
PÉNZÜGYI  BIZOTTSÁG 

E L N Ö K É T Ő L 

 

Szám: 7/4-6/2010. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: a Pénzügyi Bizottság 2010. május 5-én 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 

  Benecz Rita 

  Schmidt Lajos 

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

napirendben jelzett előterjesztéseket tárgyalja. 

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza: 

27/2010.(V.5.) PB határozat: 

A Bizottság a napirendjét a meghívóban foglaltak szerint állapítja meg. 

 

 



2 

 

Előterjesztés tárgya: 

1./ I. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010.(…) önkormányzati 

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról 

Menyhárt László: 

A Bizottság a költségvetés végrehajtását 2009. évben az I. félévi beszámoló és a 

háromnegyedéves gazdálkodásról szóló beszámoló során is áttekintette. A költségvetés 

végrehajtásáról szóló beszámoló a jogszabályoknak megfelelően részletesebben ad számot a 

gazdálkodásról.  Megállapítható, hogy az önkormányzat pénzügyi egyensúlya biztosított volt, 

a képviselőtestület évközben a feladatoknak megfelelően módosította a költségvetés 

előirányzatait.  

Grőber Attila: 

A bevételek és kiadások milyen módon befolyásolták a költségvetés alakulását? 

Menyhárt László: 

A bevételek – a működési céli hitel felvételének elmaradását figyelmen kívül hagyva - 

összességükben a tervezett szinten alakultak. A működési kiadások területén takarékos 

gazdálkodás állapítható meg a személyi juttatások és járulékai, továbbá a dologi kiadások 

területén is.  Az engedélyezett költségvetési létszámkerettől a teljesítés 39 fővel marad el. A 

fejlesztési célú feladatok kiadásai a szerződéseknek megfelelően alakultak, több tétel 

esetében 2010. évre áthúzódik a pénzügyi teljesítés. 

Kéri a Bizottságot, hogy a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztést a 

határozati javaslatnak és a rendelet-tervezetnek megfelelően javasolja elfogadásra. 

 

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza: 

28/2010.(V.5.) PB határozat: 

A Bizottság Pápa Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló 

előterjesztést a határozati javaslatnak és a rendelet-tervezetnek megfelelően elfogadásra 

javasolja. 
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II. A 2009. évi ellenőrzések tapasztalatai 

Menyhárt László: 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a 2009. évi intézményi ellenőrzések során három intézmény 

került ellenőrzésre, továbbá külső ellenőrzések is történtek az önkormányzatnál, melynek 

megállapításait az előterjesztés részletesen tartalmazza. 

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza: 

29/2010.(V.5.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

 

Előterjesztés tárgya: 

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

tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételének rendjéről szóló 12/2008.(IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Benecz Rita: 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a jogszabályi rendelkezések alapján az intézményi térítési díj 

az önköltség és a normatíva különbözete, de a fenntartó az intézményi térítési díjat 

alacsonyabb összegben is megállapíthatja, melyet a mellékletek tartalmaznak. Az ellátottak 

által fizetendő személyi térítési díjat az alkalmazott kedvezmények alapján a mellékletben 

foglaltak szerint javasolja az előterjesztés megállapítani. Gyermekétkeztetés esetén az 

intézményi térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi 

összege. 

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza: 

30/2010.(V.5.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 
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Előterjesztés tárgya: 

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

tervezete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonkezelés és hasznosítás szabályairól szóló 

22/1992.(X.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza: 

31/2010.(V.5.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Előterjesztés tárgya: 

Az Esterházy kastély rekonstrukciós támogatásával kapcsolatos fenntartási kötelezettség 

vállalása. 

 Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza: 

32/2010.(V.5.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

 

Előterjesztés tárgya: 

Költségvetési szervek alapító okiratának módosítása 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza: 

33/2010.(V.5.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 
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Előterjesztés tárgya: 

Önkormányzati Minisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához pályázat 

benyújtása a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság eszköz-feltételeinek javítására 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza: 

34/2010.(V.5.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

 

Előterjesztés tárgya: 

A helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló 33/2010.(IV.6.) KHEM-ÖM együttes 

rendelet alapján a helyi közösségi közlekedés támogatási kérelmének benyújtása 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza: 

35/2010.(V.5.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

A Bizottság zárt ülés folytatja tovább munkáját. 

 

Kmf. 

 

 

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

jegyzőkönyvvezető        PB elnök 


