
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

E L N Ö K É T Ő L  

 

Szám: 7/4-6/2011. 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: a Pénzügyi Bizottság 2011. április 13-án 15 óra 30 perckor kezdődő, a Polgármesteri 

Hivatal II. emeleti tárgyalójában megtartott nyilvános üléséről 

 

Jelen vannak: Grőber Attila 

  Császár Endre 

  Erőss Bulcsú 

  Máté István 

  Dr. Vörös Ibolya 

  Menyhárt László 

 

Császár Endre PB tag az ülésről távozott. 

 

Grőber Attila: 

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Javasolja, hogy a Bizottság a 67-es számú 

sürgősségi indítvánnyal és a Polgármesteri Hivatal selejtezési kérelmével kiegészítve a 

napirendben jelzett előterjesztéseket tárgyalja. 

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

határozatot hozza: 

31/2011.(IV.13.) PB határozat: 

A Bizottság a napirendjét a meghívóban foglaltak szerint a 67-es számú sürgősségi 

indítvánnyal és a Polgármesteri Hivatal selejtezési kérelmével kiegészítve állapítja meg. 
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Előterjesztés tárgya: 

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

tervezete Pápa Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése végrehajtásáról 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

határozatot hozza: 

32/2011.(IV.13.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot és a rendelet-tervezetet az előterjesztésnek 

megfelelően elfogadásra javasolja. 

II. A 2010. évi ellenőrzések tapasztalatai 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

határozatot hozza: 

33/2011.(IV.13.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Császár Endre PB tag az ülésre érkezett. 

 

Előterjesztés tárgya: 

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

tervezete Pápa Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 25.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Pénzügyi Bizottság  5 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

34/2011.(IV.13.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 
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Előterjesztés tárgya: 

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

tervezete a méhnyakrák és a nemi szervi szemölcsök elleni védőoltás támogatásáról 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Pénzügyi Bizottság  5 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

35/2011.(IV.13.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Előterjesztés tárgya: 

Pápa Város Önkormányzata gazdasági programja 2011-2014.  

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Pénzügyi Bizottság  5 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

36/2011.(IV.13.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

 

Előterjesztés tárgya: 

Fiumei utcában lévő városi diáksporttelep felújítására pályázat benyújtása 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Pénzügyi Bizottság  5 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

37/2011.(IV.13.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 
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Előterjesztés tárgya: 

Pápa, Somlai u.- Munkás u. közötti városrész csapadékvíz elvezetése projekt KDOP pályázata 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Pénzügyi Bizottság  5 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

38/2011.(IV.13.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

 

Előterjesztés tárgya: 

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő KDOP-5.2.1/C-11 rehabilitációs 

szolgálatok fejlesztése regionális pályázatban konzorciumi tagként való részvétele 

Dr. Vörös Ibolya: 

A kórház továbbfejlesztésének egyik lehetősége a rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése 

Erőss Bulcsú: 

A hat orvosi területből mi indokolta a kiválasztást a mozgásszervi rehabilitáció tekintetében? 

Dr. Vörös Ibolya: 

Erre a tevékenységre rendelkezik az intézmény engedéllyel. 

A Pénzügyi Bizottság  5 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

39/2011.(IV.13.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 
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Előterjesztés tárgya: 

A Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 2011-2015. közötti időszakra 

vonatkozó szakmai fejlesztési terve 

Dr. Vörös Ibolya: 

A szakmai fejlesztési terv a jelen helyzetre vonatkozik, első olvasatnak tekinthető, a 

Semmelweis-terv jóváhagyása esetén lehet konkretizálni, ami szeptember hónapra várható. 

A pénzügyi terv nem a minimum feltételeket tartalmazza, hanem egyes szakmák konkrét 

fejlesztési igényeit. 

A Pénzügyi Bizottság  5 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

40/2011.(IV.13.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Előterjesztés tárgya: 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011.(…) rendelet-tervezete a pénzbeli 

és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos 

eljárási szabályokról szóló 16/2010.(VII.8.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Pénzügyi Bizottság  5 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

41/2011.(IV.13.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

A Bizottság zárt ülésen folytatja tovább munkáját. 

 

Kmf. 

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

jegyzőkönyvvezető       PB elnök 


