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PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

GAZDASÁGI  BIZOTTSÁGA  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatala tárgyalójában, a Gazdasági Bizottság 2013. 

február 26-án 8
00

 órai kezdettel tartott üléséről 

Jelen vannak:  Császár Endre, a bizottság elnöke  

 Dr. Péntek Árpád, Pingiczer Sándor, a bizottság tagjai 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

György Zoltán köztisztviselő 

Gaálné Lócsi Orsolya köztisztviselő 

 

Igazoltan távolmaradt: Zsegraics Gyula, a bizottság tagja 

 

Császár Endre elnök 

Megállapítja, hogy a bizottság ülése határozatképes, mivel azon a bizottság 3 tagja megjelent. 

Indítványozza, hogy a Bizottság a Vegyes ügyek közt tárgyalja meg a „Közszolg Kft. részére 

történő kezességvállalásról” szóló sürgősségi indítványt. Megkérdezi, hogy a meghívóban 

jelzett napirenden kívül van-e egyéb javaslat. Miután egyéb javaslat nem érkezett, 

indítványozza, hogy a bizottság a meghívóban jelzett napirendet fenti kiegészítéssel tárgyalja 

meg. 

 

Ezt követően a bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

3/2013. (II.26.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az 

ülés napirendjéről szóló indítványt elfogadja. 

 

Császár Endre elnök 

Indítványozza, hogy a bizottság a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény előírásainak betarthatósága miatt jelen ülésén határozzon a jegyzőkönyv 

hitelesítő személyéről. Javasolja, hogy hitelesítőként az elnök után abc sorrendben elsőként 

következő bizottsági tag írja alá a jegyzőkönyvet. 

Miután egyéb javaslat nem érkezett, az indítvánnyal kapcsolatban, a bizottság 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

4/2013. (II.26.) GB határozat 

A 2011. évi CLXXXIX. törvény 60. §-a alapján a 

bizottság üléséről készült jegyzőkönyveket az elnök, 

hitelesítőként az elnök után abc sorrendben elsőként 

következő bizottsági tag, az ő távollétében az abc-ben őt 

követő bizottsági tag írja alá. 
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Napirend: 

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

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről 

2. Vegyes ügyek: 

a) Alapító okirat módosítása (GAESZ) 

b) Közszolg Kft. részére történő kezességvállalás 

c) Tőkeemelés a Pápai Termálvízhasznosító Zrt.-ben 

d) Rohonczy utca területrendezés 

e) Hozzájárulás vezetékjoghoz (Flóra-Plus Kft. részére) 

f) Hozzájárulás földhasználathoz (Karvas Gábor) 

g) Pápai 3906/117 hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez hozzájárulás 

h) Korona utca 36. szám alatti üzlethelyiség értékesítése 

i) Közművesítési hozzájárulás díjának megállapításával kapcsolatos kérelmek 

elbírálása (a napirenddel kapcsolatos anyagok a Városfejlesztési Osztály 

Beruházási Csoportján megtekinthetők) 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2013. évi 

költségvetéséről 

 

Császár Endre elnök 

Köszönti Nagy Zsolt gazdasági osztályvezetőt és felkéri, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Nagy Zsolt 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Pingiczer Sándor 

A bevételi oldalnál a helyi adóbevételek fontossága növekszik, aminek növekedésével számol 

a költségvetés, kérdése, hogy miként tervezi a hivatal a kintlévőségek behajtását, az ehhez 

szükséges személyi és tárgyi feltételek megvannak-e. A könyvvizsgálói jelentésből kitűnik, 

hogy a könyvvizsgáló nem látja biztosítottnak a fejlesztési célú feladatok végrehajthatóságát. 

Ez óvatos előrejelzésként minden évben szerepel a jelentésben. Kérdezi az osztályvezető 

úrtól, hogy a pénzügyi kondícióinkat ismerve a fejlesztési célú feladatok átütemezésére 

várhatóan nem lesz-e szükség. 

 

Nagy Zsolt 

Válaszában elmondja, hogy eddig egy ember végezte a kintlévőségek kezelését, most két új 

kolléga került az adócsoporthoz, akiknek konkrétan ez lenne a feladatuk erre az évre. Ehhez 

ők készítenek egy ütemtervet a különböző adónemek ellenőrzésének módjáról és sorrendjéről, 

ezekkel az ellenőrzésekkel, felülvizsgálatokkal, helyszíni szemlékkel szeretnénk ezeket a 

kintlévőségeket kezelni. A költségvetést a jogszabályoknak megfelelően készítettük el, ahogy 

látható a fejlesztési célú kiadások hiánya és a működési célú bevételek többlete, így nincs 

hiány a költségvetésben. Ezek időben elkülönülnek, de nem lesz szükség átütemezésre, mivel 

várhatóan a bevételek előbb megjelennek a számlánkon, mint ahogy fejlesztési célú kiadások 

jelentkeznek. A könyvvizsgáló felvetését még részletesen elemezni fogjuk az elkövetkező 

napokban. 
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Császár Endre elnök 

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

nem érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 2 igen és 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

5/2013. (II.26.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről 

szóló előterjesztést megtárgyalta, a rendelet-tervezetet 

elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

1. Vegyes ügyek 

 

a) Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 

alapító okiratának módosítása 

 

Császár Endre elnök 

Köszönti Kanozsainé dr. Pék Mária jegyzőt, és felkéri hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Császár Endre elnök 

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

nem érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

6/2013. (II.26.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági 

Ellátó Szervezete alapító okiratának módosításáról szóló 

előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatot 

elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

Császár Endre javasolja, hogy a meghívóban szereplő Vegyes ügyek napirend b) – i) pontjait 

a bizottság zárt ülésen tárgyalja meg. 

 

Ezt követően a bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 



4 

 

7/2013. (II.26.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az 

ülés további napirendi pontjainak zárt ülésen való 

tárgyalásáról szóló indítványt elfogadja. 

 

Több napirend nem lévén a bizottság elnöke az ülést 9
10

 órakor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 …………………………………. …………………………………………. 

 Császár Endre Dr. Péntek Árpád 

 elnök bizottsági tag 

 


