
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 

E L N Ö K É T İ L 

 

Szám: 7/4-13/2010. 

 

J e g y z ı k ö n y v 

Készült: a Pénzügyi Bizottság 2010. augusztus 18-án a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi 
Osztályának osztályvezetıi irodájában megtartott nyilvános ülésérıl. 

Jelen vannak: Grıber Attila 

  Bocskai László 

  Császár Endre 

  Kelemen Ferenc 

  Takács Pál 

  Gál Péter 

  Rózsás Tibor Jánosné 

  Szalainé Tihanyi Andrea 

  Menyhárt László 

 

Grıber Attila megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Javasolja, hogy a Bizottság a 
napirendben jelzett elıterjesztéseket tárgyalja. 

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag a következı határozatot hozza: 

59/2010.(VIII.18.) PB határozat: 

A Bizottság a napirendjét a meghívóban foglaltak szerint állapítja meg. 

 

 

Elıterjesztés tárgya: 

Beszámoló az önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról 
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Menyhárt László: 

Az elıterjesztéshez kapcsolódóan elmondja, hogy az elkészült fejlesztési célú, rekonstrukciós 
feladatok javították a tárgyi feltételeket az intézményi ellátásban. A szélsıséges idıjárás miatt 
az I. félévben nem számított többletfeladatok jelentkeztek pl. a hó eltakarítása, a csapadékvíz-  
elvezetése, az idıjárás okozta károk helyreállítása területén.  

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag a következı határozatot hozza: 

60/2010.(VIII.18.)PB határozat: 

A Bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Elıterjesztés tárgya: 

„Fogadj örökbe egy közterületet” program elfogadása 

Grıber Attila: Az elıterjesztésben foglalt program fontos és nemes célt támogat, javasolja a 
pénzügyi fedezet biztosítását. 

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag a következı határozatot hozza: 

61/2010.(VIII.18.)PB határozat: 

A Bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Elıterjesztés tárgya: 

Pápa, Somlai u. – Munkás u. között városrész csapadékvíz elvezetése pályázat 

Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag a következı határozatot hozza: 

62/2010.(VIII.18.)PB határozat: 

A Bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Elıterjesztés tárgya: 

Támogatás a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fıiskola fıépülete tetıszerkezetének 
felújítási munkálataihoz 
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Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag a következı határozatot hozza: 

63/2010.(VIII.18.)PB határozat: 

A Bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Elıterjesztés tárgya: 

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszer 2011. évi 
fordulójához 

Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag a következı határozatot hozza: 

64/2010.(VIII.18.)PB határozat: 

A Bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Elıterjesztés tárgya: 

A Ferences rend tagjainak emléket állító emléktábla elhelyezése. 

Grıber Attila: Az emléktábla várható bekerülési költsége milyen összeget tesz ki? 

Menyhárt László: Az elızetes tájékoztatás alapján a bekerülési költség körülbelül 250 ezer 
forint. 

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag a következı határozatot hozza: 
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65/2010.(VIII.18.)PB határozat: 

A Bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

A Bizottság zárt ülésen folytatja tovább munkáját. 

 

Kmf. 

 

Menyhárt László s. k.       Grıber Attila s. k. 

jegyzıkönyvvezetı       PB elnök 


