
PÁPA Város Önkormányzata 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

E L N Ö K É T Ő L 

 

Szám: 7/4-9/2012. 

 

J e g y z ő k ö n y 

 

Készült a Pénzügyi Bizottság 2012. május 16-án 11 óra 50 perckor kezdődő a Polgármesteri 

Hivatal tárgyalójában megtartott nyilvános üléséről 

Jelen vannak:  Grőber Attila 

  Császár Endre 

  Erőss Bulcsú 

  Máté István 

  Dr. Vörös Ibolya 

  Menyhárt László 

  Csillag István 

 

Grőber Attila: 

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

előterjesztéseket tárgyalja. 

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

határozatot hozza: 

47/2012.(V.16.) PB határozat: 

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

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

tervezete Pápa Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése végrehajtásáról 

Menyhárt László: 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy az önkormányzat költségvetésének pénzügyi egyensúlya 

2011. évben biztosított volt, a feladatok végrehajtását az I. félévben, illetve 

háromnegyedévkor a Bizottság és a Képviselőtestület is áttekintette. Az éves beszámoló az 

előzőekhez viszonyítva részletesebb adatokkal szolgál.  

Erőss Bulcsú: 

A helyi adóbevételek teljesítése elmarad az előirányzattól, behajtással csökkenthető lett 

volna az elmaradás?  

Menyhárt László: 

Az adóbevételek realizálása érdekében foganatosított végrehajtási cselekményeket 

adónemenként az előterjesztés 6. oldalán lévő táblázat mutatja be  melyből megállapítható, 

hogy a rendelkezésre álló kapacitást figyelembe véve jelentős mennyiségű intézkedés 

történt, a kibocsátott inkasszókra befolyt bevétel 59 MFt-ot tett ki. Az adóbevételek 

teljesítését befolyásolja a vállalkozások adófizető képessége is. 

 

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

határozatot hozza: 

48/2012.(V.16.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a rendelet-tervezetnek megfelelően elfogadásra 

javasolja. 

 

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

határozatot hozza: 

49/2012.(V.16.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztés határozati javaslatának 1. pontját elfogadásra javasolja. 
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A Pénzügyi Bizottság 4 igen, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

50/2012.(V.16.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztés határozati javaslatának 2. pontját elfogadásra javasolja. 

 

Előterjesztés tárgya: 

II. A 2011. évi ellenőrzések tapasztalatai 

Menyhárt László: 

A beszámolóból megállapítható, hogy az ellenőrzés feltárt hiányosságokat, azonban a 

számviteli fegyelem szándékos megsértésével nem találkozott. Az ellenőrzött intézmények 

közül kettő gazdálkodását megfelelőnek, egy intézményét pedig jónak értékelték. 

Csillag István: 

Megállapítja, hogy 2011. évben jó volt az együttműködés a felügyeleti szervvel, a Hivatásos 

Önkormányzati Tűzoltóság jelenleg katasztrófavédelmi kirendeltségként működik. 

Erőss Bulcsú: 

A Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő esetében gazdasági vezető 

alkalmazását írják elő.  

Dr. Vörös Ibolya: 

A gazdasági vezetői feladatokat gazdasági szakértő megbízási szerződéssel látja el, a 

gazdasági igazgatói állás nem került betöltésre. 

 

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

határozatot hozza: 

51/2012.(V.16.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 
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Előterjesztés tárgya: 

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

tervezete Pápa Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (III.1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Erőss Bulcsú: 

A hitelszerződés alapján a bank bármikor leemelheti a követelését? 

Menyhárt László: 

A folyószámlahitel konstrukciója alapján a gazdálkodási számlának negatív egyenlege is lehet 

a hitel igénybevétele esetén, melyet azonnal csökkent a számlára beérkező bevétel. 

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

határozatot hozza: 

52/2012.(V.16.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Előterjesztés tárgya: 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012. (…) 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 

Dr. Vörös Ibolya: 

Véleménye szerint méltányosak a térítési díjak. 

Grőber Attila: 

Véleménye szerint is méltányosak a térítési díjak, különösen a bölcsődei térítési díjakat 

figyelembe véve, reméli hogy az önkormányzat ezt mindig biztosítani tudja. 

 

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

határozatot hozza: 

53/2012.(V.16.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 
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Előterjesztés tárgya: 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012. (…) 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 5 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

54/2012.(V.16.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Előterjesztés tárgya: 

TÁMOP-6.1.2/11/1/A „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok” című és 

a TÁMOP-3.1.11-12/2 „Óvodafejlesztés” című pályázatok benyújtása 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

határozatot hozza: 

55/2012.(V.16.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Előterjesztés tárgya: 

Pápa Város Önkormányzata Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó 

Szervezete és a Pápai Térségi Integrált Szakképző Központ közötti megállapodás a 

munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

határozatot hozza: 

56/2012.(V.16.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 
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Előterjesztés tárgya: 

A helyi közösségi közlekedés támogatási kérelmének benyújtása 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

határozatot hozza: 

57/2012.(V.16.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Előterjesztés tárgya: 

A Kisebbségekért- Pro Minoritate Alapítvány támogatása 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

határozatot hozza: 

58/2012.(V.16.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

 

A Pénzügyi Bizottság zárt ülésen folytatja tovább munkáját. 

 

Kmf. 

 

P á p a, 2012. május 16. 

 

 

 

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

gazdasági osztályvezető       PB elnök 


