
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

ELNÖKÉTŐL 

 

szám: 7/4-2/2013 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: A Pénzügyi Bizottság 2013. február 25-én 12 óra 00 perckor a Régi Városháza I. 

emeleti tárgyalótermében megtartott nyilvános üléséről 

 

Jelen vannak:  Grőber Attila bizottsági elnök                                            

Dr. Vörös Ibolya és 

Erőss Bulcsú és 

Máté István     a bizottság tagjai 

                         

 

Távolmaradását bejelentette:         Császár Endre bizottsági tag 

 

Meghívottak a napirendi pontnál feltüntetettek szerint. 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. 

 

 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető: 

Kéri a Bizottságot, hogy a napirendjét a Bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyvek 

hitelesítéséről szóló határozati javaslattal kiegészítve állapítsa meg. 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

Javasolja, hogy a Bizottság a napirendben jelzett előterjesztéseket a bizottsági jegyzőkönyvek 

hitelesítéséről szóló határozati javaslattal kiegészítve tárgyalja. 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

3/2013.(II.14) PB határozat: 

A Bizottság az ülés napirendjét a meghívóban 

foglaltak szerint a bizottsági jegyzőkönyvek 

hitelesítéséről szóló határozati javaslattal 

kiegészítve állapítja meg. 

 

 

 

 

                       

   



1. Napirend: 

Döntés jegyzőkönyv hitelesítő személyéről 

 

A napirend tárgyalásán jelen van: Kanozsainé dr. Pék Mária        jegyző 

Nagy Zsolt                               gazdasági osztályvezető 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző: 

Javasolja, hogy az elnök után abc sorrendben elsőként következő bizottsági tag, az ő 

távollétében az abc-ben őt követő bizottsági tag legyen a jegyzőkönyvek aláírója. 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

Kiegészítést javasol, hogy abc sorrendben, de körforgásban legyenek a bizottsági tagok 

aláírók. 

 

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

határozatot hozza: 

   

4/2013.(II.14) PB határozat: 

A 2011. évi CLXXXIX. törvény 60.§- a alapján a 

bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet az 

elnök, hitelesítőként a megelőző bizottsági 

jegyzőkönyvet aláíró után abc sorrendben 

elsőként következő bizottsági tag, az ő 

távollétében az abc-ben őt követő bizottsági tag 

írja alá. 

 

2. Napirend: 

Adósságkonszolidációval kapcsolatos döntés. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző: 

Kiegészítést tesz, hogy a meghívókban kiküldött anyagban a Képviselőtestületi határozat az 

Államkincstár elektronikus rendszerébe történő feltöltésének a határideje nem 2013. február 

25, hanem 2013. február 26. 18.00 óra. Tájékoztatja a bizottságot a konszolidáció jelenlegi 

állásáról, mely szerint az önkormányzat 50%-os konszolidációra jogosult, de korábbi 

minisztériummal való egyeztetések révén ennél magasabb százalékú konszolidáció is 

lehetséges. A tényleges mérték a 2013. február 28-áig megkötendő megállapodásban lesz 

rögzítve. 

 

Erős Bulcsú bizottsági tag: 

Tájékoztatást kér az adósságkonszolidáció technikai hátteréről, kiemelten a hitelintézetekkel 

fennálló szerződésmódosításokról és a szerződésekben érintett ingatlan jelzálogjogok jövőbeli 

alakulásáról. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző: 

A technikai részletek még nem ismertek, a mostani döntés a megállapodás megkötésének a 

feltétele. 

 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető: 



A megállapodás aláírásával a konszolidációs eljárás első szakasza lezárul, a technikai 

részletek majd a második szakaszban a bankszövetséggel folytatott egyeztetések után 

derülnek ki. 

 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

Megkérdezi,  jól érti-e, hogy olyan döntést hoz most a Képviselőtestület, ami olyan 

megállapodáshoz kötődik, amelyben a másik oldal feltételei nem ismertek. Továbbá 

megkérdőjelezi az állami apparátus ügyintézési eljárását, mely szerint az utolsó pillanatokban 

informálják az önkormányzatot ilyen nagy jelentőségű ügyekben. 

Ha az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nincs, akkor kéri a bizottság 

tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazat, 1 ellenszavazat, 1 tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozza: 

 

5/2013. (II.14) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra 

javasolja. 

  

 

 

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

 

 

kmf. 

 

 

 

 

 

                                           

Grőber Attila Erőss Bulcsú 

bizottsági elnök bizottsági tag 

                   

                                              

 

 


