
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

ELNÖKÉTŐL 

 

szám: 7/4-16/2013 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: A Pénzügyi Bizottság 2013. október 9-én 10 óra 00 perckor a Városháza I. 

emeleti tárgyalótermében megtartott nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak:            

Grőber Attila bizottsági elnök 

Máté István és 

Császár Endre bizottsági tagok 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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 148. számú sürgősségi indítványt vegye fel a napirendi pontok 

közé. 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

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

indítvánnyal kiegészítve állapítsa meg. 

 

89/2013. (X.09.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az ülés napirendjét az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Napirend: 

 

1. Beszámoló az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról 

 

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

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

(V.9.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó 
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ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak 

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

 

4. A Pápai Termálvízhasznosító Zrt. beszámolója az elmúlt időszakban végzett 

tevékenységéről, gazdálkodásáról 

 

5. „Tapolca patak revitalizációja II. ütem” megvalósításához földrészlet megvásárlásához 

előszerződés jóváhagyása (zárt ülés) 

 

6. Fő u. 21. sz. alatti üzlethelyiség értékesítése (zárt ülés) 
 

7. 6363/1 hrsz.-ú ingatlan pályázat útján való értékesítése (zárt ülés) 

 

 

1. napirend: 

Beszámoló az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról 

 

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 2 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodással a következő 

határozatot hozta: 

 

90/2013. (X.09.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat 2013. I. 

félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a 

képviselőtestület 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 

 

A napirend tárgyalásán jelen van: György Zoltán és dr. Puskády Norbert köztisztviselők 

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: 

 

91/2013. (X.09.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság a Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének .../2013. 

(...) önkormányzati rendelet-tervezetét a 

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

módosításáról a képviselőtestület részére 

elfogadásra javasolja. 

 

3. 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 

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: 

 

92/2013. (X.09.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság a Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezetét 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 

képviselőtestület részére elfogadásra javasolja. 

 

 

4.napirend: 

A Pápai Termálvízhasznosító Zrt. beszámolója elmúlt időszakban végzett tevékenységéről, 

gazdálkodásáról 

 

A napirend tárgyalásán jelen van: Kovács Antal vezérigazgató 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

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

 

Kovács Antal vezérigazgató: 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan kiegészítése nincs a Zrt. 

gazdasági helyzetét bemutató adatokat a képviselőtestületi ülésen kívánja részletesebben 

bemutatni.  

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

A napirendi pont tárgyalását felfüggeszti és javasolja, hogy a bizottság munkáját zárt ülésen 

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

c) pontja alapján javasolja, hogy a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. beszámolója, valamint 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. 

 

A bizottság nyílt ülését 10 óra 09 perckor bezárja. A Pénzügyi Bizottság zárt ülésen folytatja 

tovább munkáját. 

 

 

kmf. 

 

 

 

Grőber Attila 

bizottsági elnök 

Császár Endre 

bizottsági tag 

 


