
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

ELNÖKÉTŐL 

 

Szám: 7/4-23/2012. 

 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: a Pénzügyi Bizottság 2012. december 12-én 11 óra 45 perckor kezdődő, a 

Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztályának osztályvezetői irodájában megtartott nyilvános 

üléséről 

 

Jelen vannak: Grőber Attila 

   Császár Endre 

   Erőss Bulcsú 

   Máté István 

   Kanozsainé dr. Pék Mária 

   Molnár István 

   György Zoltán 

   Sternerné Szalai Krisztina 

   

Távolmaradását bejelentette: Dr. Vörös Ibolya PB tag 

  

 

Grőber Attila: 

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Kéri a Bizottságot, hogy a 189. sz. sürgősségi 

indítványt a napirendben jelzett előterjesztésekkel tárgyalja.  

 

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

határozatot hozza: 

 

131/2012.(XII.12.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság a napirendben jelzett előterjesztéseket, valamint a 189. sz. sürgősségi 

indítványt tárgyalja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

Előterjesztés tárgya: 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 48. §-ában foglaltak 

alapján az OTP Bank Nyrt.-vel fennálló folyószámla hitelszerződés lejárati idejének 

meghosszabbítása. 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

határozatot hozza: 

 

132/2012.(XII.12.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

 

Előterjesztés tárgya: 

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

tervezete Pápa Város Önkormányzatának 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

A Pénzügyi Bizottság 3 igen, 1 ellenszavazat, 0 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

 

133/2012.(XII.12.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

 

Előterjesztés tárgya: 

Gróf Esterházy Károly Múzeum átvételével kapcsolatos döntés 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

határozatot hozza: 

 

134//2012.(XII.12.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 
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Előterjesztés tárgya: 

Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

határozatot hozza: 

 

135/2012.XII.12.)PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

 

Előterjesztés tárgya: 

Köznevelési intézmények átadása 

 

Grőber Attila: 

Történtek-e számítások arra vonatkozóan, hogy ha mi tartanánk fent az intézményeket, akkor 

a havi összeghez képest hogyan alakulnának a kiadások pluszban, vagy mínuszban ? 

Konkrétabb kérdésem is lenne. Eddig a finanszírozás létszámtól függött, a jövő évtől 

feladatalapú finanszírozás lesz. A kérdésem, hogyan lehet számolni, ha nem tudjuk, hogy 

milyen feladatellátási köröket érint.  Hogyan lehet dologi kiadást számolni, ha jelentősen 

változhat az összege az energiaáraktól, beszerzésektől függően. 

Harmadik kérdésem, hogy ha az iskolákat megőriztük volna, mennyi lenne a normatív állami 

támogatásunk. Ha ezeket a számokat pontosan ismernénk, akkor tudnánk megállapítani, hogy 

megéri-e vagy nem az iskolákat működtetni, mennyi a hozzájárulás és minimális költség 

különbsége. 

Negyedik kérdésem, hogy a helyben maradó önkormányzati bevételek mennyivel szűkülnek? 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária: 

A képviselőtestület már több alkalommal tárgyalta az oktatási intézmények működtetésével 

kapcsolatos döntést, amely most válik véglegessé. Folyamatosan végeztünk számításokat arra 

vonatkozóan, hogy pontos adatokat tudjuk mondani. A 2013. évi  költségvetést most fogadták 

el, de nincs kihirdetve, tehát a végleges jogszabályt nem ismerjük. A számításaink alapját az   

elfogadás előtti anyag képezte, illetve a kérelem benyújtásához szükséges adatok. Az előzetes 

számításaink szerint az oktatási intézmények működtetése – PGSZKI kivételével – minimum 

380 millió Ft-ba kerülne, de egy frissebb számítás szerint, melyet a GAESZ vezetőjének 

bevonásával készítettünk ez a működtetési költség akár 430 millió Ft is lehetne, de mi a 380 

millió Ft-tal terveztünk. 

A dologi kiadásoknál emelést nem is tartalmazott a számítás, tehát ha azok még emelkednek – 

márpedig nyilvánvaló tény, hogy várható emelkedés -, akkor még növeli a működtetési 

kiadásokat ez az összeg.  

Tehát biztonsággal azt mondhatjuk, hogy ha ezt a havi hozzájárulási összeget 2015. 08. 31-ig 

az önkormányzat megfizeti a kért összegnek megfelelően, akkor kevesebbe kerül, mintha 

ténylegesen működtetnénk az oktatási intézményeket. 



4 

 

Végeztünk számítást arra vonatkozóan, mennyi a várható bevételcsökkenés a rendelkezésre 

álló információk alapján. Településüzemeltetés tekintetében van csökkenés, ezenkívül azt 

tudjuk, hogy az átengedett Szja 8 %-ról 3 %-ra csökken, a gépjárműadó 100 %-ról 40 %-ra 

csökken, a 2011. évi tényadatokkal számolva 817 millió forinttal kevesebb lesz az 

önkormányzatot megillető központi támogatás jövőre. Ha ezeket a számításokat nézzük, 

akkor az önkormányzatnak kedvezőbb lenne, ha ezeket az intézményeket nem működtetné. 

Ezek a számok teljesen pontosan akkor lesznek ismertek, ha a költségvetési törvényt 

kihirdetik, és ennek eredményeképpen neki tudunk állni a költségvetés készítésének. A ma 

rendelkezésre álló információkból, ezek a számítások végezhetők el biztonsággal.  

Máté István: 

A 27 millió Ft hozzájárulási összeggel nem lesz oktatási intézményekkel kapcsolatos 

költségünk? 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária: 

De igen lesz, az épület tulajdonosa az önkormányzat marad, az épületekkel kapcsolatos nagy 

felújítási, beruházási feladatok az önkormányzatnál maradnak. 

 

Császár Endre: 

Jelen pillanatban a kiszámolt összegben a nagy összegű fenntartási költségek külön vannak-e 

választva? 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária: 

Igen, a kiszámított működési költség nem tartalmazza a tulajdonosi joggal járó nagy összegű 

kiadásokat. 

 

Grőber Attila: 

Két megjegyzést tesz. Egyik, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ intézménye 

fogja engedélyezni, hogy melyik iskolában milyen tanulócsoportok indulhatnak 

szeptembertől, ezért olyan számításokról beszélünk, amit a múltból vontunk le, nem pedig a 

jövőre nézve. 

Másik, a dologi kiadások között volt átjárhatóság, ezen túl ez sokkal nehezebb lesz az 

intézményvezetőknek (pl. ablakcsere, felújítások…). Ez az intézményvezetők dolgát nehezíti, 

mivel nehéz lesz eldönteni, hogy tulajdonosi, vagy működtetői feladatot képez az adott 

kérdés. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária: 

Ez a kettősség akkor is meglenne, ha az oktatási intézményeket működtetnék, mert a szakmai 

és a működési feladatok akkor is különválnak 2013. január 1-jétől. 

 

Grőber Attila: 

Két különböző vitát jelent amiről beszélünk. Egyik, hogy egy önkormányzatnak megéri-e 

átadni az intézményeit? Pusztán pénzügyi kérdés-e, vagy nem? 

Másik, tudunk-e hiteles számokat a döntés mögé tenni? 
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Kanozsainé dr. Pék Mária: 

Még egy érv elmondható azokra a bizonytalanságokra vonatkozóan, amiket az Elnök Úr 

ismertetett, hogy amikor kiszámolták nekünk a hozzájárulás összegét, ugyanazokat a 

számokat vették figyelembe, mint ami a mi számításunkat is megalapozta. Ezek egynemű 

számítások, hiszen mi is ebből a kérelemben beküldött anyagból kellett, hogy kiinduljunk. Ma 

nem lehet megmondani, hogy a szakmai kérdések, hogy alakulnak a jövőben. A számításra 

vonatkozóan biztonsággal megállapítható, hogy a hozzájárulás összege kevesebb, mint az 

oktatási intézmények várható működtetési költsége. 

 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

A Pénzügyi Bizottság 2 igen, 1 ellenszavazat, 1 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

 

136/2012.XII.12.)PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést nem javasolja elfogadásra. 

 

 

 

A Pénzügyi Bizottság zárt ülésen folytatja tovább munkáját. 

 

 

 

 

Kmf. 

 

        

 

 

Sternerné Szalai Krisztina  s.k.     Grőber Attila s.k. 

köztisztviselő        PB elnök 


