
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

ELNÖKÉTŐL 

 

szám: 7/4-6/2013 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: A Pénzügyi Bizottság 2013. május 08-án 12 óra 00 perckor a Városháza I. emeleti 

tárgyalótermében megtartott nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak:            

Grőber Attila 

Dr. Vörös Ibolya 

Erőss Bulcsú 

Császár Endre és 

Máté István bizottsági tagok 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

                                 Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

Rádi Róbert kabinetvezető 

Bánhidi László intézményvezető 

Radó István közterület felügyelet vezető 

György Zoltán köztisztviselő 

Perlaki Csaba tulajdonosi képviselő, Pápa Hús 1913. Kft. 

 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

Megállapítja, hogy a bizottság ülése határozatképes.  

Kéri a Bizottságot, hogy az ülés napirendjét a meghívóban jelzettek szerint állapítsa meg. 

 

32/2013.(V.08.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az ülés napirendjét a 

meghívóban foglaltak alapján az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

                                    

Napirend: 

 

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

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése 

végrehajtásáról 

 

2. A 2012. évi ellenőrzések tapasztalatai 

 

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

rendelet-tervezete a közterület használatról és a reklámozás rendjéről 

 



 

4. Nyári napközis tábor költségeinek támogatása 

 

5. Pápa Városi Televízió pályázata 

 

6. Huszár lakótelepi óvoda ablakcsere 

 

7. Jégpályaterv megvásárlása a Várkertfürdőtől (zárt ülés) 

 

8. Pápai Hús 1913. Kft.-vel kapcsolatos tájékoztató (zárt ülés) 

 

9. Pápai 20039 hrsz-ú, „fásított terület, gyümölcsös” megnevezésű terület értékesítése 

 

10. Pápai 0678/2 hrsz-ú „szántó” művelési ágú ingatlan értékesítése 

 

11. T-131 típusú munkagép értékesítése 

      

 

1. napirend: 

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

tervezete a közterület használatról és a reklámozás rendjéről 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

Megkérdezi, hogy van-e hivatali kiegészítés a rendelet-tervezethez? 

 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető: 

Nincs. 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e kérdésük? 

 

Erőss Bulcsú bizottsági tag: 

Szeretne tájékozódni, hogy a rendelet-tervezet tartalmaz-e díjtétel változást? 

 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető: 

Igen, többek között a rendelet-tervezet 1. melléklete alapján az első körzetet tartalmazó Fő tér, 

Fő utca, Kossuth utca kapcsán történtek változtatások. A Kossuth utcánál csak kerekítési 

változtatás történt a kereskedelmi előkertek esetében, a korábbi 2160 Ft/m
2
 árról 2200 Ft/m

2
 

árra módosítottuk a díjtételt. A Fő tér, Fő utca esetében a Fő tér átadása kapcsán a korábban 

csökkentett árat módosítottuk a vendéglátó-ipari előkert és a kereskedelmi előkert 

tekintetében. Továbbá új közterület használati formákat is meghatároztunk, melyek eddig nem 

voltak szabályozva, ilyenek a konflis, kisvonat és az egyéb művészeti tevékenység. A 

közterület- használat díjának meghatározásakor figyelembe vettük a már meglévő díjszabást 

és a környező városok díjtételeit is. Továbbá a díjak meghatározásánál próbáltuk figyelembe 

venni, hogy az idei szezon nem lesz teljes, így ösztönző jelleggel egy bevezető árat 

határoztunk meg. A díjak a Fő tér átadásával 2013. június 14-ével lépnének hatályba. 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

További kérdés és hozzászólás nem lévén kéri a bizottságot, hogy a rendelet-tervezetről 

szavazzanak. 



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

határozatot hozta: 

 

33/2013.(V.08.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság a Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének .../2013. 

(...) önkormányzati rendelet-tervezete a közterület 

használatról és a reklámozás rendjéről, 

elfogadásra javasolja. 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

A vendégekre való tekintettel a napirendi pontok sorrendjének változtatása mellett 

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

c) pontja alapján javasolja, hogy a 4-5. napirendek tárgyalására a Bizottság zárt ülést 

rendeljen el. 

 

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

határozatot hozta: 

 

34/2013.(V.08.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság zárt ülés megtartását 

rendeli el. 

 

A Pénzügyi Bizottság zárt ülésen folytatja tovább munkáját. 

 

A Pénzügyi Bizottság a zárt ülést követően 12 óra 42 perckor nyílt ülésen folytatja tovább 

munkáját. 

 

 

2. napirend: 

A 2012. évi ellenőrzések tapasztalatai 

 

A napirendhez kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

38/2013.(V.08.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság a 2012. évi ellenőrzések 

tapasztalatai előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

 

3. napirend: 

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

tervezete Pápa Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése végrehajtásáról 

 

A napirendhez kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

 



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

határozatot hozta: 

 

39/2013.(V.08.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság a Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezetet Pápa 

Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése 

végrehajtásáról elfogadásra javasolja. 

 

 

4. napirend: 

Nyári napközis tábor költségeinek támogatása 

 

A napirendhez kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

40/2013.(V.08.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság a Nyári napközis tábor 

költségeinek támogatása előterjesztést 

elfogadásra javasolja. 

 

5. napirend: 

Huszár lakótelepi óvoda ablakcsere 

 

A napirendhez kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

41/2013.(V.08.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság a Huszár lakótelepi óvoda 

ablakcseréjéhez hozzájárul. 

 

 

 

6. napirend: 

Pápai 20039 hrsz-ú, „fásított terület, gyümölcsös” megnevezésű terület értékesítése 

 

A napirendhez kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

 



42/2013.(V.08.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság a Pápai 20039 hrsz-ú, 

„fásított terület, gyümölcsös” megnevezésű 

terület értékesítéséhez hozzájárul. 

 

7. napirend: 

Pápai 0678/2 hrsz-ú „szántó” művelési ágú ingatlan értékesítése 

 

A napirendhez kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

43/2013.(V.08.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság a Pápai 0678/2 hrsz-ú 

„szántó” művelési ágú ingatlan értékesítéséhez 

hozzájárul. 

 

8. napirend: 

T-131 típusú munkagép értékesítése 

 

A napirendhez kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

44/2013.(V.08.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság a T-131 típusú munkagép 

értékesítéséhez hozzájárul. 

 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

Egyéb napirend nem lévén a bizottság ülését 12 óra 49 perckor bezárja.  

 

 

 

kmf. 

 

 

 

                                           

Grőber Attila Dr. Vörös Ibolya 

bizottsági elnök                 bizottsági tag 

 


