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Jegyzőkönyv

§észü!!: Pápa Varos ÖnkormárryzataKépviselőtestületének Gazdasági BizottsőgaAU22.
február 9_én 15 óra 00 perckor aYárosháza épületének (8500 Pápa, Fő u. 5.)

nagytermében megtartott nyilvanos üléséről

Jelen vannak: Németh Zsoltbizottsági elnök,
Bakos LászIő, dr. Vaitsuk Mária, Süle Zsolt, Pintér Kálmárr, Domonkos
LászIő, Zsegraics Gyula bizottsági tagok

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Unger Tamás alpolgármester
Dr. Nagy Krisztina jegyző
Szalai Krisztina gazdasági osztá)yv ezető
Rádi Róbert vtáro sfej les ztésí o sztÁIy v ezető
Dr. Benkő Krisztina önkormrányzati és szewezési osttályvezető
Benecz Rita szociális és közigazgatási osztélyvezető
Dr. Orovics Orsika vagy ongazÁálkodási csoportvezető
Borisz T eÉzia költségvetési csoporWezető
Szekeresné Markolt Zrta adóiieyi csoportvezető
Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető _ PVÖ Egyesített Szociális
Intéznénye
Orbán András gazdaságívezető _ PVÖ Egyesített Szociális Intézménye
Csákvari Judit intézrrrényveze.tő -Pápai Városi Ovodák
Tótfalusiné Kiss Bemadett gazdas ágívezető - Pápai Varosi Óvodak
Boros Katalin ügyvezető - Pápai Plupn Nonprofit Kft.
Bakó Istvan intézményvezető _ PVÖ Városgondnoksága és Közterület -

felügyelete
Mészaros Csaba ügyvezető - Pápai VarosfejlesztőKft.
Ujvráry Hajnalka intézményvezető _ pVö Egészségügyi Alapellátási
Intézete

Távolmaradásót előre jelezte Grőber Attila bizottsági tag.

Németh Zsolt bizottsági elnök
Köszönti a megielenteket. Megállapítja, hogy abiznttság ülése hatarozatképes, jelen van 7 fő

bizottsági tag.

Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan kiegészítés van - e?
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Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hoz-zászőIás nem hangzott el.

Kéri a bizottság tagjait, hogy a napirendrőI szavazzanak.

A bizottság 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő hatfuozatot
hozta:

6 l 2022. űI.09.\ GB határ ozat
A B izottság az ülés napirendj ét az a\ábbiak szerirrt állapítj a meg :

Napirendek:
Pápa Varos Önkormányzata Képviselőtesttiletének ...12022
(...) önkormarryzati rendelet-tewezste Pápa Varos
Önkormányz ata 2022. évi költségvetéséről

1. napirend..
Pápa Város önkormányzata Képviselőtestületének .../2022 (,..) önkományzati rendelet-
tew ezete Pápa Város Önkormányz ata 2022. évi költségvetéséről

Németh Zsolt bizottsági elnök
Megkérdezi, hogy az előterjesáéssel kapcsolatban kérdés, kiegészítés,hozzászőlás van+?

Dr. Áldozó Tamás polgármester

Hoz-zászőlásában elmondja, hogy a költségvetés tervezésénél prioritásokat határoznak meg. A
legfontosabb prioritás az Önkormanyzat szervezetének biztonságos működése. Ebbe

beletartozik azintézményeken keresztiil nyújtott szoIgáItaásoktól a szociális ellátó rendszerig

minden olyan, amit a polg átokazÖnkormanyzattalazonosítanak. Második prioritás a korábban

meghatározott fejlesáési feladataik, amik már vagy megjelentek jogszabályokban, vagy

amelyekre vonatkozóan korábban kötelezettségvállalás történt.

Minden évben vannak még kiemelt szempontok, amiket figyelembe kell venni.

2022-ben a béremelés az a jelentős változás, ami hangsúlyozottan megjelenik a

költségvetésben.

Elmondja, az állarrti költségvetésből szármaeó bevételeik l34 millió forintüal csökkentek a

202I. évhez képest. Ez a csökkenés azzaI magyarázható, hogy más feladatellátasra kapták a

pénú" 2022-ben, mint 2021-ben. Köztudott, hogy egy tagóvodával kevesebbet ijz,emeltet az
Önkormányzat, mivel működtetését áfuelte az Evarrgélikus Egyházközség. Ennek a

feladatfinanszítozása már nem jelenik meg a költségvetésben.

Ismerteti, hogy amikor a költségvetés-terviez,etet a jogszabélyi kötelezettségnek megfelelően a

Képviselőtesttilet elé terjesztik, még nem rendelkeznek minden adattaI a költségvetés

összeállításához. Minden évben elmondjak, hogy a költségvetés nagyon bonyolult folyamat,

mely során naptari évre bontva rögzítenek pillanatnyi állapotot. Ennek a folyamatnak

köszönhetően folyamatosan és dinamikusan változnak a költségvetésben a sámok. 202l,ben
13 milliard 754 millió forint induló összeggel tewezték a költségvetést,2022-benpedig ez az

összeg 10 millirárd 689 millió forint, több mint 3 milliard forinttal kevesebb az induló összegük

atavalyi évhezképest.
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Szeretné hozzáfuzni, hogy a tavalyi év eleji I3,7 millriétd forint év végére 15,7 milliard forintra

nőtt. A dinamikus változásoknak köszönhetően 2 milliard volt a növekedés, arti az év végén

15 Yo-otmeghaladó konekciót jelentett. 2022. év végére ennél lényegesen nagyobb konekciót

várnak.
Az idei 10 milliard 689 millió forint azért kevesebb közel3 milliárd forinttal a202l. év eredeti

költségvetéshez képest, mert a területi operatív programból elnyert támogaásaik, - amelyek a

korábbi években költségvetési tartalékban, illetve maradványban szerepeltek - ütemesen

csökkennek, hiszen 2022-te ezeket a projekteket be kell fejezniiik. A202l,es költségvetésben

szerepelt a közlekedési beruhazások, a Belső-Varkert rekonstrukciójanak fedezete. Ezek a

beruházások elkészültek, így ma mar nem szerepelnek a költségvetésben.

2O2l-ben7,5 milliárd forint működés mellett 6 milliárd forint volt a fejlesztés, idén a 8 milliard

forint működés mellett 2 milliard 750 millió forint a fejlesztés.

Megjegyzi, hogy tudomásuk van arról, hogy a Veszprém Megyei Közgyűlés döntést hozott

arról, hogy a varos a területi operatív program következő európai uniós ciklusanak

forráselosztásanáI a fenntartható varosfejlesztés kategóriájába kerül. Ennek köszönhetően 10

milliárd forint felett gazdálkodhatnak. Amint a megfelelő dokumentumokat elkészitik, az

egyeztetések megtörténnek, meg fogjak kapni a 1 0 milliard forintot. Így a 1 0 mitliard 689 millió

forint legalább 20 mitliard 689 millió forintra emelkedik, ami jelentősen meghaladjaa2D2l. év

végi összeget is.

Felhívja a figyelmet a 9-es táblazatbana személyi juttatasok előirényzatára, atri a 202l. évi

2 milliard 437 míI]riő forintról 2022-ben 2 milliátd 812 millió forintra emelkedett, ami 375

millió forintos növekedéstjelent azíntézményi béremeléseknekköszönhetően. Elmondja, hogY

a tavalyi 692 főslétszámkeret 585 före csökkent. Tehát úgy nőtt 15 %-kal a személyi juttaüísok

előirányzata, hogy alétszámt1 %-kalcsökkent. Ezazt jetenti, hogy nem 15 %-os béremelésnek

afedezetéttartalmazza az e\őfuányzat,hanemegy l 5 %-ka|kisebb kollektívanak a béremelésére

fog fedezetet nyújtani" A 107 fös létszámcsökkenés abból következik, hogy a GAESZ

megszűnt, az Óvodai Konyhát és a Nátus Konyhát átadtak iizemeltetésre egy vállalkozásnak,

illetve egy tagóvodával kevesebb van. Hangsűlyozza, a létszátm csökkenése mögött nem

megszorítás áll, hanem az az átszervezéseknek köszönhető.

Már most tudjak, hogy a 2022-es költségvetésiiknek leszrrek további bevételei, csak

összegszerűen még nem tudnak vele tervezni. Ezek közül a legnagyobb tétel a 2022-te vánt

iparűzési adó kompenzáció |esz. 202l-ben és 2022-ben a kormány úgy döntött, hogY a 4

milliárd forint arbevétel alatti gazdasági társaságok a 2 %o pontos iparűzési adó helyett 1 %

pontnyi iparőzési adót kötelesek fizetni a korrigált nettó arbevételiik után. Tehát 50 Vo,kal

csökkent a cégek íparőzésí adója, ami a költségvetésben 350 millió forint bevétel kieSést

jelentett volna, ha a kormanytól nem kapnak kompenzációt. Ebben az évben az t Yo,os

csökkentés a2O2t évi 350 millió forintnál mar nagyobb kiesést jelenthet, hiszen a gazdasági

társaságok árbevétele és így a fizetendő iparűzési adója is nőtt. Információjuk szerint idén is

ugyanúgy számíthatnak a kompetuáciőra, mint tavaly. Enől a döntés hamarosan megszületik,

és ha az összeg ismerté válik, beépítik a költségvetésbe, amire akáí Új kötelezettséget is

váll alhatnak vagy tartalékba helyeáetik.
Több kisebb bevételi tétel varható, de ezek pontos ismeretéig a költségvetés bevételi oldalan

nerrr jelennek meg. Ilyen például a Pápa Város Önkormányzatának EgyeSített Szociális

Intéznrénye ágazatibérpótléka, ami álta|ában év közben szokott megérkezni. Mivel év elején a



ftnanszírozást biztosítj ék az intézmény részére, így ennek a bérpótléknak az összege már

egészében többletbevételt jelent majdazönkormányzati költségvetés számára.

A költségvetési kiadásoknál megvizsgálták, hogy mennyi az Önkormárryzat áItzJ a

feladatellátáshoz biáosított összeg. Van, hogy a feladatfinanszitozás keretében a központi

költségvetésből kapott pénz nem fedezi 100 %-osan annak a feladatnak a kiadásait. ElŐfordul,

hogy az Önkormányzat többletet biztosít a feladatellátáshoz, mivel nem azzaI a strukturával,

szerkezettel, létszámkerettel látják el, mint artít az állam ftnanszítoz. Például az Ővodának a

létszámkeretében olyan létszámtöbblet van, amit a varos saját maga vállalt a feladatellátás

érdckében.

Intózr"rrényekre lebontv a aPápaíVárosi Óvodák ftnanszírozáséútoz 180 millió , a bölcsődéIdtez

21 nrillió , a gyelmekétkeztetéshez 105 millió, aPápa Város Önkormányzatínak Egyesített

Szociális Intézménye működéséhez tekintette| ana, hogy ott önként vállalt feladataik is vannak

325 millió, a könyvtári, közművelődési feladatokhoz 422 millió, a muzeális feladatokhoz 56

millió, a Polgármesteri Hivatal múködéséhez2l3 millió, atelepülés iizemeltetéshez kapcsolódó

felaclatokhoz 608 millió forintot biáosít a varos a saját bevételeiből. Elmondhatják, hogy a helyi

acltikat a fejlesztéseken kívül ezen feladatoknak a finanszírozására; óvodara, bölcsődére,

kultílrára, gyermekétkeúetéste, közmúvelődésre, könyvtána, múzeumta, közígazgaüísra és

tel eptilés üzemeltetésre fordítj ak.

Mcgjegyzi, hogy vannak olyan beruhazások a vtírosban, illetve a varos környékén, atnik az

Önkormányzat koltségvetésében nem jelennek meg, de mindenképpen a varost gyarupltjet<.

EzeI< aberuházások egyrészt az életminőséget javítják, illetve az Önkormányzat vagyona fog

nőrri. Megemlíti a Tiin Istvan Gimnazium rekonstrukcíőját, ami 5 milliárd forint nagyságú

be rrlházás. 20 éve még a költségvetésben címzetttámogatásként jelent volna meg. Ma mar nem

a költségvetés része, mert egy Önkormanyzat szervezeútendszerén kívíili beruhazó

közremíiködésével valósul meg, de az Önkormányzatvagyonát gywapítjaezaberlházás is.

Mrlsik folyamatban lévő beruházás, atni szintén a varost gyarapitja, a 100 millitárd forintot

melrhaladó 83-as út építése, aminek biztosan lesznek még közvetlen költségvetési hatasai.

§!i_l'., Zgqll_bizoltségilag
Mcrlisrnétli Polgármester úr szavait, mely szerint egy-egy év költségvetését egy folyamatként

kell értékelni, tehát áthűződő hatásai vannak. 2022-ben az Önkormányzat kiadásai között

jelcntős tétel a felvett hitelnek a kamat- és tőketörlesztése. Számításai szerint ez ebben azévben

mtir 300 millió forint felett van. ÁtvizsgálvaazelműItévek költségvetését aú.vette észre, hogy

a k()ltségvetésben tervezett a2O|8.,2019.,2016. évi célhiteleik kamat törlesáőrészletei évről-

évlr: növekednek. A 2018-as,20!6-as hitelt mar teljes egészében felvették, és mégis

f6|,1l1,11.1165an nőnek a betervezett törlesztőrészletek. A 2021-es költségvetésben a 2018-as

céllritel törlesztőrészIete !10 millió forintkörül mozgott, mostpedig 30 millióval ttibb, 140

millió van tervezve.

Mclrl<érdezi, hogy ennek mí azoka, és lehetséges-e, hogy tovább nőnek a törlesztőrészletek.

Dr Aldozó Tamás polgarme

Elr:it;rrdja, hogy egy adósságszolgálat törlesztőrészletének váLtozása fiigg attÓl, hogY a

hitc]i<erct mekkora ftszét hí\4ak le, és mennyi tőkét kell a lehívott hitelkerethez képest

tör,it;szteni. Az Önkormányzatnakváltoző kamatozású hitelszerződése van. 202l. évről2022.



évrc vonatkozőankamatváltozással is számolni kell, hiszen ajegybanki alapkamat vá|tozásával

a lritclkamatok is váltomak. AváIíozás oka az is, hogy ebből a hitelkeretböl egyre nagyobb

össz_cget lrívtak le. Amikor a költségvetést tervezik úgy számolnak, mintha az egész keretet

lelrívták volna, és ennek megfelelően kell tervezniük az adósságszolgálatot is az adott évre.

Szlrllri Krisáina gazdasági osáályvezető
Kicllészítósében elmondja, hogy a tavalyi évet 1,9 oÁ-os, az ídei évet pedig 5 oÁ-os kamattal

szírnlo1ták, Ez az oka a törlesáőrész\etváltozásának.
H<>z,zitícszi, a 2019. évi fejlesztési hitelnél a törlesztőrészletet még a szerződés szerint kell

töI,1llszlcrri. Március után szerződésmódosítást fognak kezdeményezni, mivel nem használják ki
a 1,5 rnilliárd forintos hitelkeretet. A várható lehívandó hitel 840 millió forint.

N(lt,lCl 7,solt bizottsáei e

Mcrlálllrpítja, hogy a napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászőIás nem hangzott el.

Kó r, i lr 1l i zottság állásfo glalá sát az előterj esztéssel kapcsolatban.

A bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélk§l, 2 tartőzkodás mellett a következő

hal:i1,ozalot hozza,.

zaténak 2022. éviA Bizottság Pápa Város
költségvetéséről szóló
rendelet-tewezetét a
elfogadásra j avasolj a.

...12022 (...) önkormányzati
Képviselőtestület részéte

A bizol1ság ülését 15 őra 20 perckor bezárja,

{il r [t_r- )-_a,
Nómctlr zsolt
bizottsági elnök
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Bakos LászIő
bizottsági tag
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Németh zsolt

Bakos LászIő

Dr. Vaitsuk Mária

pintér kálmán

Süle Zsolt

Zsegraics Gyula

Domonkos LászIő

Grőber Attila

Dr, Áldozó Tamás

Dr. Nagy Krisáina

Dr. Benkő Krisztina

szalai krisztina

Rádi Róbert

Unger Tamás
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