




PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

ELNÖKÉTŐL 

 

szám: 7/4-18/2014. 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: A Pénzügyi Bizottság 2014. augusztus 27-én 13 óra 00 perckor a Városháza I. 

emeleti tárgyalótermében megtartott nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak: Grőber Attila bizottsági elnök 

Császár Endre 

dr Vörös Ibolya 

Süle Zsolt bizottsági tagok 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

Unger Tamás alpolgármester 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

Távolmaradását bejelentette: Máté István bizottsági tag. 

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? 

 

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

 

93/2014. (VIII.27.) PB határozat 

A Pénzügyi Bizottság az ülés napirendjét az aláb-

biak szerint állapítja meg: 

 

Napirend: 

 

1. Beszámoló az önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról 

 

2. Jelentés a Képviselőtestület ülésein hozott lejárt határidejű határozatainak végrehajtá-

sáról 

 

3. Rendőrség épületének felújítása 

 

4. Pápa-Tapolcafői Evangélikus Leányegyházközséggel történő használati szerződés-

módosítás (Park u. 7.) 

 

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

hajtásáról 

 

6. Pápai Termálvízhasznosító Zrt. hitelszerződés módosítása 
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7. Víziközművek gördülő fejlesztési terveinek véleményezése, jóváhagyása 

 

8. Török Bálint u. 27. szám alatti ingatlanrészek árának megállapítása 

 

9. Bérlőkijelölési joggal érintett lakás árának megállapítása (Patyi Szilárd, Kisliget u. 6.) 

 

10. Vajda Péter ltp. 6. szám alatti raktár árának megállapítása 

 

 

 

1. napirend 

Beszámoló az önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról 

 

Grőber Attila bizottsági elnök 

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatosan kiegészítés 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: 

 

94/2014. (VIII.27) PB határozat 

A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat 2014. I. 

félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a Képvi-

selőtestület részére elfogadásra javasolja. 

 

2. napirend 

Jelentés a Képviselőtestület ülésein hozott lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

 

Grőber Attila bizottsági elnök 

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatosan kiegészítés 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: 

 

95/2014. (VIII.27) PB határozat 

A Pénzügyi Bizottság a Jelentést a Képviselőtes-

tület ülésein hozott lejárt határidejű határozatai-

nak végrehajtásáról a Képviselőtestület részére 

elfogadásra javasolja. 

 

3. napirend 

Rendőrség épületének felújítása 

 

A napirendi pont tárgyalásán jelen van Szappan Csaba rendőr alezredes, Pápai Rendőrkapi-

tányság kapitányságvezetője. 

 

Grőber Attila bizottsági elnök 

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatosan kiegészítés van-e? 
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Szappan Csaba rendőr alezredes 

Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Veszprém Megyei Rendőrkapitányság pályázatot nyert a 

Pápai Rendőrkapitányság homlokzati felújításának céljára. Emellett épületbővítésre is szük-

ség lenne, mely az Önkormányzat segítségével tudna megvalósulni.  

A rendőrkapitányságnak 2 épülete van, az egyik a Széchenyi utca felől, a másik a Zimmer-

mann utca felől. A Zimmermann utcai épület 100 évnél is idősebb, nincs pontos adat az építé-

séről, de valószínű, hogy az 1800-as évek végén épülhetett. A főépület, a Széchenyi utcai épü-

let 1929-ben került átadásra, melynek bal szárnyában működik az igazgatásrendészet. Ennek 

az épületnek az udvar felé való bővítésére lenne szükség, melynek tervezett összköltsége 74 

millió forint. Ez azért szükséges, mert a közelmúltban többletfeladatok kerültek a kapitány-

sághoz, mint pl. a tulajdon elleni szabálysértés, határrendészeti szolgáltatás, bűnmegelőzési 

tanácsadó hálózat kialakítása. A bűnügyi területen létszámbővítés történt, önálló vizsgálati 

osztály jött létre. Mára az épület elavult és szűkös olyannyira, hogy a létszámbővítés miatt 

egy korábbiakban kialakított, konyhaként használt helyiséget meg kellett szűntetni, abból iro-

dát kialakítani. 

 

Grőber Attila bizottsági elnök 

Megkérdezi, hogy a Rendőrkapitányság által kért támogatás pénzügyi fedezete a költségve-

tésből megoldható-e? 

 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető. 

Természetesen a kért összeg rendelkezésre áll. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

Tájékoztatja a bizottságot, hogy az előterjesztés melléklete szerint 2015. évben összesen 

2.450.000 Ft-ra, majd a nagyobb összegre 2016. évben lesz szükség. Az előterjesztés szán-

déknyilatkozatról szól, a támogatás összegéről való döntés az adott évi költségvetés tárgyalá-

sakor kerülhet elfogadásra. 

 

Grőber Attila bizottsági elnök 

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatosan egyéb kiegészítés 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: 

 

96/2014. (VIII.27) PB határozat 

A Pénzügyi Bizottság a Rendőrség épületének 

felújításáról szóló előterjesztést a Képviselőtestü-

let részére elfogadásra javasolja. 

 

4. napirend 

Pápa-Tapolcafői Evangélikus Leányegyházközséggel történő használati szerződés-módosítás 

(Park u. 7.) 

 

A napirendi pont tárgyalásán jelen van György Zoltán köztisztviselő. 

 

Grőber Attila bizottsági elnök 

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatosan kiegészítés van-e? 

Kérdés és hozzászólás nem lévén kéri a bizottságot, hogy a napirendi pontról szavazzanak. 
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A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő ha-

tározatot hozta: 

 

 

97/2014. (VIII.27) PB határozat 

A Pénzügyi Bizottság a Pápa-Tapolcafői Evangé-

likus Leányegyházközséggel történő használati 

szerződés-módosításról (Park u. 7.) szóló előter-

jesztést a Képviselőtestület részére elfogadásra 

javasolja. 

 

5. napirend 

Török Bálint u. 27. szám alatti ingatlanrészek árának megállapítása 

 

A napirendi pont tárgyalásán jelen van György Zoltán köztisztviselő. 

 

Grőber Attila bizottsági elnök 

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatosan kiegészítés 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: 

 

98/2014. (VIII.27) PB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizott-

sága, az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. 

(III.28.) önkormányzati rendelet 11. § (4) bekez-

dése alapján, a Pápa, Török Bálint utca 27. szám 

alatti 4574/A/2 hrsz. 48/1000 tulajdoni illetőség 

eladási árát bruttó 384.000,- Ft-ban, a 4574/A/3 

hrsz. 61/1000 tulajdoni illetőség eladási árát brut-

tó 488.000,- Ft-ban mindösszesen 872.000,- Ft-

ban határozza meg. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Grőber Attila Bizottsági elnök 

 Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

6. napirend 

Vajda Péter ltp. 6. szám alatti raktár árának megállapítása 

 

A napirendi pont tárgyalásán jelen van György Zoltán köztisztviselő. 

 

Grőber Attila bizottsági elnök 

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatosan kiegészítés 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: 

 

 

 








