
PÉNZÜGYI  BIZOTTSÁG 

E L N Ö K É T Ő L 

 

 

Szám: 7/4-18/2010. 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: a Pénzügyi Bizottság 2010. november 12-én a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi 

Osztályának osztályvezetői irodájában megtartott 9 óra 15 perckor kezdődött nyilvános 

üléséről 

Jelen vannak:Grőber Attila 

  Császár Endre 

  Erőss Bulcsú 

  Máté István 

  Dr. Vörös Ibolya 

  Menyhárt László 

  Németh Tamás 

  Bánhidi László 

  Tardos Géza 

  Polgár Jenő 

  Bordás Ferencné 

  Benecz Rita 

  Kanozsainé dr. Pék Mária 
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Grőber Attila: 

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Ismerteti az ülés napirendjére vonatkozó javaslatát, 

melyet a Bizottság nyilvános ülésen tárgyal: 

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

tervezete a belváros közlekedéséről szóló 22/2004.(VII.7.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

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

tervezete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 

49/1993.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

tervezete a temetőkről és a temetkezésekről szóló 18/2000.(IX.13.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

4./ 2011. évi pénzügyi ellenőrzési munkaterv jóváhagyása 

5./ Vegyes ügyek 

- A Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő térítési díj szabályzatának 

módosítása, 

- Kisebbségi önkormányzatok pénzügyi megállapodásai. 

 

Kéri a Bizottságot, hogy a napirendre vonatkozó javaslatot fogadja el. 

A javaslattal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza: 

82/2010.(XI.12.) PB határozat: 

A Bizottság az ülés napirendjét, a javaslatnak megfelelően fogadja el. 

 

 

Előterjesztés tárgya: 

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

tervezete a belváros közlekedéséről szóló 22/2004.(VII.7.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
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Németh Tamás: 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy az előterjesztés 4. §-ában a rendszámhoz kötött parkolási 

bérlet ára a „B” zóna esetében helyesen 70000 Ft, kéri a Bizottságot, hogy ennek figyelembe 

vételével tárgyalja az előterjesztést. 

Grőber Attila: 

Megállapítja, hogy a „B” zónában nincs emelkedés a 6. §-ban foglalt díjak esetében.  

Németh Tamás:  

Az „A” zónában csökken a parkolóhelyek száma, ezért ösztönözni kívánják a „B” zóna 

használatát. 

Erőss Bulcsú: 

Az 5. §-ban foglalt  kijelölt fizető parkolóra érvényes parkolójegy ára 320 Ft-os „A” zóna díja 

véleménye szerint magasnak tűnik. 

Grőber Attila: 

A díjat magasnak, de helyesnek tartja. Fontos a környezettudatosság miatt a parkoló használat 

orientálása. 

Császár Endre: 

A díjat ő is magasnak, de figyelembe véve az ingyenes parkolóhelyeket is, megfelelőnek 

tartja. 

Erőss Bulcsú: 

Véleménye szerint a külföldi, illetve városon kívülről érkezők kevésbé ismerik az ingyenes 

lehetőségeket, melyet azonban a turizmus miatt fontosnak tart.  

Dr. Vörös Ibolya: 

A díjak a belváros tehermentesítését figyelembe véve kerültek kialakításra, amit jónak tart. 

 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen, 1 nem szavazattal a következő határozatot hozza: 

83/2010.(XI.12.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 
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Előterjesztés tárgya: 

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

tervezete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 

49/1993.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Bánhidi László: 

A szükséglakások és komfort nélküli lakások esetében 2005. év óta emelés nem történt, a 

többi esetben 2009. évben 5 %-os díjemelés volt. 

Grőber Attila: 

A díjak biztosítják a szegényebb helyzetben lévők támogatását. 

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza: 

84/2010.(XI.12.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Előterjesztés tárgya: 

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

tervezete a temetőkről és a temetkezésekről szóló 18/2000.(IX.13.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Grőber Attila: 

Megállapítja, hogy az urnafülke díjának emelése a korábbi döntés figyelembe vételével 

történt. 

Császár Endre: 

A vállalkozási tevékenység mértéke mérhető-e a temetőkben? 

Bordás Ferencné: 

Engedéllyel végezhető a tevékenység, amely annak befejezésekor ellenőrzésre kerül. 

Császár Endre: 

A sírkő állítás mennyi időtartamot vesz igénybe? 

Bordás Ferencné: 

Átlagosan kettő napot. 
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Erőss Bulcsú: 

A szolgáltatási színvonal szinten tartása mellett annak emelését is fontosnak tartja. 

Bordás Ferencné: 

A társaság a lehetőségeit figyelembe véve igyekszik a szolgáltatás színvonalát emelni. 

Máté István: 

A temetőkben lévő lopások csökkentését, megszüntetését fontosnak tartja az egyéb 

temetőkben is. 

Kanozsainé dr. Pék Mária: 

Az egyéb temetők esetében eddig az előzőekben jelzett probléma nem merült fel. A 

rendőrséggel, a polgárőrséggel és a közterület felügyelettel egyeztetett folyamatos jelenlét 

került biztosításra az ünnepek környékén. Máté István által elmondottak alapján javasolt a 

felügyelet kiterjesztése az egyéb temetőkre is. 

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza: 

85/2010.(XI.12.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Előterjesztés tárgya: 

2011. évi pénzügyi ellenőrzési munkaterv jóváhagyása 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza: 

86/2010.(XI.12.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Előterjesztés tárgya: 

A Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő térítési díj szabályzatának 

módosítása 
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Erőss Bulcsú: 

Készült-e hatástanulmány a térítési díjak változásáról? 

Dr. Vörös Ibolya: 

Hatástanulmány nem készült, jóváhagyás esetén lehetséges mérni a díjváltozás hatását. 

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza: 

87/2010.(XI.12.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Előterjesztés tárgya: 

Kisebbségi önkormányzatok pénzügyi megállapodásai 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozza: 

88/2010.(XI.12.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

 

Egyéb napirend nem lévén az ülést Grőber Attila a Pénzügyi Bizottság elnöke 9 óra 47 

perckor bezárta. 

 

 

 

Kmf. 

 

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

jegyzőkönyvvezető       PB elnök 

 

 


