
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

PÉNZÜGYI  BIZOTTSÁGA 

E L N Ö K É T Ő L 

 

Szám: 7/4-3/2012. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült a Pénzügyi Bizottság 2012. február 13-án 14 óra 30 perckor kezdődő, a Polgármesteri 

Hivatal Gazdasági Osztályának osztályvezetői irodájában megtartott nyilvános üléséről 

Jelen vannak: Grőber Attila 

  Erőss Bulcsú 

  Máté István 

  Császár Endre 

  Dr. Vörös Ibolya 

  Menyhárt László 

  Kanozsainé dr. Pék Mária 

  Unger Tamás  

Dr. Vörös Ibolya PB tag az ülésről eltávozott. 

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: 

14/2012.(II.13.) PB határozat: 

A Bizottság a napirendjét a meghívóban foglaltak szerint állapítja meg. 

Dr. Vörös Ibolya PB tag az ülésre visszaérkezett. 
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Előterjesztés tárgya: 

Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek megállapítása  

Menyhárt László: 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy az önkormányzatnak az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése szerint a Stabilitási tv. 45 § (1) bekezdés a) pontja 

felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, 

valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti az adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét meg 

kell állapítania. Az előzőek figyelembevételével számított adatokat az előterjesztés 1. sz. 

melléklete tartalmazza.  Kéri a Bizottságot, hogy az előterjesztést elfogadásra javasolja a 

Képviselőtestület számára.  

Grőber Attila: 

A mellékletben a hitelek és a kötvény tőketartozása szerepel. 

Menyhárt László: 

A melléklet a jogszabálynak megfelelő táblázat adatait tartalmazza. 

 

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

határozatot hozza: 

15/2012.(II.13.) PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Előterjesztés tárgya: 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012.(…) önkormányzati rendelet-

tervezete Pápa Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről 
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Menyhárt László: 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy az előterjesztés a módosult jogszabályokat figyelembe véve 

tartalmazza Pápa Város Önkormányzata és az önkormányzat összevont bevételeit és 

kiadásait - mely az intézmények bevételeit és kiadásait - is magába foglalja. Az 

előterjesztésből megállapítható, hogy általános létszámcsökkentést nem tartalmaz. Az 

intézmények saját hatáskörben működési kiadásaikat tovább racionalizálták. Az intézmények 

költségvetésében jutalom, prémium címén, teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés, 

cafeteria juttatás céljából kifizetésre a jogszabályban kötelezően meghatározott mértéket 

meghaladóan nem vállalható kötelezettség. A fejlesztési célú feladatok megvalósításához a 

korábbi döntésnek megfelelően 1 MdFt felhalmozási célú kötvénykibocsátás szükséges, 

továbbá az önkormányzati költségvetés likviditásának biztosítása céljából, illetve a 

támogatások megelőlegezésére 500-500 MFt naptári éven belüli futamidejű hitelfelvétel 

tervezett. A költségvetés főösszege 11 170 578 EFt. Kéri a Bizottságot hogy az előterjesztést 

elfogadásra javasolja a Képviselőtestület számára. 

Erőss Bulcsú: 

A 2011. évi költségvetéshez viszonyítva a főösszeg csökkenése állapítható meg.  

Menyhárt László: 

A főösszeg mértékét jelentősen befolyásolja a fejlesztési célú feladatok előirányzata, 

továbbá a működtetésben az intézmények között 2012. január 1-től a Hivatásos 

Önkormányzati Tűzoltóság előirányzata feladatváltozás miatt nem szerepel. 

Grőber Attila: 

A kötvénykibocsátásból mikor realizálható bevétel, addig milyen forrásból finanszírozhatók a 

feladatok? 

Menyhárt László: 

A bank tájékoztatása szerint február végén, illetve március hónapban várható továbbhaladás 

a kötvénykibocsátásban. 

Unger Tamás: 

Véleménye szerint a kötvénykibocsátásból származó bevétel realizálásáig a rendelet-

tervezetben szereplő naptári éven belüli hitellel és támogatást megelőlegező hitellel 

finanszírozhatók a feladatok. 
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A Pénzügyi Bizottság 3 igen, 2 ellenszavazat, 0 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

16/2012.(II.13.)PB határozat: 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

 

 

Egyéb napirend nem lévén az ülést a Pénzügyi Bizottság elnöke 15 óra 05 perckor bezárta. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

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

jegyzőkönyvvezető       PB elnök 


