
PÁPA  VÁROS  ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

PÉNÉZÜGYI  BIZOTTSÁGA 

E L N Ö K É T Ő L 

 

Szám: 7/4-14/2011. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: a Pénzügyi Bizottság 2011. augusztus 8-án  14 óra 00 perckor kezdődő, a 

Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztályának osztályvezetői irodájában megtartott nyilvános 

üléséről. 

Jelen vannak: Grőber Attila 

  Császár Endre 

  Erőss Bulcsú 

  Máté István 

  Dr. Vörös Ibolya 

  Menyhárt László 

  Berta Szilvia 

 

Grőber Attila: 

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Javasolja, hogy a Bizottság a napirendben jelzett 

előterjesztéseket tárgyalja. 

A Pénzügyi Bizottság 5 igen,  0 ellenszavaztat, 0  tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

82/2011.(VIII.8.) PB határozat: 

A  Bizottság a napirendjét a meghívóban foglaltak szerint állapítja meg. 
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Előterjesztés tárgya: 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011.(…) önkormányzati rendelet-

tervezete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az 

ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 16/2010.(VII.8.) rendelet módosításáról. 

Berta Szilvia: 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény változása miatt szükséges a 

rendeletmódosítás, amelyben a lakásfenntartási támogatás előnyösen változott a 

támogatottak részére. 

Grőber Attila: 

Az egy fogyasztási egység mit jelent? 

Berta Szilvia: 

A törvény háztartási fogyasztási egységeket határoz meg a háztartásban lévő személyekre. 

Grőber Attila: 

270 %-ot javasol az előterjesztés, mi a jogszabályi határ? 

Berta Szilvia: 

250 % az alsó határ, a felső határ nem meghatározott, azonban a vagyoni helyzetet is 

figyelembe kell venni. 

Grőber Attila: 

Az egyedülálló 200 %-a hány forintot jelent? 

Berta Szilvia: 

57000.-Ft-ot. 

Grőber Attila: 

A természetbeni támogatás hogyan történik? 

Berta Szilvia: 

A közüzemi szolgáltató részére kerül utalásra a támogatás. 

Grőber Attila: 

Melyik társadalmi réteg az, aki alacsonyabb támogatást kaphat? 
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Berta Szilvia: 

A lakásfenntartási támogatás esetében az alacsony keresetű, egyedülállók kaphatnak 

kevesebbet minimális mértékben, a családdal rendelkezőket nem érinti a csökkenés. 

A Pénzügyi Bizottság 5 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

83/2011.(VIII.8.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Előterjesztés tárgya: 

Pályázat benyújtása az Esterházy-kastély kertjének helyreállítására. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Pénzügyi Bizottság 5 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

84/2011.(VIII.8.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Előterjesztés tárgya: 

A Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő pályázatához szükséges fenntartói 

nyilatkozatok 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Pénzügyi Bizottság 5 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

85/2011.(VIII.8.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 
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A Bizottság zárt ülésen folytatja tovább munkáját. 

 

Kmf. 

 

Menyhárt László s.k.       Grőber Attila s.k. 

jegyzőkönyvvezető       PB elnök 


