
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 

E L N Ö K É T Ő L 

 

7/4-4/2010. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: a Pénzügyi Bizottság 2010. március 3-án a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi 

Osztályának osztályvezetői irodájában megtartott nyilvános üléséről 

Jelen vannak: Grőber Attila 

  Bocskay László 

  Császár Endre 

  Kelemen Ferenc 

  Takács Pál 

  Gál Péter 

  Rózsás Tibor Jánosné 

  Szalainé Tihanyi Andrea 

  Menyhárt László 

  Heizer Zoltán 

  Schmidt Lajos 

 

Menyhárt László: 

Kéri a Bizottságot, hogy a meghívóban jelzett napirendet egészítse ki a sürgősségi 

indítványként kiosztásra került 40. sorszámú előterjesztéssel és a vegyes ügyek között 

tárgyalja meg. 
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Grőber Attila megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Javasolja, hogy a Bizottság a 

napirendben jelzett és a 40. sorszámú vegyes ügyek között szereplő előterjesztéseket 

tárgyalja meg. 

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza: 

11/2010.(III.3.) PB határozat: 

A Bizottság a napirendjét a meghívóban foglaltak szerint – a 40. sorszámú vegyes ügyek 

között szereplő előterjesztéssel kiegészítve – állapítja meg.  

 

Előterjesztés tárgya: 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. (…) rendelet-tervezete Pápa 

Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 4/2009.(II.26.) 

rendelet módosításáról. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza: 

12/2010.(III.3.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Előterjesztés tárgya: 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. (…) rendelet-tervezete Pápa 

Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(I.21.) rendelet 

módosításáról. 

Menyhárt László: 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy az önkormányzat költségvetésének tervezési időszakában a 

kisebbségi önkormányzatoknak nem állt rendelkezésre információ a központi 

költségvetésből nyújtott általános működési támogatás éves összegéről. Előzőek miatt az 

önkormányzat eredeti költségvetésében a kisebbségi önkormányzatok költségvetését 

beépíteni nem lehetett. A társadalompolitika összehangolásáért felelős tárcanélküli 

miniszter közleménye alapján a központosított előirányzat ismeretében a kisebbségi 

önkormányzatok döntöttek a 2010. évi költségvetésükről, melynek az önkormányzat 

költségvetésébe történő beépítését tartalmazza az előterjesztés. 
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A Pénzügyi Bizottság 5 igen, 3 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozza: 

13/2010.(III.3.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Előterjesztés tárgya: 

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelőt érintő pályázatokkal kapcsolatos 

döntések 

I. A struktúraváltoztatást támogató infrastruktúra-fejlesztés a fekvőbeteg-

szakellátásban című felhívásra pályázat benyújtása 

Menyhárt László: 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy I. sz. előterjesztés 10 %-os pályázati önrészt igényel, a II. és 

III. pályázatok saját forrást nem igényelnek. 

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza: 

14/2010.(III.3.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

II. TÁMOP-6.2.4/A/09/1 Foglalkoztatás támogatása A) komponens: 

Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára című felhívásra 

pályázat benyújtása 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza: 

15/2010.(III.3.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 
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III. TÁMOP-6.2.2./A/09/2 képzési programok az egészségügyben 

foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetencia-fejlesztés 

támogatására című felhívásra pályázat benyújtása 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza: 

16/2010.(III.3.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Előterjesztés tárgya: 

A krízishelyzetbe került lakáscélú hitellel rendelkező személyek támogatása 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza: 

17/2010.(III.3.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Előterjesztés tárgya: 

Takácsi Község Önkormányzatával közoktatási feladat átvállalására megállapodás megkötése 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza: 

18/2010.(III.3.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 
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Előterjesztés tárgya: 

A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetésével és gazdálkodásának végrehajtásával 

kapcsolatos megállapodások módosítása 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza: 

19/2010.(III.3.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

 

Előterjesztés tárgya: 

Az MNB Zrt-vel vagyonkezelési szerződés megkötése a Kékfestő Múzeum tekintetében 

Schmidt Lajos: 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a vagyonkezelési szerződés megkötése esetén a használati 

jogról az önkormányzatnak le kell mondania tekintettel arra, hogy egyidejűleg ez a két  

jogcím  nem állhat fenn.  

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza: 

20/2010.(III.3.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Előterjesztés tárgya: 

Pápa-Tapolcafő Attyai utca felújításának TEUT támogatási különbözetéről  történő lemondás, 

módosított támogatási szerződés megkötése 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza: 

21/2010.(III.3.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 
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Előterjesztés tárgya: 

EU Önerő Alap támogatás – 2010. pályázat benyújtása 

Heizer Zoltán: 

Az előterjesztésben foglalt pályázatok elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás 

összesen 209.825.858 Ft-tal csökkenthető.  

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza: 

22/2010.(III.3.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

A Bizottság zárt ülésen folytatja tovább munkáját. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

Menyhárt László s.k.       Grőber Attila s.k. 

jegyzőkönyvvezető       PB elnök 

 

 

 

 


