
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

ELNÖKÉTŐL 

 

szám: 7/4-12/2013 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: A Pénzügyi Bizottság 2013. július 04-én 07 óra 30 perckor a Városháza I. emeleti 

tárgyalótermében megtartott nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak:            

Grőber Attila bizottsági elnök 

Dr. Vörös Ibolya és 

Császár Endre bizottsági tagok 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

Meghívottak a napirendi pontnál feltüntetettek szerint. 

 

 

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 107, 108 és a 109-es sürgősségi indítványokat a napirendek közé 

vegyék fel. 

  

Grőber Attila bizottsági elnök: 

Kéri a Bizottságot, hogy az ülés napirendjét a meghívóban jelzettek szerint a sürgősségi 

indítványokkal kiegészítve állapítsa meg. 

 

 

 

69/2013. (VII.04.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az ülés napirendjét az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

             

     Napirend: 

 

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

rendelet-tervezete az Önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. (III.28.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

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

rendelet-tervezete a közterület használatról és a reklámozás rendjéről szóló 13/2013. 

(V.9.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 



- 2 - 
 

3./ Vegyes ügyek 

 

a. Gróf Esterházy Károly Múzeummal kapcsolatos pályázat benyújtása 

b. Pápa város 800 éves jubileumához kötődő arculati elemek megtervezéséhez 

nyílt pályázat kiírása 
c. Pápai Szeletelt és Darabolt Hústermékeket Csomagoló Kft.-vel kapcsolatos 

döntés (zárt ülés) 

d. E-ON EH-SZER földhasználati jog alapítása (zárt ülés) 
e. Veszprémi út 52. értékesítés (zárt ülés) 
f. A 3491 hrsz-ú közterület használattal kapcsolatos tulajdonosi hozzájáruló 

nyilatkozat kiadása (zárt ülés) 

g, Orlay Petrich Soma utca ivóvíz- és szennyvízhálózat megvalósításával 

kapcsolatos közterület használati megállapodás (zárt ülés) 

   

 

 

 

1. napirend: 

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

tervezete az Önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos kérdés, hozzászólás van-e? 

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

 

A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

70/2013. (VII.04.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság a Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezetét az 

Önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. (III.28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról a 

képviselő-testület részére elfogadásra javasolja. 

 

2. napirend: 

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

tervezete a közterület használatról és a reklámozás rendjéről szóló 13/2013. (V.9.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

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

 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző: 

A 2013. évi LXXXIV. törvény 2013. július 1-ei hatálybalépését követően 30 napon belül 

köteles az önkormányzat filmforgatási célú közterület használatával kapcsolatos egyes 

feltételeket szabályozni. 
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Grőber Attila bizottsági elnök: 

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos kérdés, hozzászólás van-e? 

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

 

 

A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

71/2013. (VII.04.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság a Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének .../2013. 

(...) önkormányzati rendelet-tervezetét a 

közterület használatról és a reklámozás rendjéről 

szóló 13/2013. (V.9.) önkormányzati rendelet 

módosításáról a képviselőtestület részére 

elfogadásra javasolja. 

 

 

 

3. napirend: 

Vegyes ügyek: 

 

a) Gróf Esterházy Károly Múzeummal kapcsolatos pályázat benyújtása 

A napirend tárgyalásán jelen van: Rádi Róbert kabinetvezető 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos kérdés, hozzászólás van-e? 

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

 

 

A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

72/2013. (VII.04.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság a Gróf Esterházy Károly 

Múzeummal kapcsolatos pályázat benyújtásáról 

szóló előterjesztést a képviselőtestület részére 

elfogadásra javasolja. 

 

 

b) Pápa város 800 éves jubileumához kötődő arculati elemek megtervezéséhez nyílt pályázat 

kiírása 

A napirend tárgyalásán jelen van: Rádi Róbert kabinetvezető 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos kiegészítés van-e? 
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Rádi Róbert kabinetvezető: 

A pályázati felhívás keretében egyrészt a rendezvényre vonatkozó javaslatokat, ajánlatokat, 

ötleteket várjuk, az előterjesztés másrészt az arculatra vonatkozó pályázat kiírásáról szól, 

melyet majd egy később megválasztott bíráló bizottság értékel és díjaz. 

 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos kérdés, hozzászólás van-e? 

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

 

 

A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

73/2013. (VII.04.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság a Pápa város 800 éves 

jubileumához kötődő előterjesztést a képviselő-

testület részére elfogadásra javasolja. 

 

 

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 3 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 07 óra 38 perckor bezárja. A Pénzügyi Bizottság zárt ülésen folytatja 

tovább munkáját. 

 

 

 

kmf. 

 

 

 

 

 

Grőber Attila    Császár Endre 

bizottsági elnök bizottsági tag 
 

 

 


