
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

PÉNZÜGYI  BIZOTTSÁGA 

E L N Ö K É T Ő L 

 

Szám: 7/4-8/2011. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült a Pénzügyi Bizottság 2011. május 26-án 10 órakor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal 

Gazdasági Osztályának osztályvezetői irodájában megtartott nyilvános üléséről 

Jelen vannak: Grőber Attila 

  Császár Endre 

  Máté István 

  Dr. Vörös Ibolya 

  Kanozsainé dr. Pék Mária 

  Dr. Áldozó Tamás 

  Szalainé Tihanyi Andrea 

  Benecz Rita 

  Menyhárt László 

Távolmaradását bejelentette: Erőss Bulcsú PB tag  

 

Grőber Attila: 

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

előterjesztéseket tárgyalja. 

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

határozatot hozza: 

51/2011.(V.26.) PB határozat: 

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

Intézmény átszervezésekhez kötődő döntések 

A napirendhez tartozó 1. sz. előterjesztés 

A napirendhez tartozó 1.sz. előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

határozatot hozza: 

52/2011.(V.26.) PB határozat: 

A Bizottság a napirendhez tartozó 1. sz. előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

A napirendhez tartozó 2. sz. előterjesztés 

Grőber Attila: 

Mi az oka a csökkenő rendezvény számnak a Sportcsarnokban? 

Dr. Áldozó Tamás: 

A korábbi években Győrben és Veszprémben épülő létesítmények miatt átmenetileg a pápai 

Sportcsarnokot vették igénybe, továbbá a megnyitást követő években az új létesítmény 

vonzása nagyobb volt. A kiesés egy része a Sportcsarnok vezetésén is múlhatott.  

Grőber Attila: 

Egy nagyobb intézmény keretében történő működtetés esetén a tendencia nem változik, 

vagy csökkenhet az igénybevétel? 

Dr. Áldozó Tamás: 

A Jókai Mór Művelődési Központ keretein belül történő működtetés többlet igénybevételt 

jelenthet. 

Grőber Attila: 

A Sportcsarnok irányítását ki fogja végezni? 

Dr. Áldozó Tamás: 

A jelenlegi Jókai Mór Művelődési Központ vezetője irányítja a működtetést, melyben mint 

sportszervező közreműködik a Sportcsarnok jelenlegi vezetője. 
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Grőber Attila: 

A Pedagógus Művelődési Ház betagozódik-e a Jókai Mór Művelődési Központba? 

Dr. Áldozó Tamás: 

A Jókai Mór Művelődési Központba tagozódik az irányítási felelősség miatt is. 

Grőber Attila: 

Egyeztetések történtek-e? 

Dr. Áldozó Tamás: 

A kuratórium elnökével történt megbeszélés a Pápai Pedagógus Művelődési Ház Közhasznú 

Alapítvány által ellátott feladatok tekintetében.  

A Jókai Mór Művelődési Központ által a korábbi feladatok ellátásához szükséges az épület 

igénybevétele – a csökkenő helységek száma miatt – az önkormányzat részéről. Meg kell 

vizsgálni a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. általi igénybevételi és bérleti díj fizetési 

lehetőséget is. Az udvart és az udvaron található helységek funkcióját át kell alakítani, pl. 

vizesblokkok kialakítása mozgáskorlátozottak részére is.  

A Kolping Egyesület a Nyugdíjas Egyesület, a Jókai Kör által használt helységek is 

felülvizsgálatra kerülnek hasznosítás szempontjából.  

 

A Pénzügyi Bizottság 3 igen, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

53/2011.(V.26.) PB határozat: 

A Bizottság a napirendhez tartozó 2. sz. előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

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 

Benecz Rita: 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy az előterjesztés 25. oldalán a 14. sz. melléklet D.1. 

pontjában szereplő 150-200 % helyesen 150-250 %, kéri a Bizottságot, hogy a pontosítást 

figyelembe véve tárgyalja az előterjesztést.  
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A díjak változását az előterjesztésben a mellékletek részletes indoklása tartalmazza. 

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

határozatot hozza: 

54/2011.(V.26.) 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 szabályokról szóló 16/2010.(VII.8.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

határozatot hozza: 

55/2011.(V.26.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

 

Előterjesztés tárgya: 

Pápa Város Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 

Benecz Rita: 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a Statisztikai Hivatal új adataival kiegészítésre került a 

koncepció, azonban egyes esetekben 2010. évre nem állt rendelkezésre adat. A szolgáltatás 

irányait a VI. sz. fejezete tartalmazza. A bentlakásos intézmények működtetése jelentős 

terhet jelent az önkormányzatnak, az emeltszintű ellátást átlagos szintű ellátásra javasolt 

minősíteni. 

Dr. Áldozó Tamás: 

A Családok Átmeneti Otthonának esetében szolgáltatást vásárolna az önkormányzat a 

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

határozatot hozza: 

56/2011.(V.26.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Előterjesztés tárgya: 

A helyi közösségi közlekedés támogatására kérelem benyújtása 

Menyhárt László: 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a határozati javaslat első mondatában jelzett rendelet 

megjelent, melynek száma 23/2011.(V.20.) NFM, kéri a Bizottságot, hogy a határozati 

javaslatról a rendeletszám kiegészítésének figyelembevételével döntsön. 

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

határozatot hozza: 

57/2011.(V.26.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

 

Előterjesztés tárgya: 

Önkormányzati saját forrás biztosítása a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti 

Szakrendelő KDOP-5.2.1/C-11 Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése c. felhívásra 

konzorciumi tagként történő pályázati részvételéhez 

Benecz Rita: 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a pályázat módosításával 171180 EFt kórházi projekt 

megvalósításához 21000 EFt saját forrás szükséges.  

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

határozatot hozza: 

58/2011.(V.26.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 



6 
 

Előterjesztés tárgya: 

A pápai Kórház ellátási területének módosítása Nagyalásony község területével 

Dr. Vörös Ibolya: 

A község lakosai korábban is igénybe vették az intézmény szolgáltatását, azonban teljes körű 

finanszírozással nem járt az ellátás. 

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

határozatot hozza: 

59/2011.(V.26.) 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 

 

 


