
PÉNZÜGYI  BIZOTTSÁG 

E L N Ö K É T Ő L 

 

Szám: 7/4-1/2010. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: a Pénzügyi Bizottság 2010. január 15-én a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának 

osztályvezetői irodájában megtartott nyilvános üléséről. 

Jelen vannak: Grőber Attila 

  Bocskay László 

  Császár Endre 

  Takács Pál 

  Gál Péter 

  Rózsás Tibor Jánosné 

  Szalainé Tihanyi Andrea 

  Menyhárt László 

  Kanozsainé dr. Pék Mária 

Távolmaradását bejelentette: Kelemen Ferenc PB tag 

Menyhárt László: 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a rendelet-tervezetről készült könyvvizsgálói jelentés elkészült, kéri  

hogy a kiosztásra került jelentést figyelembe véve tárgyalja az előterjesztést. 

Grőber Attila megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Javasolja, hogy a Bizottság a napirendben 

foglalt előterjesztést a kiosztásra került könyvvizsgálói jelentéssel együtt tárgyalja. 

 

Előterjesztés tárgya: 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010.(…) rendelet-tervezete Pápa Város 

Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről 
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Menyhárt László: 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a rendelet-tervezet egyeztetésre került a Bölcsődei Dolgozók 

Demokratikus Szakszervezete, az Egészségügyi Dolgozók Demokratikus Szakszervezete, a Magyar 

Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete és a Pedagógusok Szakszervezete képviselőivel. A 

szakszervezetek képviselői az ágazatukat érintően a költségvetés tervezetét elfogadják. A rendelet-

tervezet egyeztetésre került továbbá az önállóan működő és gazdálkodó intézmények vezetőivel, akik 

a 2010. évi költségvetési javaslatot az intézményüket érintően elfogadják.  

Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy a költségvetés egyensúlyát 10446882 EFt tárgyévi 

bevétel mellett 950060 EFt előző évek pénzmaradványának igénybevétele, 210000 EFt fejlesztési célú 

hitel és 500000 EFt folyószámla hitel-keret biztosítja. Az önkormányzatot megillető állami 

támogatások és SZJA bevételek együttesen 304360 EFt-tal csökkentek az előző évhez viszonyítva. A 

bevételek között kiemelte, hogy a fejlesztési célú feladatok tervezett támogatásai 1956740 EFt-ot 

tesznek ki. Az intézményi térítési díjak, melyek az étkezési nyersanyagköltség alapján kerülnek 

megállapításra nem változnak, tekintettel arra, hogy a nyersanyagköltség sem változik a tervezet 

szerint. A működési kiadások elsődlegessége a tervezéskor a koncepcióban meghatározottak szerint 

biztosított. A fejlesztési célú feladatokat az előző évről áthúzódó beruházások és pályázatok 

határozták meg elsődlegesen. 2010. évben a felhalmozási célú kiadások 3429119 EFt-ot tesznek ki. Az 

európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére 13 fejlesztési célú feladat 

finanszírozott. A Barát u. 4-6., Árok utca 5. épületek rekonstrukciójának megvalósítása az 

előterjesztésben foglaltak szerint nem javasolt. Az egyéb feladatok között került meghatározásra a 

hitel, kötvény, tőke- és kamat törlesztése, valamint az általános és céltartalék előirányzata. A 

költségvetés általános létszámcsökkentést nem tartalmaz, a többletfeladatokhoz biztosítja a 

szükséges létszámtöbbletet is az oktatási ágazatban és a bölcsődék esetében. A pedagógus szakkönyv 

kifizetéséhez szükséges fedezetet az intézményeknek a jóváhagyásra kerülő előirányzatok terhére 

kell biztosítaniuk a központi támogatás hiánya miatt. A költségvetési tervezet az un. adható 

juttatások területén a 2009. évi szabályozástól eltérően a meghatározott tételek körében kifizetést 

tesz lehetővé. Összességében megállapítható, hogy a gazdasági váltság hatásai, a központi 

költségvetésből származó bevételek csökkenése mellett a költségvetés egyensúlya az elmondottak 

szerint biztosított. A működtetésben tovább kell vizsgálni a racionalizálás lehetőségeit. Az 

önkormányzati beruházások a kapacitások lekötésével javíthatják a térségben dolgozó kis- és 

középvállalkozások helyzetét és a foglalkoztatottságot. A 2010. évi gazdálkodás végrehajtása során 

fel kell készülni az önkormányzati költségvetés egyensúlyának, struktúrájának további javítására.  

Szalainé Tihanyi Andrea: 

A szociális ellátás területén jelzett beruházás elmaradása a jelenlegi gazdasági helyzetben 

elfogadható, azonban a fejlesztésben szereplő akadálymentesítés megvalósítását a későbbiek során 

szükségesnek tartja. 

Takács Pál: 

Véleménye szerint jelentős fejlesztési feladatok valósulnak meg, a költségvetés tervezetét  

elfogadásra javasolja. 
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Császár Endre: 

A költségvetés precíz, pontos, a lehetőségek ismeretében jónak tartja. A költségvetés előirányzatai a 

jelenlegi gazdasági helyzetben is biztosítják a működtetést és jelentős városi fejlesztések 

valósulhatnak meg.  

 

Grőber Attila: 

Az előterjesztés és a könyvvizsgálói jelentés pontos és részletes. A bevételekről megállapítható, hogy 

az állami támogatás és SZJA bevételei az önkormányzatnak csökkentek, azonban ezt részben 

ellentételezi a járulékok csökkenése. A kötvénykibocsátásból származó bevétel lehetővé teszi 

jelentős városi beruházások megvalósítását pályázat útján.  Kiemeli az elért európai uniós 

támogatások fontosságát a fejlesztések forrásai között. A kötvényből származó bevétel a tervezett 

fejlesztések megvalósulása esetén teljes mértékben felhasználásra kerül. Az intézmények 

működtetésében a tárgyi feltételek színvonala emelkedik a beruházások, rekonstrukciók 

következtében. Véleménye szerint a jelenlegi gazdasági helyzetet is figyelembe véve az 

önkormányzat 2010. évi költségvetése a tervezet szerint az egyensúlyt biztosítja.  

 

A Pénzügyi Bizottság 5 igen, 2 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozza: 

1/2010.(I.15.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

 

P á p a, 2010. január 15. 

 

 

 

Menyhárt László s.k.        Grőber Attila s.k. 

jegyzőkönyvvezető        PB elnök 

 

 

 


