
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

ELNÖKÉTŐL 

 

Szám: 7/4-21/2012. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült:  a Pénzügyi Bizottság 2012. november 26-án a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 

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

 

Jelen vannak: Grőber Attila    elnök 

   Császár Endre    

   Erőss Bulcsú     

   Máté István     

   Dr. Vörös Ibolya,  a bizottság tagjai 

   Unger Tamás    alpolgármester 

   Mészáros Csaba   KÖZSZOLG Kft ügyvezető igazgatója 

   Egyed Tamás    MÉKI-R Kft ügyvezető igazgatója 

   Bánhidi László  Városgondnokság vezetője 

   Horváthné Farkas Andrea köztisztviselő 

   Szekeresné Markolt Zita csoportvezető 

   Sternerné Szalai Krisztina köztisztviselő 

   Radó István   Közterületfelügyelet vezetője 

   Heizer Zoltán   csoportvezető 

   Timáné Nagy Zita  köztisztviselő 

   Bertha Szilvia   csoportvezető 

   Bakalár Attila   köztisztviselő 

 

 

 

Grőber Attila: 

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

napirendeket és a Pápa Városi Televízió selejtezési kérelmét tárgyalja meg. 

 

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

határozatot hozza: 

 

117/2012.(XI. 26.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság a Pápa Városi Televízió selejtezési kérelmével kiegészített 

napirendeket elfogadja. 

 

 

1./ Beszámoló az önkormányzat 2012. évi háromnegyedéves gazdálkodásáról 
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A napirend tárgyalásán jelen van Szekeresné Markolt Zita Pápa Város Polgármesteri Hivatal 

Gazdasági Osztály adócsoport vezetője, Sternerné Szalai Krisztina Pápa Város Polgármesteri 

Hivatal Gazdasági Osztály köztisztviselője. 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

határozatot hozza: 

 

118/2012.(XI. 26.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

 

2./ Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciója 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Szekeresné Markolt Zita Pápa Város Polgármesteri Hivatal 

Gazdasági Osztály adócsoport vezetője, Sternerné Szalai Krisztina Pápa Város Polgármesteri 

Hivatal Gazdasági Osztály köztisztviselője. 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

határozatot hozza: 

 

119/2012.(XI. 26.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

 

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

tervezete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az 

ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 16/2010. (VII.8.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Bertha Szilvia Pápa Város Polgármesteri Hivatal Szociális 

és Egészségügyi Osztály Szociálpolitikai csoportjának vezetője. 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

határozatot hozza: 

 

120/2012.(XI. 26.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 
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4./ Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012.(…) önkormányzati rendelet-

tervezete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 

13/2011.(V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Heizer Zoltán a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési 

Osztályának beruházási csoportvezetője, Timáné Nagy Zita köztisztviselő, Mészáros Csaba a 

KÖZSZOLG Kft ügyvezető igazgatója 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

határozatot hozza: 

 

121/2012.(XI. 26.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

 

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

tervezete a temetőkről és a temetkezésekről szóló 18/2000. (IX.13.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Heizer Zoltán a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési 

Osztály beruházási csoportvezetője,  Egyed Tamás a MÉKI-R Kft ügyvezető igazgatója. 

 

Grőber Attila: Miért szükséges, hogy a gyermek sírhelyért 2.200 Ft-ot elkérjenek? Ez nem 

egy olyan nagy összeg, hogy komoly bevételt jelentene, miért nem lehet megtenni, hogy 

ezekben az esetekben ingyen biztosítaná a szolgáltató a sírhelyet, ezzel mintegy 

jelzésértékűként mutatva, hogy azok mellet állunk, akikkel ilyen tragédia történik? 

 

Egyed Tamás: Ha valamit eladunk, értékesítünk, annak árának kell lenni. Például a 

temetőben egy gyászjelentést sem lehet ingyen kihelyezni. A gyermek sírhelyek ára évek óta 

meg van határozva, most is csak minimális emelés volt, 2.100 Ft-ról 100 Ft emelés történt. Ha 

a képviselőtestület megszavazza, hogy ne legyen, állunk elébe, de akkor is valamilyen 

összegnek szerepelni kell, mert pénzügyi vonzata van és a NAV vizsgálhatja. 

 

Grőber Attila: Van egy sírhely, ki a tulajdonosa ennek a területnek?  

 

Egyed Tamás: Az önkormányzat a tulajdonosa. 

 

Grőber Attila: Az önkormányzat mint tulajdonos nem mondhatja azt egy sírhelyre, hogy 

ingyen odaadom? Én elhiszem a NAV vizsgálatot, de akkor úgy gondolom, hogy nagyon 

furcsa úton járunk, elfogadom pénzügyileg, csak ez nekem nem pénz kérdése. 

 

Egyed Tamás: Ez eddig sem volt így és az országban sehol sincs így. 
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Grőber Attila: Ha más önkormányzatban ülnék, akkor is ugyanezt mondanám. Még 

megkérdezhetem, hogy mekkora mértékű emelés ez? 

 

Egyed Tamás: Inflációt követő 5% körüli. 

 

További kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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

határozatot hozza: 

 

122/2012.(XI. 26.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

A napirendi pont tárgyalását követően Mészáros Csaba, Egyed Tamás, Bánhidi László, Radó 

István, Heizer Zoltán, Timáné Nagy Zita, Bertha Szilvia és Sternerné Szalai Krisztina a 

bizottság üléséről eltávozott. 

 

 

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

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Grőber Attila: Ezek a reklámfelületek mennyi idővel előtte kerülnek értékesítésre és mennyi 

ideig tart az értékesítés? 

 

Horváthné Farkas Andrea: Amikor a szolgáltatás igénybevevő jelentkezik igényével, 

akkortól kerülnek a felületek értékesítésre. 

 

Grőber Attila: Például a gyógyszertár és a szemben lévő ház közé szeretnék egy molinót 

kihelyezni, mikor kell elfogadnom a választ, hogy már értékesítettük, például 2078-ra 

megvehetem-e, vagy mennyivel előtte, mert még mindig azt a választ kaptam, hogy azt már 

értékesítették. Érdekelne, hogy mennyivel korábban történnek az értékesítések? 

 

Horváthné Farkas Andrea: A molinó kikerült a mellékletből, mivel a közutakra vonatkozó 

jogszabály szerint közút felett már nem lehet reklámozni. A kérdésre a konkrét választ nem 

tudom, ha igényli az elnök úr, akkor utánanézünk. 

 

Grőber Attila: Ha megszűnt a közutak feletti, akkor hol lehet azt kideríteni, hogy melyek 

azok a helyek, ahol reklámozni lehet, ki van megbízva a hivatalból, hogy felmérje, hogy mely 

felületeken akarnak rendszeresen reklámozni (pl. pártok). Kijelölünk 6-7 helyet, ahol 

reklámozni lehet és lesz egy kis bevétele a városnak. 

 

Horváthné Farkas Andrea: Be lehet nyújtani a Jegyző Asszonyhoz és megvizsgálják, hogy 

a közterület használat rendjéről szóló rendeletben és egyéb, az épített környezet védelméről 

szóló rendeletben foglaltaknak megfelel-e, több esetben ki kell kérni pl. a főépítész 

véleményét, hol és milyen objektum helyezhető el a közterületen.  
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Unger Tamás: Szerintem a válasz egyértelmű, hogy a formák adottak, ahogy a rendelet 

melléklete tartalmazza, egyéni kérelmet be lehet nyújtani, biztos, hogy a főépítészi 

konzultációnak a témája kell, hogy legyen, hogy milyen reklám helyezhető el, ezek havonta 

rendszerességgel meg is történnek, Winkler Gábor a beadott kérelmeket egyenként 

megvizsgálja és a konzultációs jelentésben ezek folyamatosan szerepelnek. 

 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

határozatot hozza: 

 

123/2012.(XI. 26.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

 

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

tervezete a hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés és bejegyzett 

élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő 

díjak mértékéről szóló 20/2011. (VII.7.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Bakalár Attila köztisztviselő. 

 

Grőber Attila: Az 1. pontot teljes egészében értem, a 2. pontnál a 40.000 Ft + ÁFA mit 

takar? 

 

Bakalár Attila: Ez a hivatali helyiségen kívüli eseményeknek a szolgáltatási díja. 

 

Grőber Attila: Szerintem ez egy helyes szabályozás, itt is vannak divatok, főleg ha a Fő tér 

elkészül, akkor ebből divat lesz. Ez egy helyes dolog. Hány házasság van egy évben Pápán? 

 

Horváthné Farkas Andrea: 2012-ben 128 házasságkötés volt eddig, ebből 3 volt külső 

helyszínen. 2011-ben szintén 3 külső helyszín volt. 

 

Grőber Attila: 10 évvel ezelőtt ez mennyi volt nagyságrendileg? 

 

Bakalár Attila: Látványos csökkenés tapasztalható. 

 

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

határozatot hozza: 

 

124/2012.(XI. 26.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

A napirendi pont tárgyalását követően Bakalár Attila köztisztviselő a bizottság üléséről 

eltávozott. 
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8./ HEMO átvétele és működtetése 

 

Grőber Attila: Alpolgármester Úr, mi a helyzet most a HEMO-val, hogy fog működni, mi az 

elképzelés? 

 

Unger Tamás: A HEMO továbbra is a HM által működtetett Vagyonkezelő Zrt kezelésében 

marad. Átvétele további anyagi kötelezettség vállalást jelentene, melyet most nem áll 

módunkban vállalni, figyelembe véve azt is, hogy a múzeum működtetése is visszakerül az 

önkormányzathoz. Ezen felül a tárgyalások megakadtak, hiszen PVÖ azt az alapelvet 

képviselte, hogy a HEMO-ban működő, elsősorban a HM-hez köthető szervezetek számára 

ugyanolyan elhelyezési lehetőséget biztosítson, mint minden más pápai civil szervezetnek. 

Ezek a feltételek nem nyerték meg a szervezetek tetszését, továbbra is 15 évre szóló garanciát 

szeretnének arra, hogy ingyenesen használhassák a helyiségeket. 

 

Grőber Attila: Mennyi ilyen civil szervezet van most a HEMO-ban nagyságrendileg? 

 

Unger Tamás: 5 

 

Grőber Attila: Mi lenne az a díj a város részéről, ami felmerült? 

 

Unger Tamás: Az alapvető működéshez, tehát az ülések megtartásához szükséges 

helyiségeket ugyanúgy, mint más civil szervezeteknek térítésmentesen biztosítanánk, minden 

olyan rendezvényért, ami a szervezetek számára bevételt jelent térítési díjat kérnénk, ennek a 

konkrét leszabályozása nem történt meg, hiszen a HEMO-ra külön számítást kellene végezni, 

ez éves szinten – a HEMO működtetése – 15 millió Ft. Ezzel szemben ők 15 évre teljes 

térítésmentességet szeretnének. 

 

Grőber Attila: A Pedagógus Művelődési Házban működő civil szervezetek szerint a ház télre 

be lesz zárva és a HEMO-ba költöztetik őket, ez így van-e. 

 

Unger Tamás: Ez biztosan nem így lesz, ha a nagyon drága fűtési költségek miatt mégis be 

kell zárni, akkor a JMSZK tud helyet biztosítani. 

 

Grőber Attila: Polgármester Úr korábban azt nyilatkozta, hogy a B épület helyet adhat civil 

szervezeteknek. Hol tart ez a folyamat? 

 

Unger Tamás: Amit már biztosan tudunk, az a Pápai Fúvószenekar helye, egy állandó 

gyakorlóhely létesült a B épületben. Ezen túlmenően az egész B épületet tekinthetjük egy 

igazi városházának, ha szervezeteknek arra van igénye, hogy ott rendezvényt tartsanak, akkor 

az aula, a nagyterem és több kisebb helyiség is rendelkezésre áll. 

 

Grőber Attila: Köszönöm a válaszokat.  

 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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A Pénzügyi Bizottság 5 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

 

125/2012.(XI.26.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

A Pénzügyi Bizottság zárt ülésen folytatja tovább munkáját. 

 

 

Kmf. 

 

        

 

 

Szekeresné Markolt Zita      Grőber Attila 

adócsoport vezető       PB elnök 


