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Császár Endre elnök 

Megállapítja, hogy a bizottság ülése határozatképes, mivel azon a bizottság mind a 4 tagja megjelent. 

Megkérdezi, hogy a meghívóban jelzett napirenden kívül van-e egyéb javaslat. Miután egyéb javaslat 

nem érkezett, indítványozza, hogy a bizottság a meghívóban jelzett napirendet tárgyalja meg. 

 

Ezt követően a bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

 

22/2011. (II.24.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az ülés 

napirendjéről szóló indítványt elfogadja. 

 

 

Napirendek: 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) önkormányzati rendelet-

tervezete Pápa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről 

2. Vegyes ügyek 

a. Alapító okiratok módosítása 

b. Pápa Somlai út, Pápa-Borsosgyőr, Pápa-Tapolcafő forgalom csillapítására pályázat 

benyújtása 

c. Pápai Termálvízhasznosító Zrt. tulajdonát képező pápai 6296/8. hrsz-ú terület 

megvásárlása 

d. Hulladékkezelési közszolgálati díj mérséklésével kapcsolatos kérelmek elbírálása (a 

napirenddel kapcsolatos anyagok a Gazdasági Osztályon megtekinthetők) 

 

 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) önkormányzati rendelet-

tervezete Pápa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről 

 

 

Császár Endre elnök 

Köszönti Menyhárt László gazdasági osztályvezetőt, s felkéri, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 



Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

Tájékoztatja a bizottságot arról, hogy a reprezentatív szakszervezetek képviselőivel, az önállóan 

működő és gazdálkodó intézmények vezetőivel a hivatal az egyeztetést lefolytatta és az érintett 

területeken dolgozók a költségvetési javaslatot az ágazatukat érintően elfogadják. A könyvvizsgáló 

jelentés a mellékletét képezi az előterjesztésnek. A költségvetés jelentős fejlesztési célú feladatokat 

tartalmaz, amelyet már korábbi döntések meghatároztak, megalapoztak. Ezeknek a befejezését, illetve 

továbbvitelét tartalmazza a költségvetés fejlesztési célú része. Az intézményi működtetés területén is 

vannak felújítási, illetve beruházási feladatok, amelyek a működés érdekében szükségesek. Az 

intézmények részére a tervezett előirányzat biztosítja a működést. Fejlesztési célú feladatokhoz 340 

mFt hitel felvétele szükséges 2011. évben. Kéri a bizottságot, hogy a költségvetési rendelet-tervezetet 

javasolja elfogadásra a Képviselőtestületnek. 

 

Pingczer Sándor 

Elmondja, hogy a tárgyi eszköz értékesítés tervezett bevétele 118 mFt. Kérdése, ez teljesíthető-e? A 

880 mFt-os iparűzési adóbevétel 1050 mFt-ra tervezett, ami 170 mFt többlet az előirányzathoz képest. 

Kérdése, ez teljesíthető-e? A könyvvizsgálói jelentés pontosan leírja, hogy az adósság alakulása 

milyen elvárásokat ró a költségvetésre. A jelentés végén van két olyan mondat amiről kéri az 

előterjesztő véleményét. Egyik a helyi adózásban rejlő tartalékokról, a másik a fejlesztési feladatok 

végrehajtási ütemezésének felülvizsgálatáról szól. 

 

Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

A 118 mFt-tal kapcsolatban elmondja, hogy a 118 mFt-ot két oldalról lehet megközelíteni. Az egyik 

az, hogy kevesebb mint a 2010. évi tervezett bevétel. A másik, az értékesítés területén optimista a 

tekintetben, hogy a meglévő vagyontárgyak közül amelyik még értékesíthetők abból ennyi bevételt 

szerezhet az önkormányzat. Egyetért azzal, hogy ezt a piac határozza meg. Lehetséges, hogy van olyan 

vagyontárgy, vagy terület amire nem gondoltak és egy befektetői érdeklődés középpontjába kerül. 

Lehetséges az is, hogy a tavaly tervezett és a piac által még nem értékelt ingatlant tud értékesíteni az 

Önkormányzat. Ezeknek a figyelembevételével került tervezésre az előirányzat. Az 1.050 mFt-os 

iparűzési adóról elmondja, hogy 988.690 eFt a teljesített év végi adat, tehát a 880 mFt-nál jóval több 

adóbevétel keletkezett Pápa városában az iparűzési adóból. Ehhez képest a 70 mFt-os növekményt 

nem tartja irreálisnak, illetve elérhetetlennek. Figyelembe vették az inflációt is. Év elején volt egy 

vállalkozói találkozó, ahol a 80 legnagyobb adózó számára ismertetésre kerültek a város fejlesztési 

elképzelései. Ott elhangzott, hogy az adózók között egy új adózó előkelő helyen végzett, aminek a 

bevételi többlete jelentette a tavalyi tervezett szint fölötti teljesítés nagyobbik részét. Számít rá, hogy a 

tendencia nem áll meg.  

A könyvvizsgálói jelentéssel kapcsolatban elmondja, hogy a fejlesztési feladatok felülvizsgálatát 

javasolja, illetve helyi adók területén lát lehetőséget. A szakmai megállapításait a könyvvizsgálónak a 

képviselőtestület majd figyelembe veszi, ez a testület döntésén múlik. A hivatal az előkészítő 

munkában tud részt venni és javaslatokat előkészíteni. A kötvény törlesztése a következő évben 

aktuális. Többlettörlesztéssel számolhatunk. Mivel svájci frank alapú kötvényről beszélünk, ez a 

számítás az év végi értékelés alapján mutatja a tőketörlesztésnek az összegét. Év végén a svájci frank 

árfolyama magasabb volt, mint jelenleg.  

Az előterjesztés tartalmazza a hitelfelvételi korlátot, azt is át kell tekinteni a képviselőtestületnek, hogy 

melyek azok a feladatok melyek még saját forrást igényelnek, áthúzódó feladatként a jövő esztendőre 

is, továbbá nyilvánvaló azokat a kötelezettségeket melyek hosszabb távon jelentkeznek. Jelenleg nem 

lépik túl a tervezett hitelfelvételt.  

Az önkormányzat 2011. évi bevételi táblájában a hitelfelvételi sorok külön mutatják, hogy milyen 

feladatra milyen pénz érkezik hitel konstrukcióba. A 2011. évi feladatokhoz 340 mFt a tervezett 

hitelfelvétel. A tavalyi évi hitelből nem hívtuk le a teljes összeget, mert a feladatoknak a számlái év 

végén érkeztek be. 2010-ben amiről a képviselőtestület döntött és amihez hitel került felvételre, ahhoz 

a feladathoz hívja le az önkormányzat még a rendelkezésre álló keretből a 201.221 mFt-ot. Működési 

hitelnél a folyószámla hitel egyenlege 106 mFt. A bruttó elszámolás miatt szerepel a bevétel és kiadás 

soron a megfelelő összeg, 106.388 eFt. Az előző évi pénzmaradvány igénybevételében a kötvény 

maradványa is szerepel, illetve az a pénz, amelyet az uniós és egyéb támogatásokkal megvalósított 

projektekre biztosítottak előlegként, ez is a pénzmaradvány része. 



Császár Endre elnök 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás és észrevétel nem 

érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 3 igen és 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

23/2011. (II.24.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a Pápa 

Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 

előterjesztést megtárgyalta, a rendelet-tervezetet elfogadásra 

javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

2.  Vegyes ügyek 

 

a) Alapító okiratok módosítása 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Molnár István műszaki osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Molnár István műszaki osztályvezetőt 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Császár Endre elnök 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel nem érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

24/2011. (II.24.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a Pápa 

Város Önkormányzatának Városgondnoksága alapító 

okiratának módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a 

határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 

Képviselőtestületnek 

 

b) Pápa Somlai út, Pápa-Borsosgyőr, Pápa-Tapolcafő forgalom csillapítására pályázat 

benyújtása 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Molnár István műszaki osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Molnár István műszaki osztályvezetőt 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Császár Endre elnök 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel nem érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

25/2011. (II.24.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a Pápa 

Somlai út, Pápa-Borsosgyőr, Pápa-Tapolcafő forgalom 

csillapítására benyújtandó pályázatról szóló előterjesztést 



megtárgyalta, a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 

Képviselőtestületnek 

 

 

Császár Endre javasolja, hogy a meghívóban a Vegyes ügyek közt felsorolt, a Pápai 

Termálvízhasznosító Zrt. tulajdonát képező pápai 6296/8. hrsz-ú terület megvásárlásával, valamint a 

hulladékkezelési közszolgálati díj mérséklésével kapcsolatos kérelmek elbírálása napirendi pontokat a 

bizottság zárt ülésen tárgyalja meg. 

 

Ezt követően a bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

 

26/2011. (II.24.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az ülés 

további napirendi pontjainak zárt ülésen való tárgyalásáról 

szóló indítványt elfogadja. 

 

Több napirend nem lévén a bizottság elnöke a nyílt ülést 14
30

 órakor bezárta, a bizottság zárt ülésen 

folytatja munkáját. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 …………………………………. …………………………………………. 

 Császár Endre Molnár István 

 elnök osztályvezető 

 
 


