
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

ELNÖKÉTŐL 

 

szám: 7/4-8/2013 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: A Pénzügyi Bizottság 2013. május 29-án 12 óra 30 perckor a Városháza I. emeleti 

tárgyalótermében megtartott nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak:            

Grőber Attila 

Dr. Vörös Ibolya 

Császár Endre és 

Máté István bizottsági tagok 

 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

Rádi Róbert kabinetvezető 

György Zoltán köztisztviselő 

 

Meghívottak a napirendi pontnál feltüntetettek szerint. 

 

Távolmaradását bejelentette:     

Erőss Bulcsú bizottsági tag    

 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

Megállapítja, hogy a bizottság ülése határozatképes. 

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatosan van-e kiegészítés? 

 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető: 

Kéri a bizottságot, hogy a 83. előterjesztés 1. mellékletét fogadja be, mivel az lemaradt az 

anyag postázásakor. 

 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

Javasolja, hogy a bizottság 80. előterjesztést, mivel az korábbi pénzügyi döntéseket is 

tartalmaz, vegye fel a napirendek közé. 

Kéri a Bizottságot, hogy az ülés napirendjét a meghívóban jelzettek szerint a 80. 

előterjesztéssel - a Képviselőtestület zárt ülésein hozott lejárt határidejű határozatainak 

végrehajtásáról szóló jelentéssel – együtt, a 83. előterjesztés 1. mellékletének befogadásával 

állapítsa meg. 

 

 

45/2013.(V.29.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az ülés napirendjét az 

alábbiak szerint állapítja meg: 



                                    

Napirend: 

 

 

1./ Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak 

megállapításáról szóló 14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

2./ Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok beszámolójának jóváhagyása (zárt 

ülés) 

I. Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. 

II. Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 

 

3./ Vegyes ügyek 

 Pápa Város Önkormányzata közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terve 

 Reménységeink Alapítvány részére támogatás biztosítása 

 Partnervárosi együttműködés Kovásznai ingatlanfejlesztésben  

 Pápai Hús 1913. Kft.-vel kapcsolatos tájékoztató (zárt ülés) 

 Tapolca patak revitalizációja II. ütem – adásvételi előszerződések (zárt ülés) 

 Pápai Platán Nonprofit Kft. tőkeemelés, területhasználat (zárt ülés) 

 

4./ Egyéb ügyek 

 Jókai Mór Városi Könyvtár selejtezési kérelme 

 

 5./ Jelentés a képviselőtestület zárt ülésein hozott lejárt határidejű határozatainak 

végrehajtásáról 

 

     

1. napirend: 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) önkormányzati rendelet-

tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 14/2011. (V.30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A napirend tárgyalásán jelen van:  

Szalainé Tihanyi Andrea ESZI intézményvezető 

Bene Andrásné ESZI gazdasági vezető 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

Megkérdezi, hogy van-e kiegészítés a rendelet-tervezethez? 

 

Szalainé Tihanyi Andrea ESZI intézményvezető: 

Nincs. 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

A következőket kérdezi: 

- A térítési díjak önköltség számításának mi a módszertana, mivel jelentős eltérések 

vannak akár egy intézményen belül is? 

- Mi az oka, hogy a jelenlegi az étkezés intézményi térítési díj 250-ről 380 Ft-ra emelkedik.  



- Az idősek otthonának térítési díja 103.800 Ft-ra emelkedik, ez hogy értelmezhető a 

nyugdíjak 60, 80%-os viszonyításához? 

- Az idősek klubjában történő étkezés önköltsége 1210 Ft, ami kevesebb a korábbinál. Mi 

ennek az oka? 

 

Szalainé Tihanyi Andrea ESZI intézményvezető: 

Az intézmények térítési díjainak számítási metodikáját a szociális törvény tartalmazza, így azt 

is, hogy mit lehet az önköltség számításánál figyelembe venni. Az önköltséget a tervadatokból 

kiindulva ellátásonként kell meghatározni. A terv adatokat a megelőző év normatív 

lehívásából, a szociális étkeztetés és házi gondozási igény összesítéséből kapjuk, amihez a 

tervezett felújításokat hozzá lehet számolni, a beruházásokat azonban nem. Az így kapott 

számok ismeretében tervezzük meg a következő évi működési kiadásainkat. Végül a 

működési kiadásainkat elosztjuk az ellátottak számával, akkor megkapjuk az önköltségünket. 

Ezért az ellátottak számának növekedésével csökkenhet az önköltségünk. A bölcsődéknél az 

önköltség intézmények közötti eltéréseit az befolyásolja, hogy Fenyveserdő Bölcsőde 

üzemelteti a konyhát. A Bóbita és a Napsugár bölcsődéknél konyhával kapcsolatos költségek 

nem jelentkeznek - azok nem kerülnek tovább számlázásra feléjük - az önköltségük ezáltal 

kevesebb lesz. Természetesen a szülők csak a törvényben meghatározott étkeztetési normát 

fizetik egységesen mind a három bölcsődében. Ez kevesebb, mint az önköltség, aminek 

ellentételezésére lehetne a bölcsődékben a napközbeni ellátásért térítési díjat szedni, de 

korábbi döntés alapján ilyen díjat nem kérünk a szülőktől. 

 

Bene Andrásné ESZI gazdasági vezető: 

A szociális étkeztetés és az idősek nappali ellátása keretében történő étkeztetés összefügg. 

Mindkettőnél egyforma összeg lett meghatározva. Összességében 300 főre van lehívva a 

normatíva. A normán felüli részt itt is az önköltség határozza meg, amelyet hasonló elvek 

alapján számoljuk, mint a bölcsődéknél. A tavalyi 250 Ft-os térítési díjra nem készült 

méltányossági tábla és nem is volt mentesség. A tavalyi díjemelés évközben 20 fővel 

csökkentette az étkezést igénybevevők számát, de év végére ismét elértük a 309 főt. Idén a díj 

növekedést egy méltányossági táblával próbáljuk ellensúlyozni, így aki jogosult rá - a 

méltányosság révén - annak továbbra is csak 250 Ft-ot kell fizetnie. Előreláthatólag az ellátást 

igénylők meg tudják fizetni az emelt díjat is. A szállítási költségeket pedig az üzemanyag árak 

változásai növelték. 

A bentlakásos ellátás díja  103 800 Ft lett. A tavalyi évben külön kellett választani a tartós 

bentlakásos ellátást és az átmenetit. A tartós ellátás kimondottan az idősek otthonához 

kapcsolódik. Az idei évtől azonban megváltozott a központi finanszírozás és a két ellátást 

egyként kezeli, ezért mi is egységesen állapítottuk meg a díjakat. Ez a gondozóházban 

jelentős 66,7 %-os növekedést jelent. Ugyanakkor a szociális törvény szabályozza, hogy az 

intézményi ellátásért fizetendő térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének a 

gondozóházban a 60%-ot, a tartós bentlakás esetében pedig a 80%-ot. Így az ellátottak 

többsége nem fog többet fizetni, mint az előző évben. 137 főből 44-en fizetnek teljes térítési 

díjat a bentlakásos ellátás esetén, a gondozóházban 12 fő fizet teljes és 8 fő részleges díjat.  

Az 1210 Ft-os étkeztetési díj önköltsége is az egységesítés következménye.  

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

Köszöni a pontos és részletes előterjesztési anyagot. Megkérdezi, hogy van-e további kérdés? 

További kérdés és hozzászólás nem lévén kéri a bizottságot, hogy a rendelet-tervezetről 

szavazzanak. 

 



A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

46/2013.(V.29.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság a Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezetét a Pápa 

városban biztosítható személyes gondoskodást 

nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének 

rendjéről, a fizetendő térítési díjak 

megállapításáról szóló 14/2011. (V.30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról a 

képviselőtestület részére elfogadásra javasolja. 

 

 

2. napirend: 

Pápa Város Önkormányzata közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terve 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

Megkérdezi, hogy van-e kiegészítés az előterjesztéshez? 

 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető: 

Kiemeli, hogy az előterjesztés első olvasat, amelynek elkészítése egyrészt jogszabályi előírás, 

másrészről egy korábbi ígéret, mely szerint informáljuk a képviselőtestületet az önkormányzat 

forgalomképes vagyoni helyzetéről. Kéri a bizottságot és a jelenlévőket, amennyiben további 

javaslataik lennének, azokat a végleges terv elfogadása előtt legyenek szívesek benyújtani. 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e kérdésük? 

 

További kérdés és hozzászólás nem lévén kéri a bizottságot, hogy a napirendi pontról 

szavazzanak. 

 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

47/2013.(V.29.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság Pápa Város 

Önkormányzata közép- és hosszútávú 

vagyongazdálkodási terve első olvasatát a 

képviselőtestület részére elfogadásra javasolja. 

 

 

 

 

 

3. napirend: 

Reménységeink Alapítvány részére támogatás biztosítása 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 



Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e kérdésük? 

 

Megkérdezi, hogy miért lett az alapítvány neve reménységeink és kiket támogat? 

 

Rádi Róbert kabinetvezető: 

Az alapítvány kimondottan tapolcafői gyerekeket támogat és a név is erre utal. Pályázatokon 

való részvételi lehetőségek miatt lett létrehozva, elsősorban a nyári táborok támogatását 

szolgálja. 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

További kérdés és hozzászólás nem lévén kéri a bizottságot, hogy a napirendi pontról 

szavazzanak. 

 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

48/2013.(V.29.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság a Reménységeink 

Alapítvány részére támogatás biztosítása 

előterjesztést a képviselőtestületnek elfogadásra 

javasolja. 

 

 

4. Napirend: 

Partnervárosi együttműködés Kovásznai ingatlanfejlesztésben  

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

Tájékoztatja a bizottságot, hogy az előterjesztésben a Polgármester felhatalmazást kér, hogy a 

kovásznai ingatlanfejlesztésekkel kapcsolatos tárgyalásokat folytathasson.  

Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e kérdésük? 

 

Kérdés és hozzászólás nem lévén kéri a bizottságot, hogy a napirendi pontról szavazzanak. 

 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

 

49/2013.(V.29.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság Partnervárosi 

együttműködés Kovásznai ingatlanfejlesztésben 

előterjesztést a képviselőtestület részére 

elfogadásra javasolja. 

 

 

5. Napirend: 

Jókai Mór Városi Könyvtár selejtezési kérelme 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

Kérdés és hozzászólás nem lévén kéri a bizottságot, hogy a napirendi pontról szavazzanak. 

 



A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

 

50/2013.(V.29.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság Jókai Mór Városi Könyvtár 

selejtezési kérelmét elfogadja. 

 

 

 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46.§ (2) bekezdés 

c) pontja alapján javasolja, hogy a további napirendek tárgyalására a Bizottság zárt ülést 

rendeljen el. 

 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

 

51/2013.(V.29.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság zárt ülés megtartását 

rendeli el. 

 

 

Grőber Attila bizottsági elnök a bizottság nyílt ülését 12 óra 53 perckor bezárja. A Pénzügyi 

Bizottság zárt ülésen folytatja tovább munkáját. 

 

 

 

 

kmf. 

 

 

 

 

 

                                           

Grőber Attila      Máté István 

bizottsági elnök                 bizottsági tag 

 


