosszú évek tapasztalata ezen a
terÜleten is, hogy apályazati források csökkennek, másrészt táborra egyáltaltín nem is lehetett
p ály azatot benyuj tani.
Saját fonásból minden évben kétszer, egy hetes tábort szerveza családsegítő és gyermekjóléti
szolgátatás, melynek keretében mindig vannak a szenvedélybetegség lertiletái érintő napi
foglalkozások. Ebben kimagaslóan jó a kapcsolataaszolgálatnak a rendőrséggel.
A 2005-ben és 2011-ben készített kutatások az alapjai a városi drogstratégiának. Véleménye
szerint mindenképpen kell egy szociológusok által készített felmérés, amelyek a
sztikségletekre is úvilágítartak. A rendőrkapitány úrral egyeztetve a2003. évi adatok álapján
44 személy - ebből 13 fő kiskoru - került a rendőrség látókörébe a kábítószónel
kaPcsolatosan,2005. évben pedig 45 személy. A kiskoruakkal minden esetben megtörtént az
előzőekben felvázolt útvonalon a segítségadás elkezdése, a védelembe ,rétel, llletue uz
ambulanciával való kapcsolat felvétel. A2Ot1. évi kutatás egy közepes nagyságú városnak
megfelelő képet mutat. A 11 iskola 44 osztályának 982 tanulóját érintő reÉerós alapján a
tanulók 6%o-a minősült veszélyeztetettnek.

Szala.irrll Tihanvi Andrea intézményvezető elmondta, hogy nagy hiány a az intézménynek
hogY még nincs honlapja, de a szerkesztése már folyamatban van. Jeienl eg az intézmény
elérhetőségei a város honlapjan vannak felttintetve.

OIáh Márta gondozási központ vezető elmondta, hogy a tavaly októberben elfogadott
Nemzeti Drogstratégia egy kicsit nagyot álmodik, mert 2020-ra teljes drogmentességet iti, ti
MagYarországot érintően. Szabad nagyot álmodni, bán a megvalósítás meglehetősen nehéz,
al'lhoz egy magas szintű össz.efogás sziikséges a helyi szervezetek kozott, mint pl. a
Kábítószer Egyeztető FÓrum, Önkormanyzat, egészsógügy stb. A stratégiából kiemelóndő,
hogY az egészséges életre és a szermentességre helyezi a hangsúlyt, és ezzel nem csak a
drogmentességet, hanem a teljes mentális és társadalmi egészséget is szolgálja.
A már fogyasztóknál fontos, hogy a fiatalok olyan kapcsolati tőkével, szülói és pedagógusi
támogatással é§ék az élettiket, hogy ne legyen idejük, se motivációjuk arra, hogy-krilönböző
illegális szerekhez nyuljanak.

Szirbek Rita bizottsági tag elmondta, hogy nagyon szeretné, hogy 2020-ra sikerüljön a
kitűzÖtt célt elémi, bár nem lát tá reális esélyt. Kiemelte a stratégiából a szemléleti kéretet,
melY szerint a fiatalok azért nyúlnak ezeh,hez a szerekhez, mert nincs egy produktív
életstÍlusuk. Ha ezen sikerülne változtatni, tehát tényleg tartalmas tevéÉénységekkel
megtölteni az életüket, akkor megvalósulhatnak a kitűzött célok. A magyar lakoisá§ nagy
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része pesszimista gondolkodású és sajnos a fiatalok többsége átveszi ezt a stílust. Nagyon
megváltoztak a fiataloknak az elvárásai egymással szemben, tehát aki már nem rendelkezik
jobb anyagi lehetőségekkel, vagy jobb munkalehetőségekkel azt prőbállák kízámi maguk
köztil, és sajnos ezek a magukra maradt fiatalok - akik még otthon sem kapjak -.g u
megfelelő szülői hátteret - a pszichoaktív szerek iranyába mozdulhatnak. Nem isi drognak a
terjedésébenlátja a legnagyobb veszélyt, hanem az alkoholfogyasztásban. Véleménye izerint
az alkoholizmussal szembeni elfogadottságMagyarországon egyre inkább nő és a dohányzást
is elbagatellizálja a tarsadalom. Főleg a baftúi tarsaságok hatására kezdenek dohányozni a
fiatalok. Belekerülhetnek olyan közösségbe, ahol a dohányzás mellett alkoholt is
fogyasztanak, és ha az arryagi helyzettik olyan, akkor még a drogokat is kipróbálják. A szülők
esetében Űgy látja, hogy későn fordulnak segítségért, mert egyrészt félnek a stigmatizálástól,
másrészt pedig féltik a gyermektiket, hogy mi lesz ennek a következménye. Emiatt annyira
elhatalmasodhat a probléma, hogy amikor mar felszínre kerül, akkor nagyon nehéz
beavatkozni.

Venczel C§aba bizottsági tag elmondta, hogy mint intézményvezető úgy tapasztalja, hogy sok
megkeresés érkezik: egyfelől rengeteg EIJ-s pályazat nyert, több civil szetvezet foglalkozik a
megelőzéssel, előadások szervezésével, felvilágosító programokkal, melyek vonatkozásában
fokozottabb koordinációt kérne.

Oláh Márta gondozási központ vezető megköszönte a felvetést és ígéretet tett arra, hogy a
következő KEF ülésen megbeszéli a tagtársakkal, hogy az intézmények vezetői csak előáes
egYeztetés utan engedjék be ezeket a prevenciós programokat, hisz valóban vannak olyan
minőségű előadások, amelyet szakmailag nem tudnak támogatni. Amikor nem az elvárt
színvonalú egy előadás, vagy egy prezentáció, akkor nem biáos, hogy helyet, teret kell annak
adni.
További kérdés éshozzászólás hiányában szavazásra került sor.

A Bizottság 4
hoáa:

igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az aléhbi hatérozatot

58/2014. (V[.02.) Eü. ós Szoc. Biz. határozat
A Bizottság az előterjesztést elfogadta és javasolta a
Képviselőtestület elé terjesztését.

Egyéb hozzászőlás nem volt, ezért a bizottság nyilvános ülése 12 &a 40 perckor véget ért.

A Magyarország helyi önkormanyzatairől szőIő 2011. évi CXXXX. törvény 46. § (2)
bekezdés a) pontja alapjána bizottság zárt ülés keretében folytatja munkáját.
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