
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

ELNÖKÉTŐL 

 

szám: 7/4-10/2013 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: A Pénzügyi Bizottság 2013. június 26-án 11 óra 30 perckor a Városháza I. emeleti 

tárgyalótermében megtartott nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak:            

Grőber Attila bizottsági elnök 

Erőss Bulcsú 

Császár Endre és 

Máté István bizottsági tagok 

 

Unger Tamás alpolgármester 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

Meghívottak a napirendi pontnál feltüntetettek szerint. 

 

A bizottsági ülésre később érkezett:     

Dr. Vörös Ibolya bizottsági tag    

 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

Megállapítja, hogy a bizottság ülése határozatképes. 

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatosan van-e kiegészítés? 

 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető: 

Kéri a bizottságot, hogy a 88. előterjesztés 1-3. mellékletét fogadja be, mivel az lemaradt az 

anyag postázásakor. 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

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

 

 

59/2013. (VI.26.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az ülés napirendjét az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

             

               

Napirend: 

1./ Pótelőirányzati kérelmek elbírálása 

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

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 

5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról     
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2./ Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) 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 

 

3./ Pápa Város Önkormányzata közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervének 

jóváhagyása 

 

4./ Vegyes ügyek 

 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása 

 Erste Bank támogatási szerződés (zárt ülés) 

 

5./ Egyéb ügyek 

 Törzsökhegy 20500 hrsz. alatt lévő ingatlan értékesítése (zárt ülés) 

 Fő tér 20. sz. alatti ingatlan értékesítése (zárt ülés) 

 Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága selejtezési kérelme 

 

1. Napirend: 

Pótelőirányzati kérelmek elbírálása 

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

tervezete Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II.28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról     

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

Megkéri Nagy Zsoltot, hogy röviden tájékoztassa a bizottság tagjait a most megkapott 

intézményi pótelőirányzati kérelmek támogatottságáról. 

 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető: 

Tájékoztatja a bizottságot, hogy a GAESZ és az ESZI intézmények kérelmeit összességében 

elfogadták és azokon nem változtattak. A Városgondnokság kérelmeit - forráshiány miatt - 

szükséges volt csökkenteni.  

Azon kiadásokra, melyekre a 2013. évi költségvetés elfogadásakor a képviselőtestület már 

előirányzatot biztosított a mostani pótelőirányzati kérelmeknél további forrást nem tudtak 

biztosítani, vagy csak csökkentett összeggel.  

Összességében elmondható, hogy azok az igények melyek bérkompenzációval kapcsolatosak, 

vagy az ingatlanokhoz kapcsolódó életveszélyt elhárító felújításokat, feltétlen szükséges 

állagmegóvást szolgálnak, elfogadásra kerültek. 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

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

szavazzanak. 

 

A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

60/2013.(VI.26.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság Pápa Város Önkor-

mányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezetét a Pápa Város 

Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 

5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosí-

tásáról a képviselőtestület részére elfogadásra 

javasolja. 
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11 óra 36 perckor Dr. Vörös Ibolya bizottsági tag az ülésre megérkezett. A jelenlévő 

bizottsági tagok száma: 5 fő. 

 

2. napirend: 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) 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 

 

A napirend tárgyalásán jelen van: Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető és Szalainé 

Tihanyi Andrea ESZI intézményvezető 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos kiegészítés van-e? 

 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető: 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013. július 1-től 2013. december 31-ig 

tartó időszakra a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátását a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatósággal kötött feladat-ellátási megállapodás alapján vállalja, ezért szükséges az 

önkormányzati rendelet módosítása, 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

Mi fog történni 2014 január 1-től? 

 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető: 

Vagy kiépíti az állam az új rendszert vagy szerződést hosszabbítanak velünk. 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

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

szavazzanak. 

 

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

határozatot hozta: 

 

61/2013.(VI.26.) PB határozat: 

Pápa Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …/2013. (…) 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 módosítását a képviselő-

testület részére elfogadásra javasolja. 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

Tekintettel a napirendi pontnál megjelent vendégekre kéri a bizottságot, hogy a 4. számú 

napirendi pontot vegyék előbbre. 
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4. napirend: 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítás 

 

A napirend tárgyalásán jelen van: Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető és Szalainé 

Tihanyi Andrea ESZI intézményvezető 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

Megkérdezi, hogy ez az előterjesztés szoros összefüggésben van-e az előző napirendi ponttal? 

 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető: 

Igen. Először a rendelet módosítást kell elfogadni és utána lehet csak a megállapodást 

megkötni. 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

A közel 4 300 000 Ft a szerződéses összeg lesz. 

 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető: 

A szerződést még csak most készíti elő a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. 

A 4 300 000 Ft az ESZI rendelkezésére áll korábbi döntés alapján, de hogy az állam mennyit 

fizet nekünk az csak később a szerződésből fog kiderülni. 

 

Szalainé Tihanyi Andrea ESZI intézményvezető: 

Erre a feladatra közel 9 MFt állt rendelkezésre az ESZI költségvetésében, de időarányosan az 

év második felére a szóban forgó 4 300 000 Ft jut. 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

Felhívja a bizottság figyelmét, hogy az előterjesztés elfogadásával a képviselőtestület 

felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megállapodást aláírja. 

További kérdés és hozzászólás nem lévén kéri a bizottságot, hogy az előterjesztésről 

szavazzanak. 

 

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

határozatot hozta: 

 

62/2013.(VI.26.) PB határozat: 

 

A Pénzügyi Bizottság a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás biztosítására vonatkozó 

előterjesztést a képviselőtestület részére 

elfogadásra javasolja. 

 

 

3. napirend: 

Pápa Város Önkormányzata közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervének jóváhagyása 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

Megkérdezi, hogy később felmerülő javaslat esetén mikor, milyen gyakran kell frissíteni a 

tervet? 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző: 

A vagyongazdálkodási tervet a költségvetési beszámoló elfogadásakor kell ismét átgondolni, 

így akkor célszerű a felmerült javaslatokat beépíteni a tervbe. 
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Grőber Attila bizottsági elnök: 

Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatosan? 

További kérdés és hozzászólás nem lévén kéri a bizottságot, hogy az előterjesztésről 

szavazzanak. 

 

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

határozatot hozta: 

 

63/2013.(VI.26.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság a Pápa Város 

Önkormányzata közép- és hosszútávú 

vagyongazdálkodási tervét a képviselőtestület 

részére elfogadásra javasolja. 

 

5.  napirend: 

 

Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága selejtezési kérelme 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

Kérdés és hozzászólás nem lévén kéri a bizottságot, hogy a napirendi pontról szavazzanak. 

 

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

határozatot hozta: 

64/2013.(VI.26.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság Pápa Város 

Önkormányzatának Városgondnoksága selej-

tezési kérelmét elfogadja. 

 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

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

c) pontja alapján javasolja, hogy a további napirendek tárgyalására a Bizottság zárt ülést 

rendeljen el. 

 

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

határozatot hozta: 

 

A Pénzügyi Bizottság zárt ülés megtartását 

rendeli el. 

 

Grőber Attila bizottsági elnök 

A bizottság nyílt ülését 11 óra 47 perckor bezárja. A Pénzügyi Bizottság zárt ülésen folytatja 

tovább munkáját. 

 

 

kmf. 

 

 

 

Grőber Attila      Máté István 

bizottsági elnök bizottsági tag 
 

 


