
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

PÉNZÜGYI  BIZOTTSÁGA 

E L N Ö K É T Ő L 

 

Szám: 7/4-5/2012. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült a Pénzügyi Bizottság 2012. március 28-án, 11 óra 45 perckor kezdődő a Polgármesteri 

Hivatal Polgármesteri Kabinet irodahelyiségében megtartott nyilvános üléséről 

Jelen vannak: Grőber Attila 

  Erőss Bulcsú 

  Máté István 

  Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna 

  Benecz Rita 

 

Távolmaradásukat bejelentették: Dr. Vörös Ibolya és Császár Endre PB tagok 

 

Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna: 

Kéri a Bizottságot, hogy a kiosztásra került 59., és 60. sz. sürgősségi indítványokat a 

napirendben jelzett előterjesztésekkel tárgyalja. 

Grőber Attila: 

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Javasolja, hogy a Bizottság az 59. és 60. sz. 

sürgősségi indítványokat  és a napirendben jelzett előterjesztéseket tárgyalja. 

A Pénzügyi Bizottság 3 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

25/2012.(III.28.) PB határozat: 

A Bizottság az 59. és 60. sz. sürgősségi indítványokat és a napirendben jelzett 

előterjesztéseket tárgyalja 
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Előterjesztés tárgya: 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012.(…) önkormányzati rendelet-

tervezete a Pápa Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(III.1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna: 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a költségvetési rendelet módosítása a 2012. I. 1-jétől életbe 

lépő jogszabályokban megfogalmazott előírások - mely az önkormányzat és a Polgármesteri 

Hivatal elkülönített költségvetéséről rendelkezik – miatt szükséges. A módosítás a 

Polgármesteri Hivatal működési kiadásaiból az önkormányzat kiadásaiba történő 

átcsoportosítást tartalmazza, valamint a képviselőtestület határozatában foglaltak a 

költségvetési rendeletben átvezetésre kerültek. 

Grőber Attila: 

A Polgármesteri Hivatal közművelődési és oktatási feladataiból átcsoportosul 49100 EFt az 

önkormányzati feladatok közé 52100 EFt összegben. Miért van erre szükség, jogszabály írja-e 

elő?  

Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna: 

Központi jogszabály nem írja elő, olyan feladatok átcsoportosításáról van szó, ahol a 

polgármester úr által megkötött folyamatban lévő szerződések előirányzatait kell 

átcsoportosítani az önkormányzati kiadások közé. A polgármesteri hivatali kiadások 

tekintetében a jegyző a kötelezettségvállaló. Emiatt kell kivezetni a polgármesteri hivatal 

költségvetéséből. 

A Pénzügyi Bizottság 1 igen, 1 ellenszavazat, 1 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

26/2012.(III.28.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést nem javasolja elfogadásra. 

 

Előterjesztés tárgya: 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012.(…) 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 
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Benecz Rita: 

Az önkormányzat jelenleg is szabályozza rendeletben azt, hogy milyen feltételek mellett 

jogosult ellátást kapni az igénylő amelyek között feltételként szerepelt a lakókörnyezet 

rendezettsége. A lakásfenntartási támogatásra való jogosultság esetén is feltétel lesz a 

lakókörnyezet rendezettsége, az aktív korúak ellátásához hasonlóan. 

A helyi lakásfenntartási támogatás 2012. március 31-ével a törvény erejénél fogva 

megszűnik. Az önkormányzati lakásfenntartási támogatásból kikerült érintettek egy része  

jogosult lehet a normatív lakásfenntartási támogatásra, új igény benyújtásával van lehetőség 

az ellátás folyósítására. Az igények feldolgozása és elbírálása jelentős adminisztrációs 

többletterhet jelent a Polgármesteri Hivatal számára.   

A hatályon kívül helyező rendelkezésre azért van szükség, hogy a törvény paragrafusaira való 

merev  hivatkozást tartalmazó szövegrészt az önkormányzati rendeletben a törvény 

módosulása esetén ne kelljen minden esetben módosítani. 

 

Erőss Bulcsú: 

Az előterjesztés 4. oldalán szerepel, hogy 2012. március 31-ig 665 fő részesült normatív 

lakásfenntartási támogatásban. Mekkora volt ennek az összege? 

Benecz Rita: 

Minimum összege a törvényi előírásoknak megfelelően 2500 Ft, maximum összege nincs 

meghatározva, eddig a legmagasabb összege 12000 Ft volt.  

Erőss Bulcsú: 

Az önkormányzati lakásfenntartási támogatás összege? 

Benecz Rita: 

Az önkormányzati lakástámogatás 5000, 5500, 6000 Ft. Átlagban 5700 Ft a megállapított 

ellátás. 

Erőss Bulcsú: 

Mennyi a kiegészítő támogatás? 

Benecz Rita: 

Átlagosan 1883 Ft a kiegészítő önkormányzati támogatás, 6000 Ft-ra történik a kiegészítés. 

4117 Ft az átlagos alaptámogatás. 
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Grőber Attila: 

Mekkora kiadást jelent a lakásfenntartási támogatás? 

Benecz Rita: 

70 millió forint volt. 

Grőber Attila: 

Március 31-ig? 

Benecz Rita: 

Hozzávetőlegesen 8 és félmillió forint. 

Grőber Attila: 

Március 31-e után? 

Benecz Rita: 

Akik normatív lakásfenntartásra jogosultak továbbra is kapják a megállapítás szerint az 

ellátást. 

Akik önkormányzati lakásfenntartási támogatást kaptak 202 fő esetében szűnik meg a 

jogszabályváltozás miatt az ellátás, ők új kérelmet nyújthatnak be. 

A normatív és önkormányzati kiegészítő támogatásban részesülők esetében a normatív rész 

marad. 

Grőber Attila: 

Az ellátásnak az összege változik? 

Benecz Rita: 

A normatív összeg nem, de a kiegészítő támogatás megszűnése miatt kevesebb összegű 

ellátást fognak kapni. 

Máté István: 

A lakásfenntartási támogatás hatásköre átmegy jegyzői hatáskörbe? 

Benecz Rita: 

Igen, az új megállapítások 2012. január 1-től már jegyzői hatáskörben vannak. 
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Grőber Attila: 

Az önkormányzati támogatás megszűnése a város költségvetésében mekkora megtakarítást 

jelent? 

Benecz Rita: 

Kb. 60 millió forint. 

Grőber Attila: 

Maximálisan egyetért azzal, hogy a szociális támogatások megítélésében feltételeket kell 

szabni. Az elmúlt 10 évben hozott szabályozások a szociálisan rászorultak helyzetén - 

függetlenül attól, hogy a jogosultság megállapításához kell feltételeket szabni -, alapvetően 

nem változtattak. Attól, hogy a feltételrendszernek – mint például, a lakókörnyezet rendben 

tartása - a szociálisan rászorult személy eleget tesz, nem változik meg a rászorultság ténye. 

 

A Pénzügyi Bizottság 3 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

27/2012.(III.28.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Előterjesztést tárgya: 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012.(…) önkormányzati rendelet-

tervezete a közterület használatról és a reklámozás rendjéről szóló 18/1994.(V.17.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Pénzügyi Bizottság 3 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

28/2012.(III.28.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 
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Előterjesztést tárgya: 

Pápa Város Önkormányzata sportkoncepciójának elfogadása 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Pénzügyi Bizottság 3 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

29/2012.(III.28.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Előterjesztés tárgya: 

Pályázat benyújtása gyalogátkelőhelyek létesítésére 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Pénzügyi Bizottság 3 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

30/2012.(III.28.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Előterjesztés tárgya: 

Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központtal megállapodás megkötése TÁMOP 

pályázathoz 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Pénzügyi Bizottság 3 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

31/2012.(III.28.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 
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Előterjesztés tárgya: 

Jókai Mór Városi Könyvtár részvétele a TÁMOP-3.2.4-A-11/1 Tudásdepó-Expressz pályázaton 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Pénzügyi Bizottság 3 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

32/2012.(III.28.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Előterjesztés tárgya: 

Pápa Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Pénzügyi Bizottság 3 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

33/2012.(III.28.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Előterjesztés tárgya: 

Pápa-Takácsi közoktatási feladatra megállapodás megkötése 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Pénzügyi Bizottság 3 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

34/2012.(III.28.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 
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Előterjesztés tárgya: 

Körösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület részére támogatás biztosítása (Gazdáné 

Olosz Ella – mellszobor állítás) 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Pénzügyi Bizottság 3 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

35/2012.(III.28.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Előterjesztés tárgya: 

Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ részvétele a TÁMOP-3.2.13-12/1 pályázaton 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Pénzügyi Bizottság 3 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

36/2012.(III.28.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Előterjesztés tárgya: 

Reménységeink Alapítvány támogatása 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Pénzügyi Bizottság 3 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

37/2012.(III.28.) PB határozat: 

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

 

 

Kmf. 

 

 

 

Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna s.k.      Grőber Attila s.k. 

jegyzőkönyvvezető        PB elnök 


