
PÉNZÜGYI  BIZOTTSÁG 

E L N Ö K É T Ő L  

 

Szám: 7/4-9/2010. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: a Pénzügyi Bizottság 2010. június 28-án a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának 

osztályvezetői irodájában megtartott nyilvános üléséről 

Jelen vannak:  Császár Endre 

  Bocskay László 

  Kelemen Ferenc 

  Takács Pál 

  Gál Péter 

  Rózsás Tibor Jánosné 

  Szalainé Tihanyi Andrea 

  Menyhárt László 

  Schmidt Lajos 

Távolmaradását bejelentette Grőber Attila PB elnök. 

Császár Endre: 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy Dr. Kovács Zoltán polgármester Pápa Város Önkormányzata 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/1995./IV.27./ önkormányzati rendelet 1. sz. 

mellékletének 5.§ /1/ bekezdésében foglaltaknak megfelelően Grőber Attila képviselő 

akadályoztatására tekintettel a Pénzügyi Bizottság 2010. június 28-án 15.30 órakor tartandó 

bizottsági ülésén az elnöki teendők ellátásával megbízta az 1/1-46/2010. sz. ügyiratban. 

 

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Javasolja, hogy a Bizottság a napirendben jelzett 

előterjesztéseket tárgyalja. 
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A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza: 

41/2010.(VI.28.) PB határozat: 

A Bizottság a napirendjét a meghívóban foglaltak szerint állapítja meg. 

 

Előterjesztés tárgya: 

Város-rehabilitációval kapcsolatos döntések 

I.Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010./…/ önkormányzati rendelet-

tervezete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról  

II.Pápai Városfejlesztő Társaság Kft üzleti terve 

Schmidt Lajos: 

Az integrált városfejlesztési stratégia végrehajtásaként pályázat került benyújtásra és az 

önkormányzat megalapította a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft-t. A pályázati bíráló bizottság 

kötelezően városfejlesztési rehabilitációs rendelet megalkotását írta elő, véleménye és a kiadott 

iránymutatás alapján elkészült a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft üzleti terve, melyet az előterjesztés 

tartalmaz. 

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza: 

42/2010.(VI.28.) PB határozat: 

A Bizottság az önkormányzati rendelet-tervezetet és a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft 2010. évi 

üzleti tervét az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja. 

 

Előterjesztés tárgya: 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestületének…/2010./…/ önkormányzati rendelet-tervezete 

a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének 

rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 12/2008./IX.25./ önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza: 

43/2010.(VI.28.) PB határozat: 

A Bizottság az önkormányzati rendelet-tervezetet az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra 

javasolja. 
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Előterjesztés tárgya: 

Szúnyogirtás fedezetének biztosítása 

Kelemen Ferenc: 

Az Öreghegy, Kishegy és egyéb külterületek beletartoznak-e a szúnyogirtással érintett területekbe? 

Menyhárt László: 

Németh Tamás osztályvezető úr tájékoztatása szerint a város belterületét érinti a tervezett 

szúnyogirtás, a külterületekre nem terjed ki. Egy hektár terület egyszeri irtása 1300 Ft+ÁFA összegbe 

kerül. 

Kelemen Ferenc: 

Véleménye szerint a lakott külterületeken is szükséges lenne a szúnyogirtás elvégzése. 

A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozza: 

44/2010.(VI.28.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

 

A Bizottság zárt ülésen folytatja tovább munkáját. 

 

 

Kmf. 

 

Menyhárt László s.k.        Császár Endre s.k. 

jegyzőkönyvvezető        PB tag 

 

 

 

 


