




PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

ELNÖKÉTŐL 

 

szám: 7/4-10/2014. 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: A Pénzügyi Bizottság 2014. május 7-én 12 óra 10 perckor a Városháza I. eme-

leti tárgyalótermében megtartott nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak:           Grőber Attila bizottsági elnök 

Császár Endre 

Süle Zsolt bizottsági tagok 

 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

Távolmaradását bejelentette: Máté István bizottsági tag. 

Dr. Vörös Ibolya bizottsági tag az ülésre később érkezett. 

Meghívottak a napirendi pontnál feltüntetettek szerint. 

 

Grőber Attila bizottsági elnök 

Megállapítja, hogy a bizottság ülése határozatképes. 

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

 

Grőber Attila bizottsági elnök 

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

 

43/2014. (V.7.) PB határozat 

A Pénzügyi Bizottság az ülés napirendjét az aláb-

biak szerint állapítja meg: 

 

 

Napirend: 

 

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

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése végrehajtásáról 

 

II. A 2013. évi ellenőrzések tapasztalatai 

 

2. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok beszámolójának jóváhagyása 

 

I. Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. 

 

II. Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 

 

3. Tájékoztató önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok 2013. évi gazdál-

kodásáról 

 

I. Pápai Hús 1913 Kft. 
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II. Pápai Szeletelt és Darabolt Hústermékeket Csomagoló Kft. 

 

4. Hantai malom felújítására pályázat benyújtása 

 

5. Térfigyelő kamerarendszer bővítésére benyújtott pályázat jóváhagyása 

 

6. Víziközmű vagyon vállalkozási célú használatához hozzájárulás 

 

7. Városi Televízió részére létszámbővítés engedélyezése 

 

8. Jelentés a Képviselőtestület zárt ülésein hozott lejárt határidejű határozatainak végre-

hajtásáról 

 

 

 

1. napirend 

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

tervezete Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése végrehajtásáról 

 

A napirend tárgyalásán jelen van: 

Bánhidi László Pápa Város Önkormányzata Városgondnoksága intézményvezető, 

Perlaki Hajnalka Pápa Város Önkormányzata Városgondnoksága gazdasági vezető, 

Szalainé Tihanyi Andrea Pápa Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény intéz-

ményvezető, 

Bene Andrásné Pápa Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény gazdasági vezető. 

 

Grőber Attila bizottsági elnök 

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

 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

Tájékoztatja bizottságot, hogy az önkormányzatnak 2014 évben a könyvvizsgálatra jogszabá-

lyi kötelezettsége nincs. Ettől függetlenül felkérte a könyvvizsgálót, hogy készítse el a könyv-

vizsgálatot, melyet a rendelet nem tartalmaz, viszont az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

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 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő ha-

tározatot hozta. 

 

44/2014. (V.7.) PB határozat 

A Pénzügyi Bizottság a Pápa Város Önkormány-

zata Képviselőtestületének …/2014. (…) önkor-

mányzati rendelet-tervezetét Pápa Város Önkor-

mányzata 2013. évi költségvetése végrehajtásáról 

a Képviselőtestület részére elfogadásra javasolja. 
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II. A 2013. évi ellenőrzések tapasztalatai 

 

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 ha-

tározatot hozta. 

 

 

45/2014. (V.7.) PB határozat 

A Pénzügyi Bizottság a 2013. évi ellenőrzések 

tapasztalatairól szóló előterjesztést a Képviselő-

testület részére elfogadásra javasolja. 

 

 

Bánhidi László, Perlaki Hajnalka, Szalainé Tihanyi Andrea és Bene Andrásné távoznak a 

bizottsági ülésről. 

Dr. Vörös Ibolya bizottsági tag megérkezik a bizottsági ülésre. 

 

 

2. napirend 

Hantai malom felújítására pályázat benyújtása 

 

A napirend tárgyalásán jelen van: Molnár István városfejlesztési 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 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő ha-

tározatot hozta. 

 

 

46/2014. (V.7.) PB határozat 

A Pénzügyi Bizottság a Hantai malom felújítására 

pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést a Kép-

viselőtestület részére elfogadásra javasolja. 

 

 

3. napirend 

Térfigyelő kamerarendszer bővítésére benyújtott pályázat jóváhagyása 

 

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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47/2014. (V.7.) PB határozat 

A Pénzügyi Bizottság a Térfigyelő kamerarend-

szer bővítésére benyújtott pályázat jóváhagyásá-

ról szóló előterjesztést a Képviselőtestület részére 

elfogadásra javasolja. 

 

 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető távozik a bizottsági ülésről. 

 

 

4. napirend 

Víziközmű vagyon vállalkozási célú használatához hozzájárulás 

 

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

köztisztviselők. 

 

Grőber Attila bizottsági elnök 

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

Megkérdezi, hogy melyek azok a vagyontárgyak, vagyon elemek, amelyek az önkormányzat 

tulajdonában vannak, és milyen tevékenységet adhat bérbe? 

 

Dr. Puskády Norbert 

Tájékoztatja a bizottságot, hogy az önkormányzat tulajdonába a rendszerfüggő víziközmű 

elemek tartoznak, amelyek a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. vagyonkezelésében vannak. Pél-

dául a víztorony, amelyen vállalkozási tevékenység, pontosabban reklámtevékenység folytat-

ható. 

 

Grőber Attila bizottsági elnök 

Megkérdezi, hogy eddig ezt a tevékenységet a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. végezte? Van-

nak pályázók, akik érdeklődnek a felületek iránt, vagy már meglévő szerződések miatt készült 

az előterjesztés? 

 

György Zoltán 

Ezek élő szerződések, a vállalkozói tevékenység további folytatásához van szükség a Képvi-

selőtestület döntésére. 

 

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. 

 

 

48/2014. (V.7.) PB határozat 

A Pénzügyi Bizottság a Víziközmű vagyon vál-

lalkozási célú használatához hozzájárulásáról szó-

ló előterjesztést a Képviselőtestület részére elfo-

gadásra javasolja. 

 

 




