






PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

ELNÖKÉTŐL 

 

szám: 7/4-16/2014. 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

Készült: A Pénzügyi Bizottság 2014. július 2-án 13 óra 00 perckor a Városháza I. eme-

leti tárgyalótermében megtartott nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak: Császár Endre 

Máté István 

Süle Zsolt bizottsági tagok 

 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

Távolmaradását bejelentette: Grőber Attila bizottsági elnök és dr. Vörös Ibolya bizottsági tag. 

Meghívottak a napirendi pontnál feltüntetettek szerint. 

 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

Tájékoztatja a bizottságot, hogy dr. Áldozó Tamás polgármester Grőber Attila bizottsági el-

nök akadályoztatására tekintettel a Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Szerve-

zeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete 33. § (1) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően megbízta Császár Endre bizottsági tagot az elnöki 

teendők ellátásával. 

 

Császár Endre bizottsági tag 

Megállapítja, hogy a bizottság ülése határozatképes. 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a javasolt napirend a Beszámoló a Pápai Hús 1913 Kft. 2014. 

évi I.-V. havi és május havi tevékenységéről, illetve a csődegyezség végrehajtásának saját 

tőkére és eszköz-forrás állományra gyakorolt hatásáról, valamint a Társasház albetétekkel 

kapcsolatos döntés című sürgősségi indítvánnyal egészül ki. 

 

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

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

ványokkal kiegészítve állapítsa meg. 

 

77/2014. (VII.2.) PB határozat 

A Pénzügyi Bizottság az ülés napirendjét az aláb-

biak szerint állapítja meg: 

 

Napirend: 

 

1. Pótelőirányzati kérelmek elbírálása 

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

delet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. 

(II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

delet-tervezete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint a gyermekek és 
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a fiatal felnőttek rászorultságára tekintettel nyújtható ellátásokról és az ezzel kapcsola-

tos eljárási szabályokról szóló 31/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelet módosításá-

ról 

 

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

delet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátások-

ról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 

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

4.  

5. Pápai Víz-és Csatornamű Zrt. részére víziközmű vagyonelemek vagyonkezelésbe adá-

sa 

 

6. Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatása 

 

7. Rákóczi Szövetség felvidéki Beiratkozási Ösztöndíj Programjához támogatás biztosí-

tása 

 

8. Zárt lejárt 

 

9. Pápai Hús 1913 Kft. 2013. évi konszolidált beszámolója 

 

10. Pápai Termálvízhasznosító Zrt. működésével kapcsolatos döntés 

 

11. Telekhatár rendezés (pápai 1925/98 hrsz-ú ingatlanból) 

 

12. Dózsa György u. 34. pályázati alapárának megállapítása 

 

13. Beszámoló a Pápai Hús 1913 Kft. 2014. évi I.-V. havi és május havi tevékenységéről, 

illetve a csődegyezség végrehajtásának saját tőkére és eszköz-forrás állományra gya-

korolt hatásáról 

 

14. Társasház albetétekkel kapcsolatos döntés (Vajda P. ltp.) 

 

 

1. napirend 

Pótelőirányzati kérelmek elbírálása 

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

tervezete Pápa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.5.) önkor-

mányzati rendelet módosításáról 

 

Császár Endre bizottsági tag 

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatosan kiegészítés 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: 

 

78/2014. (VII.2.) PB határozat 

A Pénzügyi Bizottság a Pápa Város Önkormány-

zata Képviselőtestületének …/2014. (…) önkor-

mányzati rendelet-tervezetét Pápa Város Önkor-

mányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 
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1/2014. (II.5.) önkormányzati rendelet módosítá-

sáról a Képviselőtestület részére elfogadásra ja-

vasolja. 

 

2. napirend 

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

tervezete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint a gyermekek és a fiatal fel-

nőttek rászorultságára tekintettel nyújtható ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabá-

lyokról szóló 31/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A napirendi pont tárgyalásán jelen van: 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

Szalainé Tihanyi Andrea Egyesített Szociális Intézmény vezetője 

Bene Andrásné Egyesített Szociális Intézmény gazdasági vezetője 

 

Császár Endre bizottsági tag 

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatosan kiegészítés 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: 

 

79/2014. (VII.2.) PB határozat 

A Pénzügyi Bizottság a Pápa Város Önkormány-

zata Képviselőtestületének …/2014. (…) önkor-

mányzati rendelet-tervezetét a pénzbeli és termé-

szetben nyújtott szociális, valamint a gyermekek 

és a fiatal felnőttek rászorultságára tekintettel 

nyújtható ellátásokról és az ezzel kapcsolatos el-

járási szabályokról szóló 31/2013. (XII.31.) ön-

kormányzati rendelet módosításáról a Képviselő-

testület részére elfogadásra javasolja. 

 

 

3. napirend 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2014. (…) 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 napirendi pont tárgyalásán jelen van: 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

Szalainé Tihanyi Andrea Egyesített Szociális Intézmény vezetője 

Bene Andrásné Egyesített Szociális Intézmény gazdasági vezetője 

 

Császár Endre bizottsági tag 

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatosan kiegészítés 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: 
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80/2014. (VII.2.) PB határozat 

A Pénzügyi Bizottság a Pápa Város Önkormány-

zata Képviselőtestületének …/2014. (…) önkor-

mányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biz-

tosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátá-

sokról, azok igénybevételének rendjéről, a fize-

tendő térítési díjak megállapításáról szóló 

14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet módosí-

tásáról a Képviselőtestület részére elfogadásra ja-

vasolja. 

 

 

4. napirend 

Pápai Víz-és Csatornamű Zrt. részére víziközmű vagyonelemek vagyonkezelésbe adása 

 

A napirendi pont tárgyalásán jelen van: 

György Zoltán köztisztviselő 

Dr. Puskády Norbert köztisztviselő 

 

Császár Endre bizottsági tag 

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatosan kiegészítés 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: 

 

81/2014. (VII.2.) PB határozat 

A Pénzügyi Bizottság a Pápai Víz-és Csatornamű 

Zrt. részére víziközmű vagyonelemek vagyonke-

zelésbe adásáról szóló előterjesztést a Képviselő-

testület részére elfogadásra javasolja. 

 

 

5. napirend 

Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatása 

 

Napirendi pont tárgyalásán jelen van Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető. 

 

Császár Endre bizottsági tag 

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatosan kiegészítés 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: 

 

82/2014. (VII.2.) PB határozat 

A Pénzügyi Bizottság a Pápai Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség támogatásáról szóló előterjesztést a 

Képviselőtestület részére elfogadásra javasolja. 
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6. napirend 

Rákóczi Szövetség felvidéki Beiratkozási Ösztöndíj Programjához támogatás biztosítása 

 

Napirendi pont tárgyalásán jelen van Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető. 

 

 

Császár Endre bizottsági tag 

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatosan kiegészítés 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: 

 

 

83/2014. (VII.2.) PB határozat 

A Pénzügyi Bizottság a Rákóczi Szövetség felvi-

déki Beiratkozási Ösztöndíj Programjához támo-

gatás biztosításáról szóló előterjesztést a Képvise-

lőtestület részére elfogadásra javasolja. 

 

 

7. napirend 

Dózsa György u. 34. pályázati alapárának megállapítása 

 

A napirendig pont tárgyalásán jelen van: 

György Zoltán köztisztviselő  

Dr. Puskády Norbert köztisztviselő 

 

Császár Endre bizottsági tag 

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatosan kiegészítés 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: 

 

84/2014. (VII.2.) PB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizott-

sága, Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestü-

letének az Önkormányzat vagyonáról szóló 

7/2013 (III.28.) rendelete 11. § (4) bekezdésben 

foglaltak alapján, - a 42/2011. (III.16.) GB hatá-

rozattal értékesítésre kijelölt -, pápai 388/A/2 

hrsz. – ú 25 m
2
 alapterületű „lakás” megnevezésű 

ingatlan pályázati alapárát bruttó 1.036.000,- Ft-

ban állapítja meg. 

Utasítja a polgármestert az értékesítéssel kapcso-

latos intézkedések megtételére és felhatalmazza 

az adásvételi szerződés aláírására. 

Határidő:  folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Grőber Attila bizottsági elnök 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 
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8. napirend 

Társasház albetétekkel kapcsolatos döntés (Vajda P. ltp.) 

 

A napirendi pont tárgyalásán jelen van: 

dr. Puskády Norbert köztisztviselő  

György Zoltán köztisztviselő 

 

Császár Endre bizottsági tag 

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 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta. 

 

92/2014. (VII.2.) PB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizott-

sága az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. 

(III.28). 11. § (4) bekezdése alapján, a pápai 

6346/A/27-28-33-34 hrsz.–ú, a 6349/A/27-28-33-

34 hrsz.–ú, a 6348/A/35 hrsz.-ú nem lakás célú 

helyiségek térítésmentes társasházi közös tulaj-

donba adásához a Társasháztulajdont Alapító 

Szerződés módosításával hozzájárul, azzal a felté-

tellel, hogy a társasházak viselik az ezzel kapcso-

latos költségeket. 

Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Határidő:  folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Grőber Attila Bizottsági elnök 

 Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

 

Császár Endre bizottsági tag 

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 az 96., 97., 98. sorszámú, valamint a Telekhatár rendezésről 

(pápai 1925/98 hrsz.-ú ingatlanból),szóló előterjesztések tárgyalására zárt ülést rendel el, mi-

vel mind az önkormányzat, mind pedig az előterjesztéssel érintett másik fél üzleti érdekét 

veszélyeztetné a döntés indokainak előzetes nyilvánosságra kerülése.” 

 

A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

 

85/2014. (VII.2.) PB határozat 

A Pénzügyi Bizottság a Magyarország helyi ön-

kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-

vény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak 

alapján az 96., 97., 98. sorszámú, valamint a Te-

lekhatár rendezésről (pápai 1925/98 hrsz.-ú ingat-

lanból) szóló előterjesztések tárgyalására zárt 








