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Meghívott a napirendi pontnál feltüntetettek szerint.  

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

Megállapítja, hogy a bizottság ülése határozatképes.  

Kéri a Bizottságot, hogy az ülés napirendjét a meghívóban jelzettek szerint, a 30. sz. 

sürgősségi indítvánnyal, valamint a Balla Róbert Téri Általános Iskola selejtezési kérelmével 

kiegészítve állapítsa meg. 

 

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

határozatot hozta: 

 

6/2013.(II.27.) PB határozat: 

A Bizottság az ülés napirendjét a meghívóban 

foglaltak szerint, a 30-as sorszámú sürgősségi 

indítvánnyal, valamint a Balla Róbert Téri 

Általános Iskola selejtezési kérelmével 

kiegészítve az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Napirend:  

 

1. ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. hitel-felvételével kapcsolatban 

készfizető kezesség vállalása 

2. Tőkeemelés a Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt-ben  

3.  3442/1 hrsz-ú ingatlan közút céljára történő megvásárlása 

4. Vezetékjog létesítése (Flóra-Plus Kft.) 



5. Pápai 01102/3 hrsz-ú ingatlan területére szóló használati joghoz hozzájárulás (Karvas 

Gábor) 

6. Pápa, Korona utca 36. szám alatti üzlethelység értékesítése. 

7. Balla Róbert Téri Általános Iskola tárgyi eszköz selejtezési kérelme. 

8. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) önkormányzati 

rendelettervezete Pápa Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. 

(III.1) önkormányzati rendelet módosításáról 

9. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) 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 

10. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) önkormányzati rendelet-

tervezete a Pápa városában biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 14/2011. 

(V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

11. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) önkormányzati rendelet-

tervezete a méhnyakrák és a nemi szervi szemölcsök elleni védőoltás támogatásáról 

12. HEMO-val kapcsolatos döntés 

13. Borsosgyőri Sportpálya fejlesztéséhez hozzájárulás 

14. Támogatás Rákóczi Szövetségnek 

15. Gróf Esterházy Károly Múzeum TÁMOP-3.2.13-12/1 pályázaton való indulásához 

hozzájárulás 

 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46.§ (2) bekezdés 

c) pontja alapján javasolja, hogy az 1-6. napirendek tárgyalására a Bizottság zárt ülés 

megtartását rendeljen el. 

 

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

határozatot hozta: 

 

7/2013.(II.27.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság zárt ülés megtartását 

rendeli el. 

 

A zárt ülést követően a Bizottság nyilvános ülésen folytatja a munkát. 

 

7. Napirend: 

Balla Róbert Téri Általános Iskola tárgyi eszköz selejtezési kérelme. 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

Arra kéri a bizottságot, hogy a kérelmet támogassa, azzal a kiegészítéssel, hogy az iskola 

igazgatója utólag mellékelje a selejtezési szakvéleményt. 

 

 

 

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

határozatot hozta: 

 



15/2013.(II.27.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság a Balla Róbert Téri 

Általános Iskola tárgyi eszköz selejtezési 

kérelméhez hozzájárul. 

 

 

8. Napirend: 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) önkormányzati 

rendelettervezete Pápa Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. 

(III.1) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

A napirendhez kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

16/2013.(II.27.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság a Pápa Város 
Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. 
(…) önkormányzati rendelettervezetét Pápa 
Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről 
szóló 5/2012. (III.1) önkormányzati rendelet 
módosításáról elfogadásra javasolja. 

 

 

9. Napirend: 

 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) 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 

 

 

A napirendhez kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

17/2013.(II.27.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezetét a pénzbeli 

és természetben nyújtott szociális és 

gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel 

kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 16/2010. 

(VII. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról 

elfogadásra javasolja. 



10. napirend: 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete a Pápa városában biztosítható személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról 

szóló 14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

Összehasonlította a tavalyi számokkal és megállapítja, hogy csak 5-10 Ft-os eltérés van a két 

év térítési díjai között.  

 

 

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

határozatot hozta: 

 

18/2013.(II.27.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezetét a Pápa 

városában biztosítható személyes gondoskodást 

nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének 

rendjéről, a fizetendő térítési díjak 

megállapításáról szóló 14/2011. (V.30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról, 

elfogadásra javasolja. 

 

 

 

11. Napirend: 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete a méhnyakrák és a nemi szervi szemölcsök elleni védőoltás 

támogatásáról 

 

 

A napirendhez kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

 

19/2013.(II.27.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezetét a 

méhnyakrák és a nemi szervi szemölcsök elleni 

védőoltás támogatásáról elfogadásra javasolja. 

 

 

 



12. Napirend: 

HEMO-val kapcsolatos döntés 

 

 A napirendhez kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

20/2013.(II.27.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság a HEMO-val kapcsolatos 

döntést elfogadásra javasolja. 

 

13. Napirend: 

Borsosgyőri Sportpálya fejlesztéséhez hozzájárulás 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

Megkérdezi, hogy a 7 mFt mekkora öltöző, vizesblokk felújítására elegendő? 

 

 

Máté István bizottsági tag: 

Tájékoztatja a bizottságot, hogy az öltöző korát és állapotát tekintve teljes felújítást igényel. A 

vizesblokk mellett a nyílászárok és a tető is cserére szorul. 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

Megkérdezi, hogy a Sporttelep-felújítási program keretében nem lehetne-e más sporttelepek 

öltözőjét is felújítani. 

 

Máté István bizottsági tag: 

Tájékoztatja a bizottságot a pályázat feltételeiről, mely szerint nehéz a kritérium rendszernek 

megfelelni és a borsosgyőri pályázat kimenetele is kétséges. Egyetért azzal, hogy a jövőben 

más sporttelepek is indulhatnak a pályázaton. 

 

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

határozatot hozta: 

 

21/2013.(II.27.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 

elfogadásra javasolja. 

   

 

14. Napirend: 

Támogatás Rákóczi Szövetségnek 

 

 

A napirendhez kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

 

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

határozatot hozta: 



 

22/2013.(II.27.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 

elfogadásra javasolja. 

 

 

 

 

15. Napirend: 

Gróf Esterházy Károly Múzeum TÁMOP-3.2.13-12/1 pályázaton való indulásához 

hozzájárulás 

 

A napirendhez kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

23/2013.(II.27.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 

elfogadásra javasolja. 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

Egyéb napirend nem lévén a bizottság ülését bezárja.  

 

 

 

kmf. 

 

 

 

 

                                           

Grőber Attila Császár Endre 

bizottsági elnök bizottsági tag 

                   

                                              

 

 


