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Meghívottak a napirendi pontnál feltüntetettek szerint. 

 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

Megállapítja, hogy a bizottság ülése határozatképes. 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a javasolt napirend a Weöres Sándor Általános Iskola selej-

tezési kérelmével egészül ki.  

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatosan egyéb kiegészítés van-e? 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

Kéri a Bizottságot, hogy az ülés napirendjét a meghívóban jelzettek szerint a fentiekkel kiegé-

szítve állapítsa meg. 

 

122/2013. (XII.30.) PB határozat 

A Pénzügyi Bizottság az ülés napirendjét az aláb-

biak szerint állapítja meg: 

 

Napirend: 

 

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

delet-tervezete Pápa Város Önkormányzatának 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról 

 

2. 2014. évi ellenőrzési ütemterv jóváhagyása 

 

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

delet-tervezete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint a gyermekek és 

a fiatal felnőttek rászorultságára tekintettel nyújtható ellátásokról és az ezzel kapcsola-

tos eljárási szabályokról 



- 2 - 
 

 

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

delet-tervezete a talajterhelési díjról 

 

5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2013. (...) önkormányzati rende-

let-tervezete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 

21/2012. (X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

6. Pápa Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 
 

7. Beszámoló a Pápai Polgármesteri Hivatal tevékenységéről 

 

8. Jelentés a Képviselőtestület zárt ülésein hozott lejárt határidejű határozatainak végre-

hajtásáról. 

 

9. Pápai Platán Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntés 

 

10. Csengő park kialakításához terület vásárlása, ingatlancsere 

 

11. Veszprémi út 52. helyiség értékesítéséről szóló határozat hatályon kívül helyezése 

 

12. Márton I. u. 10. fszt. 7. és Korona u. 1. fszt. 4. száma alatti lakások értékesítésre kije-

lölése 

 

13. Mező u. 9. pályázati alapár csökkentése 

 

14. Csillag u. 42-44.pályázati alapár csökkentése 

 

15. Vajda ltp. 5. pályázati alapár csökkentése 

 

16. Fő u. 21. pályázati alapár csökkentése 

 

17. Jókai u. 29. pályázati alapár csökkentése 

 

18. Bástya u. – Korvin u. telekhatár rendezés 

 

19. Pápa Városi Televízió selejtezési kérelme 

 

20. Weöres Sándor Általános Iskola selejtezési kérelme 

 

 

 

1. napirend 

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

tervezete Pápa Város Önkormányzatának 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról 

 

Grőber Attila bizottsági elnök 

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos kérdés, hozzászólás van-e? 

Kérdés és hozzászólás nem lévén kéri a bizottságot, hogy a napirendi pontról szavazzanak. 
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A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő ha-

tározatot hozta. 

 

123/2013. (XII.30.) PB határozat 

A Pénzügyi Bizottság Pápa Város Önkormányza-

ta Képviselőtestületének …/2013. (…) önkor-

mányzati rendelet-tervezetét Pápa Város Önkor-

mányzatának 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról 

a Képviselőtestület részére elfogadásra javasolja. 

 

2. napirend 

2014. évi ellenőrzési ütemterv jóváhagyása 

 

Grőber Attila bizottsági elnök 

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos kérdés, hozzászólás van-e? 

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

 

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

határozatot hozta. 

124/2013. (XII.30.) PB határozat 

A Pénzügyi Bizottság a 2014. évi ellenőrzési 

ütemterv jóváhagyását a Képviselőtestület részére 

elfogadásra javasolja. 

 

3. napirend 

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

tervezete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint a gyermekek és a fiatal fel-

nőttek rászorultságára tekintettel nyújtható ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabá-

lyokról 

 

A napirend tárgyalásán jelen van: Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

Grőber Attila bizottsági elnök 

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos kiegészítés van-e? 

 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

2014. január 1-től változik a szociális törvény, mely alapján az átmenetei segély, a temetési 

segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megszűnik önálló ellátási formaként. A 

továbbiakban összeolvadva, mint önkormányzati segély a települési önkormányzat hatásköré-

be fog kerülni. A jogszabály alkotás előírásait figyelembe véve célszerű volt a tervezetnek 

megfelelően a meglévő rendeletet újragondolni. A segélyeken kívül még apróbb technikai 

változásokat is tartalmaz a rendelet-tervezet, amik dőlt betűvel vannak elkülönítve a jelenleg 

is hatályos rendelkezésektől. Jelentősebb változás a temetési segélyeknél volt, ahol az érték-

határt 100 %-ról 130 %-ra kellett felemelni a szociális törvény értékhatárait figyelembe véve. 

Továbbá a közgyógyellátás hatásköre változott, így jegyzői hatáskörből a képviselőtestület 

hatáskörébe kerül január 1-től, de a rendelet-tervezet a többi hatósági ügyhöz hasonlóan ezt is 

polgármesteri hatáskörbe helyezné. Az érdemi változásokat tekintve az értékhatárokat meg-

próbáltuk egységesíteni a három segély tekintetében, továbbá a 11. §-ban a gyermekeket 

egyedül nevelők tekintetében az értékhatároknál engedményt tettünk, hogy ezáltal is segítsük 

őket. Továbbá meghatározásra kerültek azok a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élet-

helyzetek, amelyekben támogatások igényelhetők. Kivettük azon rendelkezést, mely szerint 
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60 napnak kell eltelnie két segélyezési alkalom között, mivel a temetési segély bekerülésével 

előfordulhat olyan élethelyzet, amikor 60 napon belül válik szükségessé a támogatás. Az 

együttfolyósítás is változott, korábban egy személy négyszer kaphatott átmeneti segélyt csök-

kentve az alkalmakat a rendszeres ellátások számával, az új szabályozás szerint a négy alka-

lom az alapeset, mely kiegészülhet - a temetéssel kapcsolatos támogatással - plusz egy alka-

lommal, továbbá a polgármesteri hatáskörű méltányossági alapon adható támogatás sem 

csökkenti a négy segélyezési alkalmat.   

 

Grőber Attila bizottsági elnök 

Megkérdezi, hogy a rendelet-tervezet mennyiben kedvezőbb a magasabb rendű jogszabály 

által meghatározottaknál?    

 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

Nem minden esetben mondja meg a jogszabály a minimumokat, a temetési segélynél megadja 

az értékhatárt és az összeget is, ugyanakkor a helyben szokásos temetési díjakat is figyelembe 

kell venni. A közgyógyellátás esetén a törvényi 200 %-os minimumhoz képest a jelenleg hatá-

lyos rendeletünk is 240 %-ot tartalmaz. Az értékhatárokon nem kellett változtatnunk, mivel 

azok jelenleg is kedvezőbbek, mint a jogszabályi minimumok.    

 

Grőber Attila bizottsági elnök 

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos egyéb kérdés, hozzászólás van-e? 

Egyéb kérdés és hozzászólás nem lévén kéri a bizottságot, hogy a napirendi pontról szavazza-

nak. 

 

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

tározatot hozta. 

125/2013. (XII.30.) PB határozat 

A Pénzügyi Bizottság a Pápa Város Önkormány-

zata Képviselőtestületének …/2013. (…) önkor-

mányzati rendelet-tervezetét a pénzbeli és termé-

szetben nyújtott szociális, valamint a gyermekek 

és a fiatal felnőttek rászorultságára tekintettel 

nyújtható ellátásokról és az ezzel kapcsolatos el-

járási szabályokról a képviselőtestület részére el-

fogadásra javasolja. 

 

4.napirend 

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

tervezete a talajterhelési díjról 

 

Grőber Attila bizottsági elnök 

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos kérdés, hozzászólás van-e? 

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 ha-

tározatot hozta. 

 

126/2013. (XII.30.) PB határozat 

A Pénzügyi Bizottság a Pápa Város Önkormány-

zata Képviselőtestületének …/2013. (…) önkor-

mányzati rendelet-tervezetét a talajterhelési díjról 

a Képviselőtestület részére elfogadásra javasolja. 
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5. Napirend 

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

tervezete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 21/2012. (X.25.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Grőber Attila bizottsági elnök 

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos kérdés, hozzászólás van-e? 

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 ha-

tározatot hozta. 

 

127/2013. (XII.30.) PB határozat 

A Pénzügyi Bizottság a Pápa Város Önkormány-

zata Képviselőtestületének .../2013. (...) önkor-

mányzati rendelet-tervezetét a köztisztviselőket 

megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 

21/2012. (X.25.) önkormányzati rendelet módosí-

tásáról a Képviselőtestület részére elfogadásra ja-

vasolja. 

 

6. Napirend 

Pápa Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 

 

A napirend tárgyalásán jelen van: Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

Grőber Attila bizottsági elnök 

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos kiegészítés van-e? 

Kéri Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezetőt, hogy ismertesse a lényegesebb új elemeket 

a koncepcióban. 

 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

A koncepció első fejezete egy demográfiai helyzetelemzést mutat be több évre visszamenő-

leg. A második rész a szolgáltatások változtatásainak lehetőségeit elemzi. A hosszú távú kon-

cepció létrehozását nehezíti a jogszabályi háttér folyamatos változása, így a koncepció felül-

vizsgálata akár folyamatos is lehetne. Azonban ha figyelembe vesszük az elmúlt két évre szó-

ló koncepciót, elmondható hogy sikerült több célt is megvalósítani belőle. Így telephelyek 

számának csökkentése és férőhelycsökkentések is megvalósultak. A jelenlegi koncepció meg-

alkotását tovább nehezítik olyan még nem ismert lehetőségek, mint az önként vállalt feladatok 

keretében ellátott idősek otthonának átkerülése állami feladatellátási körbe. A változás része 

még, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás rendszere átkerült állami fenntartásba július 

elsejétől, de korábbi testületi döntés alapján megbízási szerződéssel továbbra is az önkor-

mányzat látja el ezen feladatokat. 

 

Grőber Attila bizottsági elnök 

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos kérdés, hozzászólás van-e? 

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 ha-

tározatot hozta. 
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128/2013. (XII.30.) PB határozat 

A Pénzügyi Bizottság a Pápa Város Önkormány-

zatának Szolgáltatástervezési Koncepciójának fe-

lülvizsgálatával kapcsolatos előterjesztést a Kép-

viselőtestület részére elfogadásra javasolja. 

 

 

7. Napirend 

Beszámoló a Pápai Polgármesteri Hivatal tevékenységéről 

 

Grőber Attila bizottsági elnök 

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos kiegészítés van-e? 

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 ha-

tározatot hozta. 

 

129/2013. (XII.30.) PB határozat 

A Pénzügyi Bizottság a Pápai Polgármesteri Hi-

vatal tevékenységéről szóló beszámolót a Képvi-

selőtestület részére elfogadásra javasolja. 

 

 

8. Napirend 

Veszprémi út 52. helyiség értékesítéséről szóló határozat hatályon kívül helyezése 

 

Grőber Attila bizottsági elnök 

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos kiegészítés van-e? 

 

György Zoltán köztisztviselő 

Tájékoztatja a bizottságot, hogy a jelenlegi bérlő a vásárlástól elállt és bérleményként tovább 

üzemeltetné az ingatlant. 

 

Grőber Attila bizottsági elnök 

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos további kérdés van-e? 

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

zanak. 

 

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

tározatot hozta. 

 

130/2013. (XII.30.) PB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizott-

sága, a Veszprémi út 52. szám alatti, az ingatlan-

nyilvántartásba 1830/B/3 hrsz. alatt felvett 15 m
2
 

nagyságú „garázs” megnevezésű nem lakás célú 

helyiség, a bérlő részére bruttó 454.000,- Ft el-

adási áron történő értékesítéséről hozott 77/2013. 

(VII.4.) határozatot hatályon kívül helyezi. 
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9. Napirend 

Márton I. u. 10. fszt. 7. és Korona u. 1. fszt. 4. száma alatti lakások értékesítésre kijelölése 

Grőber Attila bizottsági elnök 

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos kiegészítés van-e? 

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

 

A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a következő ha-

tározatot hozta. 

 

131/2013. (XII.30.) PB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizott-

sága Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestü-

letének az önkormányzati lakások és helyiségek 

bérletéről és elidegenítéséről szóló 28/2013. 

(XI.14.) önkormányzati rendelete 27. § (2) be-

kezdésében biztosított jogkörében eljárva 

- a Pápa, Korona utca 1. földszint 4. szám alatti 

lakás eladási árát bruttó 992.000,- Ft-ban, 

- a Pápa, Márton István utca 10. földszint 7. szám 

alatti lakás eladási árát bruttó 5.330.000,- Ft-ban 

határozza meg. 

 

10. Napirend 

Bástya u. – Korvin u. telekhatár rendezés 

 

Grőber Attila bizottsági elnök 

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos kiegészítés van-e? 

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

 

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

határozatot hozta. 

 

132/2013. (XII.30.) PB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizott-

sága, Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestü-

letének az önkormányzat vagyonáról szóló 

7/2013 (III.28.) rendelete 11. § (4) bekezdésben 

foglaltak alapján, a pápai 3822 hrsz. - ú „kivett 

közterület” megnevezésű ingatlanból hozzávető-

leg 2 m
2 

terület, a pápai 3718 hrsz.-ú „kivett köz-

terület” megnevezésű ingatlanból hozzávetőleg 3 

m
2
 terület árát, - a pápai 3795 hrsz.-ú ingatlan tu-

lajdonosa részére pályázat mellőzésével értékesíti 

-, 16.250.-Ft/m
2
-ben állapítja meg. 

 

 

11. Napirend 

Pápa Városi Televízió selejtezési kérelme 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos kiegészítés van-e? 

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



- 8 - 
 

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

határozatot hozta. 

 

133/2013. (XII.30.) PB határozat 

A Pénzügyi Bizottság a Pápa Városi Televízió se-

lejtezési kérelmét elfogadja. 

 

12. Napirend 

Weöres Sándor Általános Iskola selejtezési kérelme 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos kiegészítés van-e? 

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

 

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

határozatot hozta. 

 

134/2013. (XII.30.) PB határozat 

A Pénzügyi Bizottság a Weöres Sándor Általános 

Iskola selejtezési kérelmét elfogadja. 

 

Grőber Attila bizottsági elnök 

Javasolja, hogy a bizottság az alábbi határozati javaslatot fogadja el: „A Pénzügyi Bizottság a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekez-

dés c) pontjában foglaltak alapján a 8., 9., 10., 13., 14., 15., 16. és a 17. sorszámú napirendi 

pontok tárgyalására zárt ülést rendel el, mivel mind az önkormányzat, mind pedig az előter-

jesztéssel érintett másik fél üzleti érdekét veszélyeztetné a döntés indokainak előzetes nyilvá-

nosságra kerülése.” 

 

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

határozatot hozta. 

 

135/2013. (XII.30.) PB határozat 

A Pénzügyi Bizottság a Magyarország helyi ön-

kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-

vény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak 

alapján a 8., 9., 10., 13., 14., 15., 16. és a 17. sor-

számú napirendi pontok tárgyalására zárt ülést 

rendel el, mivel mind az önkormányzat, mind pe-

dig az előterjesztéssel érintett másik fél üzleti ér-

dekét veszélyeztetné a döntés indokainak előzetes 

nyilvánosságra kerülése. 

 

A bizottság nyílt ülését 13 óra 23 perckor bezárja. A Pénzügyi Bizottság zárt ülésen folytatja 

tovább munkáját. 

 

 

kmf. 

 

Grőber Attila 

bizottsági elnök 

Császár Endre 

bizottsági tag 

 


