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tartandó bizottsági ülésére.

Helvszíne: VárosházaI. emeletitárgyalóterme

NAPIREND:

1.) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtesttiletének ...l20I5. (...) önkormányzati
rendelet-tervezete apénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint a gyermekek
és a fiatal felnőttek rászorultságára tekintettel nyujtható ellátásokról és az ezzel
kapcsolatos elj arási szabályokról

2.) Hatősági ügyek

Pápa,2015. februrár 20.

Dr. Vörös Ibolya sk.
bizottság elnöke

A kiadmány hiteléül:

emberi erőforrás osztályv ezető



JELENlnu ív
az Egészségügyi és Szociális Bizottság

20t5. február 24.-i nyíIt bizottsági üléséről

Dr. Vörös Ibolya

Baán Istvánné

Dr. Gergely Sándor

Járóka Attila

Kerecsényi Zottán

kovács csilla

venczel csaba
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bizottságítag

bizottságitag

bizottsági tag

Meghívottak:

1<c"n32. €Á:\^<l c}- . Pd U V u]-; e

4-,v\rv-7 vrTW

-5rnr-H\ tJé T ugA F\ i uo.x

.' ,Z-

k-l a-"---,

-T
t eroer"-J ?,lQ

4tor^o^',^dTÍfsú-fl6"



pÁpa vÁnos öNromnÁtw zAT AxÉpvrsBr,őrnsrtnrrnNnx
Bcrszsncücyr ns szocrÁr,ts BIZoTTSÁc,q.
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Tel: (89) 515-021
Fax: (89) 313-989
E-mail: szoccsoport@pana.hu

Ügyszám: 2l2-3l20t5.

Készült:

Jelen vannak: Dr. Vörös Ibolya
Jaróka Attila
Kerecsényi Zoltán
kovács csilla
venczel csaba

JEGYZŐKÖNYV
Pápa Város Önkormiányzata Képviselőtestiiletének Egészségügyi és
Szociális Bizottsága 2015. február 24.-i nyilvános ülésén a Yárosháza
I. emeleti tárgyalótermében.

bizottság elnöke
bizottságitag
bizoltságitag
bizottságitag
bizottságitag

Kanozsainé Dr. Pék Mária címzetes főjegyző
Benecz Rita
Szalainé Tuba Hilda

emberi erőforrás osztáIyv ezető
köztisztviselő

Dr. Vörös Ibolva bizottsági elnök köszöntötte a megjelenteket. MegáIlapitotta, hogy a
Bizottság határozatképes, mivel a7 fő bizottsági tagból 5 ftí megjelent.

NAPIREND:

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestíiletének ...l20t5. (...) önkormanyzati
rendelet-tewezete apérubeli és természetben nyujtott szociális, valamint a gyermekek
és a fiataI felnőttek rászorultságrára tekintettel nyujtható ellátásokról és az ezzel
kapcsolatos eljrárási szabályokról

2. Hatósági ügyek

A Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és hrtózkodás nélkiil az aláhbi határozatot
hozta:

11/2015. űI.24.1 Eü. és Szoc. Bíz, határozat
A Bizottság a javasolt napirendet elfogadta.

1) Pápa Yáros Önkormányzata Képviselőtestületónek ...t20l5. (...) önkormányzati
rendelet-tervezete a pénzbeli és természetben nyújtott szociáliso valamint a
gyermekek és a fiatal felnőttek rászorultságára tekintettel nyújtható ellátásokról és
az ezze| kapcsolatos eljárási szabályokról

Dr. Vörös Ibolya bizottsági elnök ismertette az első napirendi pontot, majd megkérdezte
Benecz Rita osztályvezetőt, hogy van-e szóbeli kiegészítése?

Benecz Rita osztáIyvezető elmondta, hogy a tegnapi társadalmi egyeztetésen is felmerült,
hogy vannak nyitott kérdések az önkormányzati rendelet-tewezettel kapcsolatban, melynek
oka a nem megfelelő jogszabályi környezet. Tájékoztatta a bizottságot, hogy a mai nap
folyamán a nem egyértelmű jogszabályi rendelkezésekről egyeztetet| a minisztériummal.
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Kérte a bizottságot, hogy - az egyeztetés eredményét figyelembe véve - a módosító
javaslatokat fogadja be, és azokat figyelembe véve tárgyalja meg az önkormányzati rendelet-
tewezetet.
Elmondta, hogy a szociális törvény 45. § (7) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a havi
rendszerességgel nyujtott települési támogatás havi összegét úgy kell szabályorni, hogy az
nem haladhatja meg a 28 500 forintot. A minisztérium tájékoztatása szerint ezt a kőrtátot
személyenként és jogcímenként kell érteni. Emiatt a ,,legfeljebb" szövegrészeket törölni kell a
13. § (3) bekezdéséből és a 14. § (4) bekezdés a)-c) pontjából. A 16. §_ban az ,,azzal a
feltétellel, hogy személyenként a rendszeres települési támogatás havi összege nem haladhatja
meg az Öregségi nyugdlj mindenkori legkisebb összegét" szövegrész törlésre kerül tekintettel
arra, hogy a rendszeres települési támogatások összegét nem kell összeszámítani. A rendelet-
tewezet átmeneti rendelkezése kiegészül egy (4) bekezdéssel, amely szerint a2015. március
l-jét megelőzően az Szt. 43lB. § (1) bekezdés alapjan megállapított ápolási díjban részesülő
személyt települési ápolási támogatásra jogosultnak kell tekinteni. Ennek alapján a települési
ápolási támogatásban részesülő egészségügyi szolgáltatásra jogosult és az ápolás időtartama
szolgálati időnek minősül. Ertelemszerűen a jelenlegi (4) bekezdés (5) bekezdésre fog
módosulni. A szociális törvény végrehajtási rendelete alapján a jelenlegi ápolási támogatási
akkor lehet települési ápolási támogatásnak tekinteni, ha annak összege eléri 2015. február
28-án hatályos összeget. Ennek figyelembe vételével a 13. § (3) bekezdés a) pontjában
meghatározott80Yo-ot9}%o-rakellfelemelni.
Elmondta, hogy folyamatosan vizsgálni fogjálk a rendelet hatályosulását és amennyiben az
sziikségessé válik, akkor módosítani fogják. A kikiildött anyaghoz képest a javasolt
módosítások az ügyfél számátramindenképpen előnyösek.

rerecsOnvi Zomn bizottsági tag megkérdezte, hogy a megszűnő méltrányossági
közgyógyellátás helyett a települósi gyógyszertámogatás lép be?

nenecz nita osztályvezető elmondta, hogy igen, azzal, hogy azok a személyek, akik jelenleg
is jogosultak méltányos közgyógyellátásra - a határozatban megjelölt időtartamig - ,r.ájogosultak települósi győgyszertámogatásra.

További kérdés és hozzászólás hiányáb an szavazásra került sor.

A Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkíil az alábbi határozatot
hozta:

12/2015. űI.24.I Eü. és Szoc. Bír" határozat
A Bizottság a pénzbeli és természetben nyujtott szociális, valamint a
gyermekek és a fiatal felnőttek rászorultságára tekintettel nyujtható
ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló
....l20t5. (.....) önkormányzati rendelet-tewezetet elfogadta és

j avasolta a Képvi selőtestiilet elé terj esztését.

EgYéb hozzászőlá§ nem volt, ezért abizottságnyilvános ülése 14 óra 15 perckor véget ért.


