
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

ELNÖKÉTŐL 

 

szám: 7/4-18/2013 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: A Pénzügyi Bizottság 2013. november 13-án 09 óra 30 perckor a Városháza I. 

emeleti tárgyalótermében megtartott nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak:            

Grőber Attila bizottsági elnök 

Császár Endre 

Süle Zsolt 

Máté István és 

Dr. Vörös Ibolya bizottsági tagok 

 

Unger Tamás alpolgármester 

Horváthné Farkas Andrea aljegyző 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

Meghívottak a napirendi pontnál feltüntetettek szerint. 

 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

Megállapítja, hogy a bizottság ülése határozatképes. 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a javasolt napirend a 167., 168. és a 169. sorszámú sürgőssé-

gi indítvánnyal egészül ki.  

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatosan egyéb kiegészítés van-e? 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

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

ványokkal kiegészítve állapítsa meg. 

 

98/2013. (XI.13.) PB határozat 

A Pénzügyi Bizottság az ülés napirendjét az aláb-

biak szerint állapítja meg: 

 

Napirend: 

 

1. Beszámoló az önkormányzat 2013. évi háromnegyedéves gazdálkodásáról 

 

2. Pápa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója 

 

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

delet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. 

(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) önkormányzati ren-

delet-tervezete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 

 

5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2013. (...) önkormányzati rende-

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

6. Vagyonkezelési szerződés (MIK-es köznevelési intézmények) 
 

7. Önkormányzati vagyonelemek forgalomképessé minősítése 

 

8. Pápa, Fő tér 17. sz. alatti ingatlan értékesítésre kijelölése 

 

9. Pápai Termálvízhasznosító Zrt. vezetékjog alapítás (Zárt ülés) 

 

10. Pápateszéri zártkerti ingatlan pályázati alapár csökkentése (zárt ülés) 

 

11. Jelentés Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestülete zárt ülésén hozott 124/2013. 

(VII.4.) lejárt határidejű határozat végrehajtásáról (zárt ülés) 

 

12. Pápa Város Önkormányzata Városgondnoksága selejtezési kérelme 

 

13. Pápa Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye selejtezési kérelme 

 

14. Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete selejtezési 

kérelme 

15. Víziközművekkel kapcsolatos döntés 

 

16. Pápai Termálvízhasznosító Zrt.-vel kapcsolatos döntés (zárt ülés) 

 

17. Pápai 6363/1 hrsz.-ú „kivett 2 épület, udvar” megnevezésű ingatlannal kapcsolatos 

döntés (zárt ülés) 

 

 

 

 

1. napirend: 

Beszámoló az önkormányzat 2013. évi háromnegyedéves gazdálkodásáról 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

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

 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető: 

Kiegészítés nincs, de tájékoztatja a bizottságot, hogy egy korábbi bizottsági ülésen elhangzott 

kérdésre - mely szerint hogy érinti a csőd eljárás alatt lévő cégek helyzete az önkormányzat 

adóbevételeit? – a beszámoló választ ad.   

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

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

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 
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A beszámoló a talajterhelési díj bevételeknél a Pápai Víz- és Csatornamű ZRt. adatszolgálta-

tásaira hivatkozik. Ehhez kapcsolódóan megkérdezi, hogy jelentkezhet-e pénzügyi nehézség a 

ZRt. működésében. 

 

Horváthné Farkas Andrea aljegyző: 

A felvetést jogosnak tartja, és tájékoztatja a bizottságot, hogy a jelenlegi adatok alapján a Pá-

pai Víz- és Csatornamű ZRt-t leginkább veszélyeztető kintlévőség a Pápai Hús 1913. Kft. 

„cs.a.”-val szembeni követelés. A szolgáltatás nem felfüggeszthető és ez az összeg hiányozni 

fog a gazdálkodásukból. Továbbá a korábbi testületi anyagból is látható volt, hogy a 

Termálvízhasznosító ZRt. is jelentős adósság állománnyal bír a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. 

felé. Létező problémáról beszélünk, de az egyeztetések és az intézkedések már elkezdődtek a 

helyzet kezelése érdekében.  

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

Köszöni a tájékoztatást és felhívja a bizottság figyelmét, hogy a fent említett helyzet kezelése 

nagyban befolyásolja a 2014. évi költségvetési koncepciót és a költségvetés tervezési folya-

matát is. 

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

Egyéb kérdés és hozzászólás nem lévén kéri a bizottságot, hogy a napirendi pontról szavazza-

nak. 

 

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

tározatot hozta: 

 

99/2013. (XI.13.) PB határozat 

A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat 2013. évi 

háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló beszá-

molót a képviselőtestület részére elfogadásra ja-

vasolja. 

 

2. napirend: 

Pápa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

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

 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető: 

Tájékoztatja a bizottságot, hogy a koncepcióban megfogalmazott adósságállomány további 

konszolidálásának lehetősége kormánybejelentés alapján 2014. február végéig a 2013. dec-

ember 31-i adósságállománynak megfelelően meg fog valósulni. 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

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

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

Megkérdezi, hogy az egyéb bevételeket érintő likviditás szempontjából fontos folyószámla 

hitel újra kötése engedélyköteles-e.  

 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető: 

Mivel a folyószámla hitel éven belüli likvid hitelnek minősül, így azt nem kell engedélyeztet-

ni. A jelenlegi 100 M Ft-os keretösszeget pedig érdemes az előző évek gyakorlata alapján 

ismét 400-500 M Ft-os keretig megemeltetni. Ez ugyanis 2012. évi 500 M Ft-os hitelfelvéte-
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lünkkor csökkent le 100 M Ft-ra, mivel akkor a hitel felvételével nem volt indokolt nagyobb 

összeget ilyen jogcímen biztosítani a korábbi időszak kihasználatlansága alapján. Ugyanakkor 

a 2014. évre esedékes nagyobb összegű beruházási számlák támogatási részének a megelőle-

gezése miatt indokolt a hitelkeret kibővítése, amire az önkormányzat a banki előzetes egyezte-

tések alapján körülbelül a bevételeinek a negyedéig jogosult.  

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

Megkérdezi, hogy a koncepcióban említett önként vállalt feladatok racionalizálásával kapcso-

latosan kaphatnának-e bizottsági tagok egy részletesebb listát, hogy milyen feladatokat jelen-

tenek jelenleg az önként vállalt feladatok és azok mekkora költségvetési forrást igényelnek.  

 

Horváthné Farkas Andrea aljegyző: 

Tájékoztatja a bizottságot, hogy a költségvetési rendelet külön táblázatban tartalmazza az ön-

ként és a kötelezően vállalt feladatok megosztását. 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

Kéri a Polgármesteri hivatalt, amennyiben lehetséges a rendeletben lévő bontásnál egy részle-

tesebb listát készítsenek, amit majd egy bizottsági ülés keretein belül a jövőben át lehetne 

beszélni. 

 

Egyéb kérdés és hozzászólás nem lévén kéri a bizottságot, hogy a napirendi pontról szavazza-

nak. 

 

A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazat, 1 tartózkodással a következő hatá-

rozatot hozta: 

100/2013. (XI.13.) PB határozat 

A Pénzügyi Bizottság a Pápa Város Önkormány-

zata 2014. évi költségvetési koncepcióját a képvi-

selőtestület részére elfogadásra javasolja. 

 

3. napirend: 

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

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

kormányzati 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 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő ha-

tározatot hozta: 

101/2013. (XI.13.) PB határozat 

A Pénzügyi Bizottság a Pápa Város Önkormány-

zata Képviselőtestületének …/2013. (…) önkor-

mányzati rendelet-tervezetét Pápa Város Önkor-

mányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 

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

tásáról a képviselőtestület részére elfogadásra ja-

vasolja. 

4.napirend: 

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

tervezete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 
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Grőber Attila bizottsági elnök: 

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

 

Horváthné Farkas Andrea aljegyző: 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a rendelet nem módosult teljes egészében, leginkább szerke-

zetében változott figyelembe véve a jogalkotásról szóló törvény szabályait. A korábbi rendel-

kezések beépültek egy egységes szerkezetbe újraszabályozva.  

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

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

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 ha-

tározatot hozta: 

 

102/2013. (XI.13.) PB határozat 

A Pénzügyi Bizottság a Pápa Város Önkormány-

zata Képviselőtestületének …/2013. (…) önkor-

mányzati rendelet-tervezetét az önkormányzati 

lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésé-

ről a képviselőtestület részére elfogadásra java-

solja. 

 

5. Napirend: 

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

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

mányzati rendelet módosításáról 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

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

 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető: 

Megemlíti, hogy a megelőző gazdasági bizottságon felmerült egy szigorúbb szabályozás lehe-

tősége. 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

Megkérdezi, hogy a jelenlévők közül van-e valakinek tudomása arról, hogy Pápa városában 

életvitelszerűen tartózkodnak-e emberek közterületen? 

 

Unger Tamás alpolgármester: 

Nincs tudomásunk ilyen polgárokról. 

 

Horváthné Farkas Andrea aljegyző: 

Tájékoztatja a bizottságot amennyiben lennének ilyen emberek a város szociális ellátórend-

szere képes a befogadásukra és tudja kezelni a felmerülő igényeket. Ismereteink szerint elő-

fordult már közterületen történő éjszakázás, de ismert személyekről lévén szó elmondható, 

hogy nem életvitelszerűen teszik azt és egyébként ingatlannal rendelkező emberekről beszé-

lünk. 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 
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Megkérdezi, ha valaki egy átmulatott éjszaka után közterületen alszik, arra e rendelet vonat-

kozik-e? 

 

Horváthné Farkas Andrea aljegyző: 

Nem, mert az nem minősül életvitelszerűen végzett tevékenységnek. Velük szemben esetleg 

garázdaság vagy köztisztasági szabálysértési eljárást lehet indítani. 

 

Unger Tamás alpolgármester: 

A rendelet tervezetben foglalt szabályozást megelőző rendelkezésnek kell tekinteni, mely csak 

akkor kíván majd szigorúbb szabályozást, amennyiben ez a jelenség - esetleg pont egy másik 

település szigorúbb intézkedései miatt – városunkban felerősödne. Az általunk szabályozott 

területeket jelképesnek kell tekinteni, amikre a turizmus miatt kell jobban odafigyelnünk. 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

Hozzászólásában kifejti, hogy elviekben nem tudja ezt a fajta szabályozást elfogadni és támo-

gatni, addig amíg a szociális rendszer nem képes ezen emberek befogadására. Azt azonban 

elismeri, hogy Pápa városának szociális ellátórendszere képes a helyzet kezelésére és ezt sze-

mélyes tapasztalatai is igazolják. 

 

Unger Tamás alpolgármester: 

Tájékoztatja a bizottságot, hogy a kormányzat törekvései alapján ezen szabályozást megelő-

zően több város is tudott pályázni többek között hajléktalan szállások bővítésére, kialakításá-

ra, így Pápa városa is. 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

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

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 ha-

tározatot hozta: 

103/2013. (XI.13.) PB határozat 

A Pénzügyi Bizottság a Pápa Város Önkormány-

zata Képviselőtestületének .../2013. (...) önkor-

mányzati rendelet-tervezetét a közterület haszná-

latról és a reklámozás rendjéről szóló 13/2013. 

(V.9.) önkormányzati rendelet módosításáról a 

képviselőtestület részére elfogadásra javasolja. 

 

6. Napirend: 

Vagyonkezelési szerződés (MIK-es köznevelési intézmények) 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

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

Megkérdezi, hogy a szerződés-tervezetek elkészültek-e, megismerhetőek-e? 

 

Horváthné Farkas Andrea aljegyző: 

Tájékoztatja a bizottságot, hogy a szerződés-tervezetek további egyeztetéseket igényelnek. 

Ahhoz hogy az álláspontokat közelíteni lehessen a Polgármestert hatalmaznánk fel, hogy a 

tárgyalásokat lefolytassa, ugyanis olyan vagyontárgyakról is szó van, amit már részben 2003-

ban a Megyei Önkormányzat részére átadtunk, amik később a Megyei Intézményfenntartó 

Központhoz kerültek, végül pedig a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz kerültek. 
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Ahhoz hogy a város érdekei maximálisan képviselve legyenek a vagyonkezelési szerződés 

kérdéses pontjait még rendezni kell. 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

Ez mikorra várható? 

 

Horváthné Farkas Andrea aljegyző: 

Mivel nem csak Pápa Város Önkormányzatán múlik, így nem tud pontos időpontot mondani. 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

További kérdés és hozzászólás nem lévén kéri a bizottságot, hogy a napirendi pontról szavaz-

zanak. 

 

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

tározatot hozta: 

 

104/2013. (XI.13.) PB határozat 

A Pénzügyi Bizottság a Vagyonkezelési szerző-

dés (MIK-es köznevelési intézmények) előter-

jesztést a képviselőtestület részére elfogadásra ja-

vasolja. 

 

7. Napirend: 

Önkormányzati vagyonelemek forgalomképessé minősítése 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

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

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 ha-

tározatot hozta: 

 

105/2013. (XI.13.) PB határozat 

A Pénzügyi Bizottság az önkormányzati vagyon-

elemek forgalomképessé minősítése előterjesztést 

a képviselőtestület részére elfogadásra javasolja. 

 

8. Napirend: 

Pápa, Fő tér 17. sz. alatti ingatlan értékesítésre kijelölése 

 

A napirend tárgyalásán jelen van: György Zoltán köztisztviselő 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

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

 

György Zoltán köztisztviselő: 

Tájékoztatja a bizottságot, hogy a volt dohánybolt üzlethelységéről van szó, ami jelenleg üres 

és érkezett rá vételi szándék. 

 

Süle Zsolt bizottsági tag: 

Megkérdezi, hogy az ingatlant miért nem hasznosítjuk másképp, akár bérleti formában? 
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György Zoltán köztisztviselő: 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy az ingatlan már korábban bérleti jogviszonyban történő 

hasznosításra ki lett írva, azonban a kitűzött tárgyalásra pályázat nem érkezett. 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

Tájékoztatja a bizottságot, hogy az ingatlan értékesítés esetén 10-15 év a megtérülési idő. 

Amennyiben a vétel ár a 15 éves bérleti díjjal megegyező, úgy érdemes az ingatlant értékesí-

teni.   

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

További kérdés és hozzászólás nem lévén kéri a bizottságot, hogy a napirendi pontról szavaz-

zanak. 

 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodással a következő hatá-

rozatot hozta: 

 

106/2013. (XI.13.) PB határozat 

A Pénzügyi Bizottság Pápa, Fő tér 17. sz. alatti 

ingatlan értékesítésre kijelölését a képviselőtestü-

let részére elfogadásra javasolja. 

 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

Javasolja, hogy a bizottság a nyílt ülését függessze fel, meghívóban jelzett előterjesztések és a 

168., 169. sorszámú sürgősségi indítványok tárgyalására a Magyarország helyi önkormányza-

tairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a Bizottság 

zárt ülést rendeljen el.  

 

A Pénzügyi Bizottság 5 igen, 0 ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hoz-

ta: 

 

107/2013. (XI.13.) PB határozat 

A Pénzügyi Bizottság zárt ülés megtartását rende-

li el. 

 

A Pénzügyi Bizottság 10 óra 07 perckor a zárt ülést követően munkáját nyílt ülésen folytatja 

tovább. 

 

 

9. Napirend: 

Víziközművekkel kapcsolatos döntés 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

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

 

Horváthné Farkas Andrea aljegyző: 

A Pápai Víz- és Csatornamű ZRt. október 18-i levelében tájékoztatta az önkormányzatot 

azokról a viziközmű elemekről, melyeknek az átvételére 2012-ben nem került sor. Ezeknek 

egy része gazdálkodó szervezetek tulajdonában van, amiket jogszabályi felhatalmazás alapján 

kell a önkormányzatoknak átvenni. Az előterjesztés első részében felhatalmaznánk a Polgár-

mestert, hogy az ehhez szükséges megállapodásokat kösse meg. Ugyanakkor vannak olyan 

viziközművek is, melyeknek a tulajdoni helyzete a mai napig rendezetlen. Egyrészt gazdálko-

dó szervezetek másrészt magánszemélyek tulajdonában vannak. Ezen elemek átvételére a 
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jogszabály alapján már nincs lehetősége a Pápai Víz- és Csatornaműnek, csak az önkormány-

zat teheti meg, mint ellátásért felelős. A jogszabály azonban nem részletezi, hogy milyen ke-

retek között teheti azt meg, ezért felhatalmaznánk a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalá-

sokat és kössön megállapodásokat a Ptk. szerint a tulajdonosokkal.  

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

További kérdés és hozzászólás nem lévén kéri a bizottságot, hogy a napirendi pontról szavaz-

zanak. 

 

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

tározatot hozta: 

 

114/2013. (XI.13.) PB határozat 

A Pénzügyi Bizottság Víziközművekkel kapcso-

latos előterjesztést a képviselőtestület részére el-

fogadásra javasolja. 

 

Süle Zsolt bizottsági tag távozik a bizottsági ülésről, jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 

 

 

10. Napirend: 

Pápa Város Önkormányzata Városgondnoksága 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 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő ha-

tározatot hozta: 

 

115/2013. (XI.13.) PB határozat 

A Pénzügyi Bizottság Pápa Város Önkormányza-

ta Városgondnoksága selejtezési kérelmét elfo-

gadja. 

 

11. Napirend: 

Pápa Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye 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 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő ha-

tározatot hozta: 

 

116/2013. (XI.13.) PB határozat 

A Pénzügyi Bizottság Pápa Város Önkormányza-

ta Egyesített Szociális Intézménye selejtezési ké-

relmét elfogadja. 

 

12. Napirend: 

Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete selejtezési kérelme 
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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 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő ha-

tározatot hozta: 

 

117/2013. (XI.13.) PB határozat 

A Pénzügyi Bizottság Közoktatási és Közműve-

lődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 

selejtezési kérelmét elfogadja. 

 

 

 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

A bizottság az ülését 10 óra 12 perckor bezárja. 

 

 

 

kmf. 

 

 

 

Grőber Attila 

bizottsági elnök 

dr. Vörös Ibolya 

bizottsági tag 

 


