




PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

ELNÖKÉTŐL 

 

szám: 7/4-6/2014. 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: A Pénzügyi Bizottság 2014. március 5-én 15 óra 30 perckor a Városháza I. 

emeleti tárgyalótermében megtartott nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak:           Grőber Attila bizottsági elnök 

Császár Endre 

Süle Zsolt  

Máté István bizottsági tagok 

 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

Távolmaradását bejelentette: dr. Vörös Ibolya bizottsági tag. 

Meghívottak a napirendi pontnál feltüntetettek szerint. 

 

Grőber Attila bizottsági elnök 

Megállapítja, hogy a bizottság ülése határozatképes. 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a javasolt napirend a 40. és 41. sorszámú sürgősségi indítvá-

nyokkal 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. 

 

20/2014. (III.5.) PB határozat 

A Pénzügyi Bizottság az ülés napirendjét az aláb-

biak szerint állapítja meg: 

 

 

Napirend: 

 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2014. (…) önkormányzati ren-

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

(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2014. (…) önkormányzati ren-

delet-tervezete a méhnyakrák és a nemi szervi szemölcsök elleni védőoltás támogatá-

sáról 

 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2014. (…) önkormányzati ren-

delet-tervezete a belváros közlekedéséről szóló 12/2013. (V.9.) önkormányzati rende-

let módosításáról 
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4. Gróf Esterházy Károly Múzeum pályázatának támogatása, önrész biztosítása 

 

5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ érdekeltségnövelő támogatásához önrész 

biztosítása 

 

6. I. világháborús emlékművek rendbetételére pályázat benyújtása 

 

7. Megbízási szerződés Pannon Lapok Társaságával 

 

8. Pápa város településrendezési eszközeinek módosítása (Pisztrángos tó) 

 

9. Huszár lakótelepi ingatlanok igénylése Magyar Államtól 

 

10. Világos utca 6. szám alatti ingatlan megvásárlása 

 

11. Mező u. 9. „lakás” elcserélése 5250/A/20 hrsz-ú lakásra 

 

12. Borsosgyőri Ifjúsági Sportegyesület részére önrész biztosítása 

 

13. Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport Közhasznú Egyesületben 

tagság fenntartása 

 

 

1. napirend 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2014. (…) önkormányzati rendelet-

tervezete a belváros közlekedéséről szóló 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelet módosításá-

ról 

 

A napirend tárgyalásán jelen van:  

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

Bánhidi László Pápa Város Önkormányzata Városgondnoksága intézményvezető 

Radó István Pápa Város Önkormányzata Közterület-Felügyelet vezetője 

 

Grőber Attila bizottsági elnök 

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

 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

Tájékoztatja bizottságot, hogy a rendelet módosítása két részből áll. Egyrészt a mobil parkolás 

szabályozásából. Ezzel kapcsolatban a rendelet egy ponttal egészül ki, mely lehetőséget bizto-

sít a mobiltelefonos díjfizetésre, illetve a rendelet 12. § (2) bekezdése módosul, amely a fizető 

parkolási övezet területén érvényes parkolójegy és mobilfizetés díját tartalmazza. 

Másrészt a rendelet 11. § (4) bekezdése, amelyben nevesítésre került a Fő térre történő behaj-

tást biztosító elektronikus kulcs elvesztése vagy megrongálódása esetén a pótlás díja, amely 

6000,- Ft. 

 

Bánhidi László intézményvezető 

Tájékoztatja a bizottságot, hogy a mobil parkolási rendszer bevezetése már korábban is terv-

ben volt, ami az eddigi kedvezőtlen feltételek miatt nem valósulhatott meg. Mostanra sikerült 

találni egy olyan céget, akik több nagyobb városban - Győrben és Veszprémben - folytatnak 

tevékenységet és elvégzik a mobil parkolási rendszer üzemeltetését. Mindkét város tájékozta-

tója alapján került sor a javaslat megtételére. 
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Grőber Attila bizottsági elnök 

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

 

Császár Endre bizottsági tag 

Megkérdezi, hogy van-e lehetőség a parkoló ellenőrök munkájának ellenőrzésére? 

 

Bánhidi László intézményvezető 

A cég biztosít a városgondnokság részére három darab mobiltelefont, melyek közül kettő a 

parkoló ellenőrök, egy pedig a parkoló ügyintéző használatában lesz. Ezekkel a készülékekkel 

a mobil parkolás bármelyik pillanatban ellenőrizhető lesz a rendszerben. Részletes informáci-

ók ezzel kapcsolatban nem állnak rendelkezésre, mivel a cég még nem tartott tájékoztatót. 

 

Grőber Attila bizottsági elnök  

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

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

nak. 

 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő ha-

tározatot hozta. 

 

21/2014. (III.5.) PB határozat 

A Pénzügyi Bizottság a Pápa Város Önkormány-

zata Képviselőtestületének …/2014. (…) önkor-

mányzati rendelet-tervezetét a belváros közleke-

déséről szóló 12/2013. (V.9.) önkormányzati ren-

delet módosításáról, a Képviselőtestület részére 

elfogadásra javasolja. 

 

Bánhidi László intézményvezető és Radó István Közterület-Felügyelet vezetőjetávoznak a bi-

zottsági ülésről. 

 

 

2. napirend 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2014. (…) 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 kiegészítés van-e? 

 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

Tájékoztatja a bizottságot, hogy a rendeletmódosítás a 2013. évben megvalósult tényadatokat 

tartalmazza. 

 

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. 
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22/2014. (III.5.) PB határozat 

A Pénzügyi Bizottság a Pápa Város Önkormány-

zata Képviselőtestületének …/2014. (…) 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. 

 

 

3. napirend 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2014. (…) önkormányzati rendelet-

tervezete a méhnyakrák és a nemi szervi szemölcsök elleni védőoltás támogatásáról 

 

A napirend tárgyalásán jelen van: Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

Grőber Attila bizottsági elnök 

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

 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

Tájékoztatja a bizottságot, hogy a humán papilloma vírus elleni oltás várhatóan bekerül az 

Országos Népegészségügyi Oltóprogramba. Az ismert jogszabály-tervezet szerint a 12 éves 

lányokat érinti. Az önkormányzat úgy tervezi, csinál egy visszaoltást azoknak, akik betöltöt-

ték a 13. életévüket és az elmúlt 4 évben kimaradt valamelyik oltásuk. 

 

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. 

 

 

23/2014. (III.5.) PB határozat 

A Pénzügyi Bizottság a Pápa Város Önkormány-

zata Képviselőtestületének …/2014. (…) önkor-

mányzati rendelet-tervezetét a méhnyakrák és a 

nemi szervi szemölcsök elleni védőoltás támoga-

tásáról a Képviselőtestület részére elfogadásra ja-

vasolja. 

 

 

4. napirend 

Gróf Esterházy Károly Múzeum pályázatának támogatása, önrész biztosítása 

 

A napirend tárgyalásán jelen van: Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

 

Grőber Attila bizottsági elnök 

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

 

Rádi Róbert polgármesteri kabinet vezető 

Tájékoztatja a bizottságot, hogy a tavalyi évben már sikeresen pályázott a múzeum erre a pá-

lyázati kiírásra. Az elmúlt évben a pályázati pénzből az ősök arckép csarnokának a restaurálá-

sa valósult meg. Akkor 14.700.000,- Ft-ot nyert el a múzeum. Ebben az évben újból kiírták 
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ezt a pályázatot és a pályázat tárgya a zsinagóga kiállításainak megvásárlása, az ottani kiállí-

tás anyagának felújítása és további kiállítási anyagok elkészítése. A megyében két olyan in-

tézmény van, akik pályázni tudnak, így a múzeum jó esélyekkel indul ismét. 

 

Grőber Attila bizottsági elnök 

Megkérdezi, hogy a pályázat beilleszthető-e a 800 éves évforduló rendezésébe? 

 

Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

Beilleszthető, mert az megfelelően elő lett készítve, költségvetéssel és egyéb anyagokkal. 

 

Grőber Attila bizottsági elnök 

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

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

nak. 

 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő ha-

tározatot hozta. 

 

24/2014. (III.5.) PB határozat 

A Pénzügyi Bizottság a Gróf Esterházy Károly 

Múzeum pályázatának támogatásáról, önrész biz-

tosításáról szóló előterjesztést a Képviselőtestület 

részére elfogadásra javasolja. 

 

 

5. napirend 

Pápa város településrendezési eszközeinek módosítása (Pisztrángos tó) 

 

A napirend tárgyalásán jelen van: Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

 

Grőber Attila bizottsági elnök 

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

 

Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

Tájékoztatja a bizottságot, hogy az előterjesztésben foglalt projekt a Belügyminisztérium új 

típusú közfoglalkoztatási programjának előkészítő pályázata. A benyújtott pályázat egy ötlet-

pályázat, amelyben rögzíteni kellett a tevékenység pontos megnevezését és a megvalósítás 

költségvetését. Ebben a szakaszban csak az ötletpályázat került benyújtásra, ennek eredmé-

nyéről jelenleg nincs információ. Az előterjesztés elfogadása azért fontos, mert a pályázati 

kiírás szerint ebben az évben fel kell használni a pályázati összeget. 

 

Grőber Attila bizottsági elnök 

Megkérdezi, hogy a benyújtandó pályázatnak van-e költségvetése. 

 

Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

Ez egy hozzávetőleges költségvetés, amelyben a költségek és erőforrások vannak felsorolva. 

A Tapolca patak, a vízmennyiséget tekintve el fogja érni azt az állapotát, ami a vízcsökkenés 

előtti állapot volt, amely biztosítani tudja a pisztráng neveléshez szükséges vízkészletet. Az 

állandó 16 °C-os és ásványi anyag mentes víz alkalmas a pisztrángos tó létrehozásához. A 

Bakonyerdő Zrt., mint lehetséges partner, rendelkezik pisztrángtenyésztő tapasztalattal. Fel-

ajánlották a szakember támogatását a halastó létrehozásához. Az üvegházban létrehozandó 

kertészetet a városgondnokság irányítaná. A közmunkaprogram, amely része ennek a pályá-
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zatnak, olyan munkaerőt biztosítana a halneveldébe, illetve az üvegházba, amellyel a gazda-

ságossága és a hosszú távú működtetése megvalósítható. A piacot tekintve a városban műkö-

dő közkonyhák, valamint az étkeztetésben résztvevő éttermek és hotelek mind a kertészet, 

mind a pisztrángos számára forgalmat biztosíthatnak. A költségek, amik a tervben szerepel-

nek, a terület előkészítésének a költségei, hogy alkalmassá váljon a terület mindkét funkcióra. 

A kiadások az üvegház, illetve a pisztrángos tó kialakítási, valamint építési költségeit és a 

szükséges eszközök, alapanyagok beszerzésének költségeit tartalmazza. Az összes ráfordítás 

180.500.000,- Ft-ra becsülhető, melyhez rendelkezésre álltak azok az információk, ami alap-

ján egy viszonylag pontos költségvetést lehetett összeállítani. 

 

Grőber Attila bizottsági elnök 

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

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

nak. 

 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő ha-

tározatot hozta. 

25/2014. (III.5.) PB határozat 

A Pénzügyi Bizottság a Pápa város településren-

dezési eszközeinek módosításáról (Pisztrángos tó) 

szóló előterjesztést a Képviselőtestület részére el-

fogadásra javasolja. 

 

 

6. napirend 

Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ érdekeltségnövelő támogatásához önrész bizto-

sítása 

 

A napirend tárgyalásán jelen van: Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

 

Grőber Attila bizottsági elnök 

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

 

Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

Az előterjesztésben szereplő támogatás egy érdekeltségnövelő pályázat a Jókai Mór Művelő-

dési és Szabadidő Központ részére, amelyből a meglévő technikai feltételek fejleszthetőek. 

 

Grőber Attila bizottsági elnök 

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

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

nak. 

 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő ha-

tározatot hozta. 

 

26/2014. (III.5.) PB határozat 

A Pénzügyi Bizottság a Jókai Mór Művelődési és 

Szabadidő Központ érdekeltségnövelő támogatá-

sához önrész biztosításáról szóló előterjesztést a 

Képviselőtestület részére elfogadásra javasolja. 
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7. napirend 

I. világháborús emlékművek rendbetételére pályázat benyújtása 

 

A napirend tárgyalásán jelen van: Rádi Róbert polgármesteri 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 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő ha-

tározatot hozta. 

 

27/2014. (III.5.) PB határozat 
A Pénzügyi Bizottság az I. világháborús emlék-

művek rendbetételére pályázat benyújtásáról szó-

ló előterjesztést a Képviselőtestület részére elfo-

gadásra javasolja. 

 

 

8. napirend 

Huszár lakótelepi ingatlanok igénylése Magyar Államtól 

 

A napirend tárgyalásán jelen van:  

Heizer Zoltán gazdasági osztály, vagyongazdálkodási csoportvezető és  

dr. Puskády Norbert köztisztviselő 

 

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. 

 

28/2014. (III.5.) PB határozat 
A Pénzügyi Bizottság a Magyar Államtól Huszár 

lakótelepi ingatlanok igényléséről szóló előter-

jesztést a Képviselőtestület részére elfogadásra 

javasolja. 

 

 

9. napirend 

Borsosgyőri Ifjúsági Sportegyesület részére önrész biztosítása 

 

Grőber Attila bizottsági elnök 

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

 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezet 

Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Képviselőtestület 18/2013. (II.28.) számú határozatában a 

hozzájárulásról már döntött, miszerint nyertes pályázat esetén a támogatási összeg 30%-ának 

megfelelő összegben önrész biztosítására kötelezettséget vállal a 2013. évi költségvetés terhé-

re. Mivel a támogatás 2013-ban nem teljesült, ezért van szükség a Képviselőtestület ismételt 

hozzájárulására. 
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Máté István bizottsági tag 

A Magyar Labdarúgó Szövetség részéről a támogatási összeg már átutalásra került. A kivite-

lezési munkák ellenértékét a sportegyesület addig nem tudja kiegyenlíteni, míg az önkor-

mányzat a vállalt önrészt nem teljesíti. 

 

Grőber Attila bizottsági elnök 

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

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

nak. 

 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő ha-

tározatot hozta. 

 

29/2014. (III.5.) PB határozat 
A Pénzügyi Bizottság a Borsosgyőri Ifjúsági 

Sportegyesület részére önrész biztosításáról szóló 

előterjesztést a Képviselőtestület részére elfoga-

dásra javasolja. 

 

Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető távozik a bizottsági ülésről. 

 

 

10. napirend 

Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport Közhasznú Egyesületben tagság 

fenntartása 

 

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. 

 

30/2014. (III.5.) PB határozat 
A Pénzügyi Bizottság a Somló-Marcalmente-

Bakonyalja LEADER Akciócsoport Közhasznú 

Egyesületben tagság fenntartásáról szóló előter-

jesztést a Képviselőtestület részére elfogadásra 

javasolja 

 

 

Grőber Attila bizottsági elnök 

Javasolja, hogy a bizottság az alábbi határozati javaslatot fogadja el: „A Pénzügyi Bizottság a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekez-

dés c) pontjában foglaltak alapján a 37., 38. és a 39. sorszámú előterjesztés tárgyalására zárt 

ülést rendel el, mivel mind az önkormányzat, mind pedig az előterjesztéssel érintett másik fél 

üzleti érdekét veszélyeztetné a döntés indokainak előzetes nyilvánosságra kerülése.” 

 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta. 

 




