
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

ELNÖKÉTŐL 

 

szám: 7/4-14/2013 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: A Pénzügyi Bizottság 2013. augusztus 12-én 09 óra 00 perckor a Városháza I. 

emeleti tárgyalótermében megtartott nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak:            

Grőber Attila bizottsági elnök 

Máté István és 

Császár Endre bizottsági tagok 

 

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 39/2013. (VII.31.) BM rendelettel kapcsolatos tájékoztatást a 

megtárgyalni szíveskedjék. 

  

Grőber Attila bizottsági elnök: 

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

 

80/2013. (VIII.12.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az ülés napirendjét az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Napirend: 

 

1. Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi 

Kirendeltsége részére támogatás biztosítása 

 

2. Fő téri közterületi térfigyelő kamerarendszerrel kapcsolatos döntés 

 

3. Vegyes ügyek 

 

4. Vinár, Magyargencs községek elővásárlási jogról lemondás (Pálkövei Üdülőtábor) (zárt 

ülés) 

 

5. Állami tulajdonú ingatlanok átvételével kapcsolatban szükséges döntés (zárt ülés) 
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6. Pápai Hús 1913 Kft. „cs.a.”-vel kapcsolatos döntés (zárt ülés) 

 

7. Adás-vételi előszerződés jóváhagyása- Tapolca patak revitalizációja II. ütem (Fekete 

Sándor és Fekete Sándorné) (zárt ülés) 
 
8. Veszprémi út 52. értékesítés (zárt ülés) 
 
9. KKI GAESZ Óvodai Konyha Pápa, Fáy ltp.14. selejtezési kérelme 

 

 

1. napirend: 

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 

részére támogatás biztosítása 

 

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: 

 

81/2013. (VIII.12.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság a Veszprém Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Kataszt-

rófavédelmi Kirendeltsége részére támogatás biz-

tosítását a képviselő-testület részére elfogadásra 

javasolja. 

 

 

2. napirend: 

Fő téri közterületi térfigyelő kamerarendszerrel kapcsolatos döntés 

A napirend tárgyalásán jelen van: Molnár István Városfejlesztési Osztály osztályvezető 

 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

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

 

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: 

 

82/2013. (VIII.12.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság a Fő téri közterületi 

térfigyelő kamerarendszerrel kapcsolatos döntést 

a képviselőtestület részére elfogadásra javasolja. 
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3. napirend: 

KKI GAESZ Óvodai Konyha Pápa, Fáy ltp.14. selejtezési kérelme  

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: 

 

83/2013. (VIII.12.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság a KKI GAESZ Óvodai 

Konyha Pápa, Fáy ltp.14. selejtezési kérelmét 

elfogadja. 

 

39/2013.(VII.31.) BM rendelettel kapcsolatos tájékoztatás 

 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető: 

Tájékoztatja a bizottsági ülésen megjelenteket, hogy a belügyminiszter 39/2013. (VII.31.) BM 

rendelete alapján a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő 

támogatás igényelhető a működőképességet veszélyeztető helyzet elbírálásához. Figyelembe 

véve a támogatás elbírálási szempontjait a várhatóan be nem folyó adóbevételek miatt 

szeretné az önkormányzat az igényt benyújtani. A támogatási igény benyújtásának határideje 

2013. szeptember 30. Jelenleg a támogatásról bővebb információ nincs, de amennyiben ezek a 

későbbiekben rendelkezésre állnak, a Bizottságot tájékoztatni fogják. Kéri a Bizottságot, hogy 

a tájékoztatót tudomásul venni szíveskedjenek. 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

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

Kérdés és hozzászólás nem lévén a Bizottság tudomásul veszi a tájékoztatóban foglaltakat. 

 

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, tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

A Pénzügyi Bizottság zárt ülés megtartását 

rendeli el. 

 

Grőber Attila bizottsági elnök 

A bizottság nyílt ülését 09 óra 13 perckor bezárja. A Pénzügyi Bizottság zárt ülésen folytatja 

tovább munkáját. 

 

kmf. 

 

Grőber Attila 

bizottsági elnök 

Máté István 

bizottsági tag 

 


