
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült: Pápa Városi Polgármesteri Hivatalban, a titkársági osztályvezető irodájában, az 

Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 2011. augusztus 9-én 14.00 órai 

kezdettel tartott üléséről  

 

Jelen vannak: dr. Hermann István, 

 Bocskay László, 

 Pingiczer Sándor és  

 Erőss Bulcsú, a bizottság tagjai  

  

 Benkő Krisztina köztisztviselő 

 Bertha Szilvia szociálpolitikai csoportvezető. 

   

Dr. Péntek Árpád bizottsági elnök bejelentette távolmaradását. 

 

Benkő Krisztina köztisztviselő 

Elmondja, hogy dr. Péntek Árpád képviselő akadályoztatására tekintettel dr. Áldozó Tamás 

polgármester az elnöki teendők ellátásával dr. Hermann István képviselőt bízta meg. 

 

Dr. Hermann István elnök 

Megállapítja, hogy a bizottság ülése határozatképes, mivel azon a bizottság 5 tagja közül 4 fő 

megjelent. Megkérdezi, hogy a meghirdetett napirenden kívül van-e egyéb javaslat.  

Miután egyéb javaslat nem érkezett, indítványozza, hogy a bizottság a meghívóban jelzett 

napirendet tárgyalja meg. 

 

Ezt követően a bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

44/2011. (VIII.9.) ÜB határozat 

A bizottság az ülés napirendjére vonatkozó indítvány 

elfogadja. 

 

 

1. 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.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Bertha Szilvia szociálpolitikai csoportvezető. 

 

Bertha Szilvia szociálpolitikai csoportvezető 

Elmondja, hogy a rendelet-tervezet 1. §-ban a 14. (1) bekezdésében az „Önkormányzati 

lakásfenntartási támogatásban részesíthető az a személy” szövegrész „„Önkormányzati 

lakásfenntartási támogatásban részesíthető az a normatív lakásfenntartási támogatásra nem 

jogosult személy” szövegrészre módosul. 

 

Dr. Hermann István elnök 

Megkérdezi, az önkormányzati lakásfenntartási támogatást az önkormányzati lakást bérlők 

vehetik-e igénybe. 
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Bertha Szilvia szociálpolitikai csoportvezető 

A kérdésre válaszolva elmondja, a támogatást nem az önkormányzati lakást bérlők vehetik 

igénybe. Önkormányzati lakásfenntartási támogatást abban az esetben lehet megállapítani, ha 

a háztartásban az egy fogyasztási egységre számított havi jövedelem nem haladhatja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 270 %-át és a háztartás tagjai egyikének 

sincs vagyona, továbbá a lakásfenntartás indokolt költsége eléri, vagy meghaladja a háztartás 

egy fogyasztási egységre számított havi jövedelmének 15 %-át, egyedül élő esetében a 10 %-

át. Az önkormányzati lakásfenntartási támogatás havi összege 6000,- Ft, amelyet az 

önkormányzat a költségvetéséből biztosít. 

Kiegészítésképpen elmondja, a normatív lakásfenntartási támogatás 90 %-át a központi 

költségvetés biztosítja, a fennmaradó 10 %-ot kell az önkormányzatnak finanszíroznia. 

 

Dr. Hermann István elnök 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás és észrevétel 

nem érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 
 

45/2011. (VIII.9.) ÜB határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

 

Több napirend nem lévén a bizottság elnöke az ülést 14.05 órakor bezárta. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Dr. Hermann István sk. Benkő Krisztina sk. 

 elnök köztisztviselő 


