
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG  

E L N Ö K É T Ő L  

 

 

Szám: 7/4-4/2012. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült a Pénzügyi Bizottság 2012. február 29-én 11 óra 45 perckor kezdődő, a Polgármesteri 

Hivatal Gazdasági Osztályának osztályvezetői irodájában megtartott nyilvános üléséről 

Jelen vannak: Grőber Attila 

  Császár Endre 

  Erőss Bulcsú 

  Máté István 

  Dr. Vörös Ibolya 

  Menyhárt László 

  Molnár István 

  Kanozsainé dr. Pék Mária 

  Rádi Róbert 

Menyhárt László: 

Kéri a Bizottságot, hogy a kiosztásra került 37-es sz. sürgősségi indítványt a napirendben 

jelzett előterjesztésekkel tárgyalja. 

Grőber Attila: 

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Javasolja, hogy a Bizottság a 37-es sz. sürgősségi 

indítványt és a napirendben jelzett előterjesztéseket tárgyalja. 
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A Pénzügyi Bizottság 5 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

17/2012.(II.29.) PB határozat: 

A Bizottság a 37-es sz. sürgősségi indítványt és a napirendben jelzett előterjesztéseket 

tárgyalja. 

 

Előterjesztés tárgya: 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012.(…) önkormányzati rendelet-

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

Menyhárt László: 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy 2011. év végén az egyéb központi támogatásként Pápa város 

feladatainak támogatása címen biztosított 150000 EFt bevétel céltartalékba helyezését 

javasolja az előterjesztés, melynek felhasználását a 2012. évi költségvetési rendelet-tervezet 

tartalmazza. 

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

határozatot hozza: 

18/2012.(II.29.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Előterjesztés tárgya: 

Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestületének …/2012.(..) önkormányzati rendelet-

tervezete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 6/1995.(I.25.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Erőss Bulcsú: 

A részönkormányzatok vezetőinek és tagjainak mennyi a jelenlegi díja? 

Kanozsainé dr. Pék Mária: 

A jelenlegi tiszteletdíj nulla forint, a módosítással a településrészi önkormányzat elnökének 

tiszteletdíja 152000 Ft-ra egészül ki, a tagok tiszteletdíja 12000 Ft. 
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A Pénzügyi Bizottság 5 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

19/2012.(II.29.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Előterjesztés tárgya: 

Tájékoztató az önkormányzat és intézményei külkapcsolatainak 2011. évi alakulásáról és a 

2012. évre tervezett programokról 

Erőss Bulcsú: 

A 2012. április 13-15-re tervezett Kőrösi Csoma Sándor Napok Kovásznán programon 

önkormányzati képviselők is részt vesznek-e? 

Kanozsainé dr. Pék Mária: 

A meghívás figyelembevételével határozhatóak meg a delegációban résztvevők. 

Grőber Attila: 

A 2012. április 27-30-ra tervezett 20 év Kampen-Pápa (Kampenben) rendezvényen milyen 

delegáció vesz részt? 

Kanozsainé dr. Pék Mária: 

A kampeni meghívás megérkezett, ennek ismeretében eldönthetővé válik a delegáció 

összetétele. 

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

határozatot hozza: 

20/2012.(II.29.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

 

 

 

 



4 

 

Előterjesztés tárgya: 

Támogatás nyújtása a Rákóczi Szövetségnek a felvidéki „Beiratkozási Ösztöndíj Program” 

folytatásához. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

határozatot hozza: 

21/2012.(II.29.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Előterjesztés tárgya: 

Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ érdekeltségnövelő támogatásához önrész 

biztosítása 

Máté István: 

Lehetőséget nyújt-e a pályázat a településrészen működő intézmény eszközeinek 

bővítésére? 

Rádi Róbert: 

Nagyobb volumenű minőségi fejlesztéseket szolgál a pályázat. 

Grőber Attila: 

Mire nyújtható be a pályázat? 

Rádi Róbert: 

A pályázat célja a közművelődési intézmények hang- és színpadtechnikájának fejlesztése, az 

önrésznek nevesítve kell szerepelni a képviselőtestület döntésében. 

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

határozatot hozza: 

22/2012.(II.29.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 
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Előterjesztés tárgya: 

A pápai 6607 hrsz-ú állami tulajdonban lévő ingatlan tulajdonba vételének kezdeményezése 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

határozatot hozza: 

23/2012.(II.29.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Előterjesztés tárgya: 

Közép-dunántúli Operatív Program keretében beadandó „Pápa, Szent István úti csapadékvíz 

elvezetése” pályázat 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

határozatot hozza: 

24/2012.(II.29.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

 

 

 

Egyéb napirend nem lévén az ülést a Pénzügyi Bizottság elnöke  12 óra  15  perckor bezárta. 

 

Kmf. 

 

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

jegyzőkönyvvezető        PB elnök 

 


