
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

PÉNZÜGYI  BIZOTTSÁGA 

E L N Ö K É T Ő L 

 

Szám: 7/4-16/2011. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: a Pénzügyi Bizottság 2011. szeptember 28-án  15 órakor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal 

Gazdasági Osztályának osztályvezetői irodájában megtartott nyilvános ülésről. 

Jelen vannak: Grőber Attila 

  Császár Endre 

  Erőss Bulcsú 

  Máté István 

  Dr. Vörös Ibolya 

  Menyhárt László 

  Boncz Zoltán 

  Benecz Rita 

  Szalainé Tihanyi Andrea 

  Mészárosné Varga Veronika 

  Szalai Veronika 

  Kanozsainé dr. Pék Mária 

Menyhárt László: 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy Pápa Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2011. szeptember 21-i 

ülésén jóváhagyta a 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját, kéri hogy a 128-as 

előterjesztést a 7. sz. melléklet/3-1-től 3 oldallal kiegészítve tárgyalja, továbbá kéri a Bizottságot, 

hogy a 150-es sz. sürgősségi indítvánnyal a napirendjét egészítse ki. 

Grőber Attila: 

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

előterjesztéseket a kiegészítéssel és a sürgősségi indítványt tárgyalja. 
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A Pénzügyi Bizottság 5 igen,  0 ellenszavazat,  0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot 

hozza: 

91/2011.(IX.28.) PB határozat: 

A Bizottság a napirendjét a meghívóban foglaltak szerint a kiegészítéssel és a sürgősségi indítványt 

figyelembe véve állapítja meg. 

 

Előterjesztés tárgya: 

Beszámoló az önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen,  0 ellenszavazat,  1 tartózkodás szavazattal a következő határozatot 

hozza: 

92/2011.(IX.28.) PB határozat: 

A Bizottság - a Pápa Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 7/3 melléklet 1-3 oldal mellékletét is 

figyelembe véve - az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Előterjesztés tárgya: 

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

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

módosításáról 

Menyhárt László: 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a hitel felvételét megelőző könyvvizsgálói jelentést a zárt ülés anyaga 

tartalmazza az előterjesztés mellékleteként. 

Grőber Attila: 

Melyik projektek megvalósítását szolgálja a hitelfelvétel? 

Menyhárt László: 

A költségvetésben tervezett két projekt megvalósításához javasolt a hitel felvétele: Pápa 

városközpont funkcióbővítő rehabilitációja, Pápa, Fő u. 5-7, 9. sz. épület, Pápa, Deák F. u.8. (Mozi), 

Pápa, Fő tér és a Kastély felújítás (KDOP pályázat), a Kastély felújításhoz 2012. évben 193000 EFt, 

2013. évben 99000 EFt, összesen: 292000 EFt, a Fő tér rehabilitációjához a tárgyévben jóváhagyott 

340000 EFt, illetve 2012-ben 436000 EFt, mindösszesen: 1068000 EFt. 
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Grőber Attila: 

Mi indokolja a 2012-2013. évre ütemezett hitelek felvételét, amikor korábban az éves 

hitelfelvételekről tárgyévben döntött a Képviselőtestület? 

Menyhárt László: 

A projektek saját forrás igénye és az önkormányzati hitelfelvétel központi szabályozásának várható 

módosulása miatt szükséges a tárgyévi döntés. 

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

hozza: 

93/2011.(IX.28.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Előterjesztés tárgya: 

Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézményét érintő döntés  

I. Egyesített Szociális Intézmény Pápa, Teveli u. 3. sz. és Vörösmarty u. 12. sz. (volt bölcsőde 

       épület) alatt működő Idősek Otthona emeltszintű férőhelyeinek átminősítése 

Benecz Rita: 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy az előzetes egyeztetések megtörténtek. 

Erőss Bulcsú: 

Mi a különbség az emelt és az általános szint között? 

Szalainé Tihanyi Andrea: 

Az ellátást nem befolyásolja a minősítés, csak az elhelyezést, amit egy ágyas, illetve több ágyas szoba. 

Benecz Rita: 

Kiegészítésül elmondja, hogy emelt szintnél egyszeri hozzájárulást kell fizetni. 

Grőber Attila: 

A finanszírozás szempontjából az átlagos ellátás jobb, miért kell 27 férőhelyet megőrizni? Nem 

keletkezik-e feszültség az ellátottak között? 
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Szalainé Tihanyi Andrea: 

A térítési díj csökkenni fog és az egyszeri hozzájárulás megszűnik. Az ellátottakat tájékoztatták a 

változásokról. 

 

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

hozza: 

94/2011.(IX.28.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

II. Pápai Sarokkő Baptista Gyülekezettel ellátási szerződés megkötése 

Erőss Bulcsú: 

Kéri, hogy a Baptista Gyülekezetet röviden mutassa be a lelkipásztor úr. 

Boncz Zoltán: 

A pápai gyülekezetekhez hasonlóan működik, jelenleg 21 fő ellátott van a Kánaán-Házban, ami 

bővülni fog az ellátási szerződés alapján ahol a Családok Átmeneti Otthona feladatait el tudják látni. 

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

hozza: 

95/2011.(IX.28.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

III. 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 

14/2011.(V.30.) 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: 

96/2011.(IX.28.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 
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Előterjesztés tárgya: 

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

emlékmű, botlókő, emléktábla és magyarázó tábla állítás rendjéről 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

hozza: 

97/2011.(IX.28.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Előterjesztés tárgya: 

Térfigyelő kamerarendszer kiépítésével kapcsolatos döntés. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

hozza: 

98/2011.(IX.28.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Előterjesztés tárgya: 

Bursa Hungarica ösztöndíj-rendszerhez csatlakozás  

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

hozza: 

99/2011.(IX.28.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 
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Előterjesztés tárgya: 

Kárpátaljai Visken intézmény támogatása  

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

hozza: 

100/2011.(IX.28.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Előterjesztés tárgya: 

Fábián Ernő szobor állításához támogatás biztosítása 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

hozza: 

101/2011.(IX.28.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

 

Előterjesztés tárgya: 

Sertéstenyésző és Hizlaló Bt kérelme hígtrágya vezetékrendszer létesítésére 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

hozza: 

102/2011.(IX.28.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 
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A Bizottság zárt ülésen folytatja tovább munkáját. 

 

Km. 

 

 

 

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

jegyzőkönyvvezető       PB elnök 


