




PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

ELNÖKÉTŐL 

 

szám: 7/4-12/2014. 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: A Pénzügyi Bizottság 2014. május 28-án 17 óra 00 perckor a Városháza I. 

emeleti tárgyalótermében megtartott nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak:           Grőber Attila bizottsági elnök 

Máté István 

Süle Zsolt bizottsági tagok 

 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

Távolmaradását bejelentette: dr. Vörös Ibolya bizottsági tag. 

Császár Endre bizottsági tag az ülésre később érkezett. 

Meghívottak a napirendi pontnál feltüntetettek szerint. 

 

Grőber Attila bizottsági elnök 

Megállapítja, hogy a bizottság ülése határozatképes. 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a javasolt napirend a 80. és 81. sorszámú sürgősségi indít-

vánnyal, valamint a Tarczy Lajos Általános Iskola selejtezési kérelmével egészül ki. 

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

 

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

 

57/2014. (V.28.) PB határozat 

A Pénzügyi Bizottság az ülés napirendjét az aláb-

biak szerint állapítja meg: 

 

 

Napirend: 

 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2014. (...) önkormányzati rende-

let-tervezete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgálta-

tásról szóló 13/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének  …/2014. (…) önkormányzati ren-

delet-tervezete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vo-

natkozó kötelező helyi közszolgáltatásról 

 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének  …/2014. (…) önkormányzati ren-

delet-tervezete a belváros közlekedéséről szóló 12/2013. (V.9.) önkormányzati rende-

let módosításáról 

 

4. Tájékoztató a Pápai Hús 1913 Kft. 2013. évi gazdálkodásáról 
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5. Közösségi közlekedés támogatására pályázat benyújtása 

 

6. Húsáruház megvalósítására pályázat kiírása 

 

7. Ingatlanvásárlás közterület céljára (pápai 4244 hrsz-ú ingatlan) 

 

8. Jókai u. 30. pályázati alapár csökkentése 

 

9. Perutz Stadionba lelátó beszerzése 

 

10. Pápai Szeletelt és Darabolt Hústermékeket Csomagoló Kft. részére nyújtott tagi köl-

csön átfordítása törzstőke emelésbe 

 

11. Tarczy Lajos Általános Iskola selejtezési kérelme 

 

 

 

1. napirend 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2014. (...) önkormányzati rendelet-

tervezete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 

13/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A napirend tárgyalásán jelen van: 

Mészáros Csaba Közszolg Kft. ügyvezetője és Molnár István városfejlesztési osztályvezető. 

 

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 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő ha-

tározatot hozta. 

 

58/2014. (V.28.) PB határozat 

A Pénzügyi Bizottság a Pápa Város Önkormány-

zata Képviselőtestületének .../2014. (...) önkor-

mányzati rendelet-tervezetét a települési hulla-

dékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi köz-

szolgáltatásról szóló 13/2011. (V.30.) önkor-

mányzati rendelet módosításáról a Képviselőtes-

tület részére elfogadásra javasolja. 

 

 

2. napirend 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének  …/2014. (…) önkormányzati rendelet-

tervezete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező 

helyi közszolgáltatásról 

 

A napirend tárgyalásán jelen van:  

Mészáros Csaba Közszolg Kft. ügyvezetője és Molnár István városfejlesztési osztályvezető 
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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 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő ha-

tározatot hozta. 

 

 

59/2014. (V.28.) PB határozat 

A Pénzügyi Bizottság a Pápa Város Önkormány-

zata Képviselőtestületének  …/2014. (…) önkor-

mányzati rendelet-tervezetét a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról a 

Képviselőtestület részére elfogadásra javasolja. 

 

 

3. napirend 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének  …/2014. (…) önkormányzati rendelet-

tervezete a belváros közlekedéséről szóló 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelet módosításá-

ról 

 

A napirend tárgyalásán jelen van: 

Bánhidi László Pápa Város Önkormányzata Városgondnoksága intézményvezetője, Radó Ist-

ván Pápa Város Önkormányzata Közterület-Felügyelet vezetője és Molnár István városfej-

lesztési osztályvezető 

 

Grőber Attila bizottsági elnök 

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

 

Bánhidi László 

Tájékoztatja a bizottságot, hogy a második pontban a korábban elfogadott rendeletben elfoga-

dott mobil parkolás hatályát veszti. Helyette egy központosított mobil fizetési parkolás lép 

hatályba július 1-étől a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározottak alapján. 

 

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 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő ha-

tározatot hozta. 

 

 

60/2014. (V.28.) PB határozat 

A Pénzügyi Bizottság a Pápa Város Önkormány-

zata Képviselőtestületének  …/2014. (…) önkor-

mányzati rendelet-tervezetét a belváros közleke-

déséről szóló 12/2013. (V.9.) önkormányzati ren-

delet módosításáról a Képviselőtestület részére 

elfogadásra javasolja. 
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4. napirend 

Közösségi közlekedés támogatására pályázat benyújtása 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

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 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő ha-

tározatot hozta. 

 

 

61/2014. (V.28.) PB határozat 

A Pénzügyi Bizottság a Közösségi közlekedés 

támogatására pályázat benyújtásáról szóló előter-

jesztést a Képviselőtestület részére elfogadásra 

javasolja. 

 

 

5. napirend 

Húsáruház megvalósítására pályázat kiírása 

 

A napirend tárgyalásán jelen van György Zoltán köztisztviselő 

 

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 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő ha-

tározatot hozta. 

 

62/2014. (V.28.) PB határozat 

A Pénzügyi Bizottság a Húsáruház megvalósítá-

sára pályázat kiírásáról szóló előterjesztést a 

Képviselőtestület részére elfogadásra javasolja. 

 

 

6. napirend 

Ingatlanvásárlás közterület céljára (pápai 4244 hrsz-ú ingatlan) 

 

A napirend tárgyalásán jelen van György Zoltán gazdasági köztisztviselő 

 

Grőber Attila bizottsági elnök 

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

 

György Zoltán köztisztviselő 

Tájékoztatja a bizottságot, hogy az előterjesztésben szereplő ingatlan, ahogy a mellékelt hely-

színrajzon is látható, magántulajdonban van, amelyet az ingatlan tulajdonosai az önkormány-

zat számára felajánlottak megvásárlásra. 
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Grőber Attila 

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 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő ha-

tározatot hozta. 

 

63/2014. (V.28.) PB határozat 

A Pénzügyi Bizottság a közterület céljára (pápai 

4244 hrsz-ú ingatlan) ingatlanvásárlásról szóló 

előterjesztést a Képviselőtestület részére elfoga-

dásra javasolja. 

 

Molnár István, Radó István, Bánhidi László és Mészáros Csaba távoznak a bizottsági ülésről. 

 

7. napirend 

Jókai u. 30. pályázati alapár csökkentése 

 

A napirend tárgyalásán jelen van György Zoltán köztisztviselő 

 

Grőber Attila bizottsági elnök 

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

 

György Zoltán köztisztviselő 

Tájékoztatja a bizottságot, hogy az ingatlan szerkezete karbantartott, a tetőszerkezet teljesen 

felújított, de a helyiség vizes. Korábban 2.520.000,- Ft pályázati alapáron már több alkalom-

mal meghirdetésre került, melyre pályázat nem érkezett. 

 

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 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő ha-

tározatot hozta. 

 

64/2014. (V.28.) PB határozat 

A Pénzügyi Bizottság Pápa Város Önkormányza-

ta Képviselőtestületének az Önkormányzat va-

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

bekezdésben foglaltak alapján, - a 21/2010. 

(XII.15.) GB határozattal értékesítésre kijelölt -, 

pápai 148/A/5 hrsz. – ú 28 m
2
 alapterületű „iro-

da” megnevezésű ingatlan pályázati alapárát brut-

tó 2.350.000,- Ft-ban állapítja meg. 

 

 

8. napirend 

Tarczy Lajos Általános Iskola selejtezési kérelme 

 

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. 










