
PÉNZÜGYI  BIZOTTSÁG 

E L N Ö K É T Ő L 

Szám: 7/4-8/2010. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: a Pénzügyi Bizottság 2010. június 7-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 

Grőber Attila megállapítja, hogy az ülés határozatképes.  

Kelemen Ferenc: 

A napirend tárgyalása előtti felszólalásában elmondja, hogy az önkormányzat többségi 

tulajdonú kft-inél a jogszabályi előírások alapján tárgyévben felügyelő bizottságok kerültek 

létrehozásra. A Kft-k 2009. évi gazdálkodásának tárgyalására az elmúlt időszakban került sor. 

Előzőek alapján szükségesnek tartja és a következőket javasolja a Bizottság számára: 

a Pénzügyi Bizottság kérje fel a felügyelő bizottságok elnökeit, hogy adjanak tájékoztatást a 

2009. évi gazdálkodás tapasztalatairól az önkormányzati kft-k esetében a soron következő 

bizottsági ülésen. 

Grőber Attila: 

Javasolja, hogy a Bizottság a meghívóban jelzett előterjesztést Kelemen Ferenc pénzügyi 

bizottsági tag javaslatával együtt tárgyalja. 
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A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza: 

38/2010.(VI.7.) PB határozat: 

A Bizottság a napirendjét a meghívóban foglaltak szerint a jelzett kiegészítéssel együtt  

állapítja meg. 

 

Előterjesztés tárgya: 

Kelemen Ferenc pénzügyi bizottsági tag javaslata 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza: 

39/2010.(VI.7.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság felkéri az önkormányzati többségi tulajdonú korlátolt felelősségű 

társaságoknál működő felügyelő bizottságok elnökeit, hogy adjanak tájékoztatást a 2009. évi 

gazdálkodás tapasztalatairól az önkormányzati kft-k esetében, a Pénzügyi Bizottság soron 

következő ülésén.  

 

Előterjesztés tárgya: 

Kárpát-medencei Összmagyar Diákbajnokság megrendezése 

Grőber Attila: 

Várhatóan mekkora költséggel lehet számolni a rendezvény tekintetében? 

Menyhárt László: 

Rádi Róbert osztályvezető úr tájékoztatása alapján a költségek várhatóan nem haladják meg 

a 2 MFt-ot. 
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A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza: 

40/2010.(VI.7.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

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

jegyzőkönyvvezető        PB elnök 


