
PÉNZÜGYI  BIZOTTSÁG 

E L N Ö K É T Ő L  

  

Szám: 7/4-19/2010. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

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

Osztályának osztályvezetői irodájában megtartott 15 óra 30 perckor kezdődött nyilvános 

üléséről. 

Jelen vannak: Grőber Attila 

  Császár Endre 

  Erőss Bulcsú 

  Máté István 

  Dr. Vörös Ibolya 

  Kanozsainé Dr. Pék Mária 

  Bebesi István 

  Redling József 

  Dr. Lukács Endre 

  Molnár István 

  Benecz Rita 

  György Zoltán 

Menyhárt László 

Grőber Attila: 

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Javasolja, hogy a Bizottság a napirendben jelzett 

előterjesztéseket tárgyalja. 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

89/2010.(XII.15.) PB határozat: 

A Bizottság a napirendjét a meghívóban foglaltak szerint állapítja meg. 
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Előterjesztés tárgya: 

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

tervezete a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról szóló 16/2004. (IV.30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Kanozsainé dr. Pék Mária: 

Kéri a Bizottságot, hogy eredeti indítványként tárgyalja az előterjesztést a következő 

kiegészítéssel az 1. és 2. változat esetében: egyvonalas negyedéves bérlet ára 6880 Ft, 

összvonalas negyedéves bérlet ára 10160 Ft, tanuló negyedéves bérlet ára 3476 Ft, nyugdíjas 

negyedéves bérlet ára 3476 Ft. 

Bebesi István: 

Megállapítható, hogy az ár 9,8 %-os átlagos tarifa-emelést tartalmaz az 1. és 2. változatban. 

Az 1. változat bázisszintű km teljesítmény kibocsátással számol. A 2. sz. változat 28790 km 

teljesítmény csökkenést vesz figyelembe, melyhez kevesebb önkormányzati támogatás 

kapcsolódik. Az önkormányzat normatív támogatása az 1. változat esetén 28791 EFt, a 2. 

változat esetén 19790 EFt.  

Erőss Bulcsú: 

Reálisnak tartja az előterjesztett árakat mindkét változatban, az ellenőrzés jelenlétét 

hiányolja az autóbuszokon. 

Bebesi István: 

Véleménye szerint az ellenőrzések számát az un. peremidőben növelni szükséges a bevételek 

beszedése érdekében. 

Dr. Vörös Ibolya PB tag az ülésre érkezett. 

Grőber Attila: 

A teljesítmény-csökkenés hány %-os? 

Bebesi István: 

4,5 % a teljesítmény-csökkenés mértéke. A teljesítmény-csökkenést a Fő tér rekonstrukciós 

munkálatainak megkezdésével, az új helyi járati menetrend bevezetéséhez igazodóan 

célszerű végrehajtani. Az elterelés többletköltségeinek érvényesíthetősége is a későbbiek 

során dől el. 
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Grőber Attila: 

Volt-e számítás a 9,8 %-os emeléstől eltérő tarifaemelésre? A teljesítmény-csökkenés 

járatkiesést jelent-e? Az árban lévő üzemanyagár kockázatot is jelentősnek tartja. 

Bebesi István: 

A bevételek az utasok által fizetett díjból, az állami támogatásból és az önkormányzati 

támogatásból tevődnek össze. 4,7-16,8 % közötti sávban több változattal is számolt a 

társaság, az alacsonyabb ár esetén több önkormányzati támogatásra lenne szükség, amit a 

helyi adófizetők fizetnének meg. A központi költségvetési támogatás is befolyásolhatja a 

teljesítmény csökkenést. A teljesítmény-csökkenés természetesen igénybevevői 

érdeksérelmet okoz. 2011. évben ROP pályázattal megoldhatóvá válhat a forgalom mérése, 

amely a döntéshozatalt tovább segítheti.  

Erőss Bulcsú: 

A pótdíjak emelésének elmaradását hiányolja, véleménye szerint ezek emelése szükséges 

lenne. 

(A Bakony Volán Zrt gazdálkodási adataival kapcsolatos kérdéseket, hozzászólásokat a zárt 

ülés jegyzőkönyve tartalmazza.) 

Grőber Attila: 

Kéri a Bizottságot, hogy az előterjesztés 1. változatáról döntsön. 

A Pénzügyi Bizottság 0 igen, 5 ellenszavazat, 0 tartózkodás szavazattal az előterjesztés 1. 

változatát nem fogadta el. 

Kéri a Bizottságot, hogy az előterjesztés 2. változatáról döntsön. 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztés 2. változatáról 4 igen, 1 ellenszavazat, 0 tartózkodás 

szavazattal a következő határozatot hozza: 

90/2010.(XII.15.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztés 2. változatát elfogadásra javasolja. 

 

Előterjesztés tárgya: 

Beszámoló az önkormányzat 2010. évi háromnegyedéves gazdálkodásáról 
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Menyhárt László: 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a fejlesztési célú feladatoknál a kivitelezési munkák a 

szerződéseknek megfelelően ütemezetten készülnek. Az idegenforgalmi adó tervezett 

bevétele várhatóan nem teljesül, azonban összességében a tervezett helyi adóbevételek 

realizálásával számolnak.  Az ingatlan értékesítés területén bevételi kiesés várható, amelyet 

a minimális piaci érdeklődés okoz.  

A Pénzügyi Bizottság 5 igen, 0 ellenszavat, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot 

hozza: 

91/2010.(XII.15.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Előterjesztés tárgya: 

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

tervezete Pápa Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(I.21.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Grőber Attila: 

A segélyek és az Ifjúsági és Sportbizottság előirányzatának csökkenését mi indokolja? 

Menyhárt László: 

A segélyek előirányzatát az óvatos tervezés jellemezte, ezért az igénybevevők számát 

magasabb mértékkel vette figyelembe a tervezés, várhatóan a tervezett szinten nem kerül 

sor az igénybevételre, ezért az előirányzat csökkentése javasolt.  Az Ifjúsági és Sportbizottság 

előirányzatának csökkenését annak felhasználása okozta a Bizottság előirányzat 

átcsoportosítási jogköre miatt. 

A Pénzügyi Bizottság 5 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

92/2010.(XII.15.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Előterjesztés tárgya: 

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója 



5 

 

Menyhárt László: 

A koncepció összeállítására az összeállítás időpontjában rendelkezésre álló információk 

alapján került sor. Az intézményi működtetés tekintetében általános megszorításokat 

előirányzat, ill. létszámcsökkentéseket az előterjesztés nem tartalmaz, azonban az 

intézményi racionalizálás folytatása tovább szükséges. A koncepció javasolja továbbá az 

önkormányzat gazdasági társaságai szervezeti kereteinek és a Városgondnokság szervezeti 

formájának felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot. A fejlesztések körében a koncepcióban 

javasoltakat kell figyelembe venni. Kéri a Bizottságot, hogy a koncepciót elfogadni 

szíveskedjen. 

A Pénzügyi Bizottság 3 igen, 1 ellenszavazat, 1 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

93/2010.(XII.15.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Előterjesztés tárgya: 

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

tervezete Pápa Város Önkormányzatának 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Pénzügyi Bizottság 5 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza. 

94/2010.(XII.15.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

 

Előterjesztés tárgya: 

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

tervezete az idegenforgalmi adóról szóló 22/2002. (XII.20.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
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Menyhárt László: 

A tervezett helyi adórendeletek tárgyalása előtt tájékoztatja a Bizottságot, hogy a Pápai 

Ipartestület, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Veszprém Megyei 

Agrárkamara részére a rendelet-tervezeteket véleményezés céljából megküldték. Ismertette 

a Pápai Ipartestület és a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményét, a 

Veszprém Megyei Agrárkamara nem küldött véleményt. 

Grőber Attila: 

Figyelembe véve a jogszabály szerint alkalmazható adómaximumot, az önkormányzati 

bevételek növelésének lehetőségét, továbbá azt, hogy a javaslata jelentős többletterhet nem 

jelent az adófizetőkre és nem a helyi lakosságot terheli, az adó mértékét 420 Ft-ban javasolja 

megállapítani. Kéri a Bizottságot, hogy a módosító javaslatról döntsön. 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen, 1 ellenszavazat, 0 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

95/2010.(XII.15.) PB határozat: 

A Bizottság a rendelet-tervezet 2. §-ában meghatározott adó mértékét 420 Ft-ban javasolja 

megállapítani. 

Grőber Attila: 

Kéri a Bizottságot, hogy a módosítás figyelembe vételével döntsön az előterjesztésről. 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen, 1 ellenszavazat, 0 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

96/2010.(XII.15.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja azzal, hogy a 2. §-ban  foglalt adó mértéke 

420 Ft. 

 

Előterjesztés tárgya: 

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

tervezete az építményadóról szóló 31/1998. (XII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen, 1 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot 

hozza: 
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97/2010.(XII.15.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Előterjesztés tárgya: 

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

tervezete a helyi iparűzési adóról szóló 30/1992.(XII.29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Pénzügyi Bizottság 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot 

hozza: 

98/2010.(XII.15.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Előterjesztés tárgya: 

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

tervezete a közterület használatról és a reklámozás rendjéről szóló 18/1994. (V.17.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Grőber Attila: 

A taxi állomás díjcsökkentésének mi az indoka? 

György Zoltán: 

A Fő tér rekonstrukciója indokolja a díjcsökkenést. 

A Pénzügyi Bizottság 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot 

hozza: 

99/2010.(XII.15.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 
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Előterjesztés tárgya: 

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

tervezete az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás díjáról szóló 40/1995.(XI.29.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen, 1 ellenszavazat, 0 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

100/2010.(XII.15.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Előterjesztés tárgya: 

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

tervezete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 

16/2003. (IX.5.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Erőss Bulcsú: 

Milyen mértékű az emelés az előző évihez viszonyítva? 

Molnár István: 

4,5 %-os emelést tartalmaz az előterjesztés az előző évhez viszonyítva. 

A Pénzügyi Bizottság 5 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

101/2010.(XII.15.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

 

Előterjesztés tárgya: 

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

tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 12/2008. (IX.25.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
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Benecz Rita: 

Új szolgáltatást nyújt a bölcsőde, az időszakos gyermekfelügyeletet, ezért szükséges a térítési 

díj megállapítása. 

 

A Pénzügyi Bizottság 5 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

102/2010.(XII.15.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Előterjesztés tárgya: 

Sérült Gyermekek Egészséges Neveléséért Alapítvány támogatása. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Pénzügyi Bizottság 5 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

103/2010.(XII.15.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Előterjesztés tárgya: 

Emléktábla elhelyezése Mátyus Ferenc tanító emlékére. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Pénzügyi Bizottság 5 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

104/2010.(XII.15.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 
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A Pénzügyi Bizottság zárt ülésen folytatja tovább munkáját. 

 

Kmf.  

 

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

jegyzőkönyvvezető       PB elnök 


