
PÉNZÜGYI  BIZOTTSÁG 

E L N Ö K É T Ő L 

Szám: 7/4-2/2011. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: a Pénzügyi Bizottság 2011. február 24-én a Polgármesteri Hivatal II. emeleti 

tárgyalójában megtartott 16 órakor kezdődött nyilvános üléséről. 

Jelen vannak:  Grőber Attila 

   Császár Endre 

   Erőss Bulcsú 

   Dr. Vörös Ibolya 

   Kanozsainé dr. Pék Mária  

   Benecz Rita 

   Menyhárt László 

 

Máté István PB tag távolmaradását bejelentette.  

 

Dr. Vörös Ibolya az ülésről távozott. 

 

Grőber Attila: 

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

előterjesztést tárgyalja. 

A Pénzügyi Bizottság  3 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

3/2011.(II.24.) PB határozat: 

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

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) 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  3 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

4/2011.(II.24.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

 

Előterjesztés tárgya: 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) önkormányzati rendelet-

tervezete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az 

ezzel kapcsolatos eljárási szabályaikról szóló 16/2010. (VII.8.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Pénzügyi Bizottság  3 igen,  0 ellenszavazat, 0 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

5/2011.(II.24.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Vörös Ibolya az ülésre érkezett. 

 

 

 

 



3 

 

Előterjesztés tárgya: 

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő térítési díj szabályzatának módosítása 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Pénzügyi Bizottság  4 igen,  0 ellenszavazat, 0 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

6/2011.(II.24.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Előterjesztés tárgya: 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) 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 intézmények az 

intézményt érintő módosításokat elfogadják.  

A Pénzügyi Bizottság  4 igen,  0 ellenszavazat, 0 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

7/2011.(II.24.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Előterjesztés tárgya: 

Pápa és Vidéke Lapkiadó, Hirdetésszervező Kft elnevezésével, önkormányzati üzletrészével 

kapcsolatos döntések 

Erőss Bulcsú: 

Véleménye szerint az ügyvezetésre teljes munkaidőben foglalkoztatott személy javasolt.  

Kanozsainé dr. Pék Mária: 

A feladatok ellátása során szükséges a személyi feltételek kialakítása, a Kft működésének 

áttekintése ismeretében. 
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A Pénzügyi Bizottság  4 igen,  0 ellenszavazat, 0 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

8/2011.(II.24.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Előterjesztés tárgya: 

Intézményi alapító okiratok módosítása 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Pénzügyi Bizottság  4 igen,  0 ellenszavazat, 0 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

9/2011.(II.24.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Előterjesztés tárgya: 

Pápa, Somlai út, Pápa-Borsosgyőr, Pápa-Tapolcafő forgalomcsillapítása feladattal 

kapcsolatos pályázat benyújtása 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Pénzügyi Bizottság  4 igen,  0 ellenszavazat, 0 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

10/2011.(II.24.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 
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Előterjesztés tárgya: 

A Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium pályázatának benyújtása „Ökoiskola 2011” 

cím elnyerésére  

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Pénzügyi Bizottság  4 igen,  0 ellenszavazat, 0 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

11/2011.(II.24.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Előterjesztés tárgya: 

A Jókai Mór Művelődési Központ érdekeltségnövelő támogatásához önrész biztosítása 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Pénzügyi Bizottság  4 igen,  0 ellenszavazat, 0 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

12/2011.(II.24.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Előterjesztés tárgya: 

A Veszprémi Petőfi Színház önkormányzati támogatása 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Pénzügyi Bizottság  4 igen,  0 ellenszavazat, 0 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

13/2011.(II.24.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 
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Előterjesztés tárgya: 

Emléktábla készítéséhez pénzügyi fedezet biztosítása 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Pénzügyi Bizottság  4 igen,  0 ellenszavazat, 0 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

14/2011.(II.24.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

 

A Bizottság zárt ülésen folytatja tovább a munkáját. 

 

Kmf. 

 

 

 

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

jegyzőkönyvvezető       PB elnök 


