
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

E L N Ö K É T Ő L 

 

Szám: 7/4-12/2011. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

Készült: a Pénzügyi Bizottság 2011. július 6-án 15 óra 30 perckor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal 

Gazdasági Osztályának osztályvezetői irodájában megtartott nyilvános üléséről 

Jelen vannak: Grőber Attila 

  Császár Endre 

  Erőss Bulcsú 

  Máté István 

  Menyhárt László 

  Kanozsainé dr. Pék Mária 

Távolmaradását bejelentette: Dr. Vörös Ibolya PB tag 

Grőber Attila: 

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Javasolja, hogy a Bizottság a 117-es számú sürgősségi 

indítványt, a Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete selejtezési 

kérelmét és a napirendben jelzett előterjesztéseket tárgyalja. 

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

hozza: 

71/2011.(VII.6.) PB határozat: 

A Bizottság a napirendjét a meghívóban foglaltak szerint a 117-es számú sürgősségi indítvánnyal és a 

Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete selejtezési kérelmével 

kiegészítve állapítja meg. 
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Előterjesztés tárgya: 

Pótelőirányzati kérelmek elbírálása 

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

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

módosításáról 

 

Menyhárt László: 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy az intézményvezetőkkel az előirányzat módosítási javaslat 

egyeztetésre került, azt elfogadják. A hitelfelvételt megelőző könyvvizsgálói vizsgálatról készült 

jelentést a könyvvizsgáló elkészítette, melyet a zárt ülés anyaga tartalmaz. 

Grőber Attila: 

Az előterjesztés 2. oldalán szereplő bérkompenzációs támogatás az a megváltozott személyi 

jövedelemadó törvény miatti jövedelem kiesés kompenzálásának fedezetét biztosítja? 

Menyhárt László: 

A bérkompenzációs támogatás a személyi jövedelemadó törvény módosulása miatt kieső jövedelem 

kompenzálásának a fedezetét biztosítja. 

Grőber Attila: 

Az előterjesztés 2. oldalán szereplő  beruházási kiadások, bevételek átütemezését mi indokolja? 

Menyhárt László: 

A beruházások megvalósítási üteme indokolja az előirányzatok átütemezését. 

A Pénzügyi Bizottság  2 igen,   2 ellenszavazat,  0 tartózkodás szavazattal az előterjesztést nem 

javasolja elfogadásra.  

 

Előterjesztés tárgya: 

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

hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat 

létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről 

 

Grőber Attila: 

Korábban mennyi volt a díj? 
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Kanozsainé dr. Pék Mária: 

A díjak összege nem változott. 

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

hozza: 

72/2011.(VII.6.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

 

Előterjesztés tárgya: 

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

egyes pénzbírság összegét tartalmazó önkormányzati rendeletek módosításáról 

 

Máté István: 

A pénzbírság felső határát mi szabályozza? 

Kanozsainé dr. Pék Mária: 

A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény állapítja meg a pénzbírság legmagasabb összegét.  

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

hozza: 

73/2011.(VII.6.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

 

 

Előterjesztés tárgya: 

„Pápa, Esterházy kastély parkja – Kastély szűk környezetének helyreállítása” c. pályázat benyújtása 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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A Pénzügyi Bizottság 4 igen,  0 ellenszavazat,  0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot 

hozza: 

74/2011.(VII.6.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

 

Előterjesztés tárgya: 

„Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán – A pápai Esterházy-kastély komplex, környezetbarát 

üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése” projekt 

üzemeltetési költségeinek vállalása 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

hozza: 

75/2011.(VII.6.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

 

Előterjesztés tárgya: 

Pápai Szakképzés-szervezési Társulás társulási megállapodásának módosítása 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

hozza: 

76/2011.(VII.6.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 
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Előterjesztés tárgya: 

Vály Mari emlékére emléktábla állítása 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

hozza: 

77/2011.(VII.6.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

 

Előterjesztés tárgya: 

Vízszállító jármű ajándékozása Kovászna város részére 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

hozza: 

78/2011.(VII.6.) 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 


