
PÉNZÜGYI  BIZOTTSÁG 

E L N Ö K É T Ő L 

 

Szám: 7/4-11/2010. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: a Pénzügyi Bizottság 2010. július 7-én a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának 

osztályvezetői irodájában megtartott nyilvános üléséről 

Jelen vannak: Grőber Attila 

  Bocskai László 

Császár Endre 

Kelemen Ferenc 

Takács Pál 

Gál Péter 

Menyhárt László 

Benecz Rita 

Kovács Attila Közszolg Kft 

Távolmaradását bejelentette: Rózsás Tibor Jánosné és Szalainé Tihanyi Andrea PB tagok. 

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

napirendben jelzett előterjesztéseket tárgyalja. 

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza: 

48/2010.(VII.7.)PB határozat: 

A Bizottság a napirendjét a meghívóban foglaltak szerint állapítja meg. 
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Előterjesztés tárgya: 

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő pályázatával kapcsolatos  döntés 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza: 

49/2010.(VII.7.)PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja.  

 

Előterjesztés tárgya: 

Pótelőirányzati kérelmek elbírálása. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

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

költségvetéséről szóló 1/2010. I.21. önkormányzati rendelet módosításáról 

Menyhárt László: 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy  az önállóan működő és gazdálkodó intézményekkel az 

előirányzat-módosítási javaslatot a hivatal egyeztette, az intézmények a javaslatot 

elfogadják. A jelentős mértéket képviselő fejlesztési célú feladatok többlet előirányzata miatt 

a költségvetés egyensúlya további fejlesztési célú hitel felvételével biztosítható.  

Grőber Attila: 

Megállapítja, hogy a bevételek között az előző évi pénzmaradvány igénybevételének 

előirányzata a költségvetés főösszegét nagy mértékben emeli. 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen, 2 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozza: 

50/2010.(VII.7.)PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja.  

 

Előterjesztés tárgya: 

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

és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos 

eljárási  szabályokról 
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Benecz Rita: 

A rendelet-tervezet nagyobb részben a jelenleg hatályos rendelethez képest érdemi 

módosításokat nem tartalmaz,  a módosítások technikai jellegűek. A rendelet-tervezet 

szabályozza az egyszerűsített foglalkoztatást. A tankönyvtámogatás feltételei változnak a 

korábbi szabályozáshoz képest, a támogatás összege gyermekenként 5500 Ft-ról 10000 Ft-ra 

emelkedne a tankönyv árának emelkedése és a szülők teherbíró-képességének csökkenése 

miatt. 

Gál Péter: 

A rendelet-tervezet 14. § /4/ bekezdésében nem tartja arányosnak a támogatás összegét a 

c./ pontra való tekintettel. 

Benecz Rita: 

A rendelet-tervezet 14.§ /4/ bek. c./ pontjában adminisztrációs hiba miatt elírás történt a 

szövegrész helyesen „240 %-a 100 Ft-ra kerekített összegét egyedül élő kérelmező esetén, 

akkor az önkormányzati támogatás 5500 Ft/hó”. Kéri a Bizottságot, hogy a pontosítás 

figyelembe vételével tárgyalja az előterjesztést. 

 

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza: 

51/2010.(VII.7.)PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést a pontosítással elfogadásra javasolja.  

 

Előterjesztés tárgya: 

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

tervezete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 

16/2003.(IX.5.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza: 

52/2010.(VII.7.)PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést  elfogadásra javasolja.  
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Előterjesztés tárgya: 

Az AYA-989 forgalmi rendszámú tűzoltó gépjármű ajándékozása Kovászna város részére 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza: 

53/2010.(VII.7.)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 

 

 


