
PÉNZÜGYI  BIZOTTSÁG 

E L N Ö K É T Ő L 

 

Szám: 7/4-1/2011. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: a Pénzügyi Bizottság 2011. február 14-én a Polgármesteri Hivatal Gazdasági 

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  

   Dr. Áldozó Tamás 

   Borsodiné Kisfaludy Katalin 

   Menyhárt László 

 

Grőber Attila: 

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

előterjesztést tárgyalja. 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 

1/2011.(II.14.) PB határozat: 

A Bizottság a napirendjét a meghívóban foglaltak szerint állapítja meg. 
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Császár Endre PB tag az ülésre érkezett. 

Előterjesztés tárgya: 

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

tervezete Pápa Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről 

Menyhárt László: 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy az önállóan működő és gazdálkodó intézményekkel a 

költségvetési javaslat egyeztetésre került, melyet elfogadnak, továbbá tájékoztatja a 

Bizottságot a könyvvizsgáló jelentéséről, melynek összefoglalása a következőt tartalmazza: 

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezete a jogszabályi előírások 

figyelembevételével került összeállításra. A bevételek reális számbavétele és a kiadások 

körültekintő tervezetése várhatóan megbízható alapot ad a 2011. évi működéshez. A 

központi források csökkenő aránya mellett az önkormányzati feladatok ellátási színvonala 

csak szigorú megszorítások mellett tartható fent.  A működési bevételek és kiadások, 

valamint a fejlesztési célú bevételek és kiadások összhangját vizsgálva megállapítható, hogy a 

működési célú kiadások a helyi adóbevételekkel együtt a működési célú forrásokból 

várhatóan fedezhetők.  A fejlesztési elképzelések a különböző támogatási források 

bevonásával, a kötvénykibocsátásból származó források teljes felhasználásával és 541 millió 

Ft fejlesztési célú hitel felvétele mellett biztosítható csak, ezért javaslom a fejlesztési 

feladatok végrehajtási ütemének felülvizsgálatát. Az önkormányzat jelenlegi 

kötelezettségeinek alakulását, a várható fejlesztések finanszírozási forrásigényét és a 

jelenlegi gazdasági körülményeket is figyelembe véve a keletkező kötelezettségvállalások 

fedezetének megteremtése nélkül a további hitelfelvételt kockázatosnak tartom.  

Grőber Attila: 

Kéri a Bizottságot, hogy a könyvvizsgálói jelentéssel kapcsolatban felmerülő kérdéseket, 

hozzászólásokat a könyvvizsgálóhoz tegyék meg. 

A kéréssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Grőber Attila: 

A tárgyi eszközök, immateriális javak bevételeként 118 millió Ft előirányzattal számol a 

költségvetés, a jelenlegi helyzetben reálisnak tekinthető-e a tervezett bevétel? 

Menyhárt László: 

Az előző évhez viszonyítva a tervezett előirányzat alacsonyabb mértékű, a piaci viszonyok 

alakulását illetően az értékesítés területén optimistább változást vett figyelembe az 

előterjesztés. 
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Grőber Attila: 

A Kórház bevételei között az OEP-től átvett pénzeszköz milyen módon került számításra? 

Dr. Vörös Ibolya: 

A 2011. január 1-jei finanszírozási alapdíjak figyelembevételével került kialakításra a bevételi 

előirányzat, amely az előző évvel azonos szintű.  

Grőber Attila: 

Az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvételként 2339176 EFt–ot tervez, mely 

tételekből keletkezik a bevétel? 

Menyhárt László: 

Az előterjesztés 6. sz. mellékletében a fejlesztési célú feladatok táblázatban fejlesztési 

célonként került feltüntetésre az átvételre tervezett támogatási összeg, amely a tervezett 

bevételt jelenti összességében.  

Grőber Attila: 

A 340 millió Ft tárgyévre tervezett legfeljebb 25 éves futamidejű hitel felvétele a 

könyvvizsgáló szerint kockázatos. Dr. Áldozó Tamás alpolgármester véleményét kéri a 

megállapítással kapcsolatban. 

Dr. Áldozó Tamás: 

A hitelfelvétel összege a feladatok üteme miatt változhat, csökkenhet is. Tárgyévben a hitel 

felvétele nem kockázatos, a hitel visszafizetésének futamidejére a költségvetésben a 

fedezetet biztosítani kell.  

Grőber Attila: 

A fejlesztési célú feladatok között a panel-pályázatok önrésze mekkora összeg? 

Menyhárt László: 

Az előterjesztésben a panel-pályázatok önkormányzati támogatása szerepel, melyet az 

önkormányzat a társasházak részére biztosít. 

Grőber Attila: 

A Polgármesteri Hivatal kiadásai között mely tételben jelenik meg a köztisztviselői cafetéria 

és a Pápa és Vidéke hetilap kiadása? 
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Menyhárt László: 

A cafetéria juttatás fedezete a személyi juttatások és a dologi kiadások, a hetilap kiadásainak 

fedezete a dologi kiadások előirányzatában jelenik meg.  

Grőber Attila: 

A szilárd hulladék díjának kompenzációját tartalmazza-e a költségvetés? 

Dr. Áldozó Tamás: 

A hulladék-kezelési rendszer működése során a mennyiséggel arányos díjat tartja 

szükségesnek áttekinteni, jelenleg kompenzációt a költségvetés nem tartalmaz. 

Grőber Attila: 

Az intézmények élelmezési költségei milyen mértékben változnak? 

Menyhárt László: 

Az élelmezés költségei a költségvetési koncepcióban jóváhagyottak szerint 5 %-kal 

emelkednek. 

 

A Pénzügyi Bizottság 3 igen, 2 nem 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozza: 

2/2011.(II.14.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Egyéb napirend nem lévén az ülést a Pénzügyi Bizottság elnöke 16 óra 15 perckor bezárta. 

 

 

Kmf 

 

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

jegyzőkönyvvezető       PB elnök 

 


