
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

E L N Ö K É T Ő L  

 

Szám:7/4-18/2012. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: a Pénzügyi Bizottság 2012. október 24-én 11 óra 47 perckor kezdődő, a 

Polgármesteri Hivatal tárgyalójában (I. emelet 31-es iroda) megtartott nyilvános üléséről 

Jelen vannak: Grőber Attila 

  Császár Endre 

  Erőss Bulcsú 

  Máté István 

  Dr. Vörös Ibolya 

  Kanozsainé dr. Pék Mária 

  Rádi Róbert 

  Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna 

 

 

Grőber Attila: 

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

előterjesztéseket tárgyalja.  

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

határozatot hozza: 

105/2012.(X.24.) PB határozat: 

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

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

tervezete Pápa Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (III.1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna:  

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy  a javaslat az intézményvezetőkkel egyeztetésre került, 

melyet elfogadtak. 

Erőss Bulcsú:  

A rendeletben az általános tartalék 357320 EFt összegben mit takar, az emelésre miért van 

szükség? 

Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna:  

A bevételi és kiadási előirányzatok különbözeteként jelenik meg az általános tartalék. Az 

összetételét, hogy miből alakul ki konkrétan nem lehet megmondani, hiszen ez a bevételi és 

a kiadási oldal egyenlegezésére szolgál, ez egy maradványösszeg. A jelenlegi előirányzat-

módosításban azért ekkora összegű az emelés, mert a fejlesztéseknél előirányzat-

átcsoportosítás lett végrehajtva a következő évek kötelezettségvállalásai közé, és a hitel 

bevételi előirányzat összegét egyenlőre még a folyamatban lévő engedélyezési eljárás miatt 

nem lehet arra a szintre lecsökkenteni, ami a hitel 2012.évi lehívása során teljesülni fog. Kb. 

az 500 MFt összegből 250 MFt lesz lehívható, így az általános tartalék az előirányzatok 

alapján reálisan jelenleg kb. 70-90 MFt körüli összeg.   

Grőber Attila:  

A költségvetés egyensúlya a bevételi és a kiadási oldal között az előző évi pénzmaradvány 

felhasználásával áll helyre. Ez két tételből áll össze, egy 305 MFt-os felhalmozási és egy 401 

MFt-os működési részből. A működési célú maradványt miért nem költöttük el? 

Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna:  

A működési célú pénzmaradvány beépítésre került a költségvetés bevételei közé, ami kiadási 

oldalon fel van használva. A pénzmaradványként megmaradt összeg tulajdonképpen a 2011. 

évi rendelkezésre álló bankszámlák összege, a pénzmaradvány megállapításának szabályai 

szerinti korrekciós tételeket figyelembe véve. 

Grőber Attila:  

Miként zajlik az intézményvezetőkkel az előirányzat-módosítás egyeztetése? 
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Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna:  

Az intézményektől beérkeznek a kérelmek, melyek feldolgozásra kerülnek. Az igények között 

szerepelnek saját bevételből, valamint költségvetési támogatásból finanszírozandó tételek. A 

kérelmekben szerepelnek jogszabályok végrehajtásából adódó támogatási igények, 

amelyekre az önkormányzatnak biztosítania kell a forrást. Ilyen például a kereset-kiegészítés, 

amelyre központosított előirányzatként az önkormányzat megkapja a fedezetet és továbbítja 

az intézmények felé. Más esetekben, mint például a kötelező átsorolások kiadásaira, 

valamint egyéb szakmai szabályok miatti kiadásokra kötelezően biztosítani kell a  

támogatást. Egyéb igény esetén, mint a dologi kiadásoknál, vagy felújítási-beruházási 

kiadásoknál vizsgáljuk azt, hogy mennyire szükséges és indokolt a kérelem. Jelen 

kérelmekben jelentős tétel a dologi kiadások energia-többletigénye. Az év elején az eredeti 

költségvetés tervezésekor az intézményektől a takarékos gazdálkodás miatt dologi kiadások 

lettek zárolva azzal a feltétellel, hogy év végén felülvizsgáljuk az előirányzatokat a teljesítési 

adatok alapján. Az intézmények a kért többleteket a javaslat alapján megkapják, melyekről a 

pénzmaradvány felülvizsgálat során el kell számolniuk. 

Grőber Attila:  

Mennyi többlet támogatást tudunk jelenleg az intézmények számára biztosítani? 

Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna:  

A jelenlegi költségvetési támogatással finanszírozott intézményi működési többlet az 

1.számú melléklet szerint kb. 20-21 MFt. 

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

határozatot hozza: 

106/2012.(X.24.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Előterjesztés tárgya: 

Pápai Járási Hivatal kialakításával kapcsolatos megállapodásról szóló döntés 

Erőss Bulcsú:  

Az előterjesztés anyagában vannak kimutatások a vagyontárgyakról, személygépkocsiról, 

ingatlanokról, számítástechnikai eszközökről. Összegszerűen lehet-e tudni, hogy mennyi 

annak az értéke, ami átkerül az államhoz? 
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Kanozsainé dr. Pék Mária:  

Külön kimutatás ezekre a konkrét táblázatokra nem készült, de rendelkezésre áll a 

felösszesített önkormányzati vagyonmérlegünk, amelyből meg lehet mondani amennyiben 

erre szükség van, hogy az adott eszköz milyen értékű. A tulajdonjog a felsorolt 

vagyontárgyak esetében marad az önkormányzatnál, ingyenes használatba adásról van szó 

mind az ingatlanok, mind az ingóságok tekintetében. Az önkormányzatnál az átadás miatt 

nincs vagyonvesztés. 

Grőber Attila:  

Első kérdés: Az ingatlanok esetében elfogadható, hogy nincs vagyonvesztés, azonban az 

ingóságok esetében, mint például a személygépkocsi, már ez nem állítható ilyen módon. 

Ugyanez mondható a számítástechnikai eszközök avulásáról is. Akkor viszont mégis van 

egyfajta vagyonvesztés. Van, vagy nincs vagyonvesztés? Második kérdés: a szerződés szerint, 

az előterjesztés 7.számú mellékletében szerepel, hogy a Fő u. 7-9. szám alatti („B” épület), 

használatra átengedett ingatlan pályázattal érintett. Itt komoly összeg szerepel. Nem derük 

ki, hogy ki pályázik és mire? Harmadik kérdés: A Polgármesteri Hivatal létszámkerete 114 fő, 

a járási hivatalhoz átkerül  51 fő, a környékbeli önkormányzatoktól átkerül 7 fő, ez összesen 

58 fő. Ez azt jelenti, ha a létszámokat összevetjük, hogy a hivatalba fel kell venni 17 főt, vagy 

ennek mások az összefüggései? 

Kanozsainé dr. Pék Mária:  

A vagyonvesztés kérdése: van egy törvény és egy kormányrendelet, amely alapján a 

vagyontárgyakat a megállapodás szerint - a mellékletekben feltüntetetteknek megfelelően - 

ingyenes használatba kell adni, a tulajdonjog az önkormányzaté marad. Az valóban igaz, hogy 

a használatból adódóan van egyfajta természetes kopás, de a használat során a pótlásokat, 

karbantartásokat már nem az önkormányzatnak kell biztosítania, hanem a használónak. Ha 

valamikor ezeket a feladatokat más formában kell ellátni, akkor az ingatlanok és az 

ingóságok ahhoz fognak kerülni, olyan formában és értékben ahogy azt a jogszabályok 

előírják.  

A pályázat kérdése: ez nem egy új pályázat, hanem Fő u. 5-7. , a „B”  épület felújításához 

kapcsolódó folyamatban lévő pályázat. Mivel az Okmányiroda a jelenlegi helyén marad, ezért 

a megállapodás mellékletében az előírásoknak megfelelően fel kellett tüntetni az ingatlanhoz 

kapcsolódó pályázat adatait. 

A létszámkeret kérdése: a különbséget az adja, hogy a létszám átadása során figyelembe lett 

véve, hogy a jelenlegi létszámkeretben -  114 fő - is vannak üres álláshelyek, ez most 6 

álláshely. Ez a létszám és a 17 fő adja ki a 23 fő átadandó státuszt.  
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Grőber Attila:  

Került már szóba a korábbiakban, ha már használatba adunk olyan ingatlant, ami pályázati 

támogatással érintett és jelentős önrésze van, lesz lehetőség támogatáshoz jutni. A 

megjelent új önerő pályázatnál van-e mód forráshoz jutni, vagy van-e információ, hogy a 

járási hivatalnak használatra átadás miatt bevállalnak-e valamilyen támogatást az átvevők? 

Kanozsainé dr. Pék Mária:  

Jelenleg folyik a pályázattal kapcsolatos információk gyűjtése, ami megállapítható, hogy a két 

fő projektünk – Fő tér rekonstrukció, Kastély felújítás - részt vehet ezen a pályázaton, a 

részletek egyeztetése folyamatban van. A pályázat október 24-től nyújtható be. 

Grőber Attila:  

Mik kerülnek át használatra a Fő u.12-ben? 

Kanozsainé dr. Pék Mária:  

Az „A” épület második emelet helyiségei, a házasságkötő terem és a hozzá tartozó 

anyakönyvi irodák, családi iroda helyiségei, a körzeti gyámhivatal helyiségei kivételével a 

járási hivatal használatában lesz. 

 

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

határozatot hozza: 

 

107/2012.(X.24.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Előterjesztés tárgya: 

Erőss Bulcsú önálló képviselői indítványa 

- felterjesztési jog likvid hitellel kapcsolatban 

Kanozsainé dr Pék Mária:  

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy az indítványban szereplő a Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényi hivatkozások és az ott szereplő fogalmak jogilag 

megfelelőek. A felterjesztési joggal élhet az önkormányzat az önkormányzati törvény 101.§-a 

alapján. Jogilag az indítványban foglaltak megfelelőek. Információink szerint van előzetes 
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elképzelés az önkormányzatok likviditási problémáinak kezelésére, de bővebb információk 

még nem állnak rendelkezésre. 

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

határozatot hozza: 

108/2012.(X.24.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést nem javasolja elfogadásra. 

 

Előterjesztés tárgya: 

Közoktatási intézmények működésével kapcsolatos döntés 

Erőss Bulcsú:  

Hoffman Rózsától elhangzottak olyan nyilatkozatok, hogy lehet hogy lesz olyan pályázati 

forrás, ahol az önkormányzatoknak lehetősége lesz pályázni, és az oktatási intézményeket így 

nem kellene állami fenntartásba adni. Milyen információk vannak erről? 

Rádi Róbert:  

Jelenleg nem áll rendelkezésre hivatalos információ, csak a nyilatkozatokban hallottakat 

ismerjük mi is. 

Grőber Attila:  

Az előterjesztésben szerepel, hogy a Kincstárhoz benyújtandó adatlapok kitöltési útmutatója 

pontatlan. Miben áll ez a pontatlanság? Az idő rövidsége miatt megkérdőjelezhető, hogy 

információhiány, illetve az adatszolgáltatás megfelelő elvégzéséhez központilag nem 

biztosított háttér miféle megalapozott döntést hoz majd? 

Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna:  

Az adatlap kitöltése során adatokat kell szolgáltatni az oktatási szakfeladatokról a Kincstár 

által előírt megbontás szerint a 2011-es, 2012-es adatokról. Ezek az adatok rendelkezésre 

állnak két sor kivételével. Nem tudjuk számszerűsíteni az „Útmutató szerinti szakfeladatokon 

elszámolt önként vállalt feladatok” sorok adatait, amit több sorban is fel kellene feltüntetni a 

megfelelő megbontásban. A kitöltési útmutató nem részletezi, hogy mit tekint önként vállalt 

feladatnak. Hiába kértünk segítséget a kitöltéssel kapcsolatban, nem kapott választ az 

önkormányzat, mert nincsenek információk, egyértelmű válaszok. Egy példa: a bölcsődei 

ellátás esetében a korai fejlesztés, mint oktatási normatív feladat, jelenleg nem kötelező 

önkormányzati feladat. Nincs információ, hogy szerepeltetni kell-e az adatait, vagy nem. 
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Grőber Attila:  

A november 15-i határidő informális adat, vagy hivatalos a kérelem beadásával kapcsolatban 

és végleges dátum-e? A határozati javaslat arról szól-e, hogy a Képviselőtestület utasítja a 

Polgármestert, hogy az elkövetkező 2 hétben kövesse figyelemmel a változásokat és az 

információk ismeretében hozzuk meg a döntést, ami akkor még nem a végleges döntés lesz, 

hanem utána még lesz egy döntés arról, hogy a részleges átvállalást elfogadjuk-e? 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária:  

Ez nem teljesen pontos ebben a formában.  A közoktatásról szóló törvényt állítólag 

módosították ebben a tekintetben, de még nincs kihirdetve, így az eljárást változatlanul a 

hatályos rendelkezések szerint kell végrehajtani. A jelenleg hatályos rendelkezések szerint az 

önkormányzatnak október 30-ig kell döntenie arról, hogy nem képes vállalni az oktatási 

intézmények fenntartását 2013. szeptember 1-től. A szándéknyilatkozat erről  szól. A MÁK-

hoz 2012. november 15-ig kell eljuttatni a működtetés alóli mentesüléshez a kérelmet, 

amelyet felülvizsgálnak. Ha valóban nem képes az önkormányzat elláttatni a feladatot, akkor 

nincs további teendő. Ha a minősítés alapján azt állapítják meg, hogy az önkormányzat mégis 

képes lenne egészben vagy részben fenntartani az oktatási intézményeket, akkor 8 napon 

belül lehet módosítani a döntést. 

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

határozatot hozza: 

109/2012.(X.24.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

A Pénzügyi Bizottság zárt ülésen folytatja tovább munkáját. 

 

Kmf. 

 

Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna      Grőber Attila  

költségvetési csoportvezető       PB elnök 


