




PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

ELNÖKÉTŐL 

 

szám: 7/4-4/2014. 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: A Pénzügyi Bizottság 2014. február 4-én 16 óra 30 perckor a Városháza I. 

emeleti tárgyalótermében megtartott nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak:            

Grőber Attila bizottsági elnök 

dr. Vörös Ibolya 

Süle Zsolt  

Máté István bizottsági tagok 

 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

Távolmaradását bejelentette: Császár Endre bizottsági tag. 

Meghívottak a napirendi pontnál feltüntetettek szerint. 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

Megállapítja, hogy a bizottság ülése határozatképes. 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a javasolt napirend a 17. sorszámú sürgősségi indítvánnyal 

egészül ki. 

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatosan egyéb kiegészítés van-e? 

 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a sürgősségi indítványt a jogszabályi előírásoknak megfele-

lően a költségvetés elfogadása előtt kell a képviselőtestületnek tárgyalnia. Az előterjesztés 

egy adatszolgáltatást tartalmaz az önkormányzat adósságszolgálatával és a saját bevételeinek 

2014. évi és az azt követő 3 évi alakulásáról, várható teljesüléséről. Fő szempont, hogy a saját 

bevételek és az adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségek aránya nem haladhatja meg az 

50 %-ot. Ezt a határozatot minden hitelintézettel kapcsolatos új kötelezettség vállalással el 

kell fogadnia a képviselőtestületnek, így legutoljára 2013. december 5.-én volt napirenden a 

Termálvízhasznosító Zrt. 60 M Ft-os folyószámla hitelkeret szerződéshez vállalt önkormány-

zati kezességvállalás kapcsán. Az akkor elfogadott számok nagyságrendileg nem változtak, a 

saját bevételek 2014. évre szóló adatai módosultak a 2014. költségvetési rendelet-tervezetben 

megállapított számokra.  

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

Kéri a Bizottságot, hogy az ülés napirendjét a meghívóban jelzettek szerint a sürgősségi indít-

vánnyal kiegészítve állapítsa meg. 

 

7/2014. (II.4.) PB határozat 

A Pénzügyi Bizottság az ülés napirendjét az aláb-

biak szerint állapítja meg: 
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Napirend: 

 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2014. (…) önkormányzati ren-

delet-tervezete a köztemetők használatának és a temetkezés rendjéről 

 

2. Aradi u. 33. sz. alatti lakás értékesítésre kijelölése 

 

3. Pápai 3250/5 hrsz. ingatlan közterület céljára történő megvásárlása („Erkel” közle) 

 

4. Esterházy-kastély rekonstrukciós munkáinak többletforrásával kapcsolatos döntés 

 

5. Bakony Volán Zrt. 2013. évi többletkiadásaival kapcsolatos döntés 

 

6. Pápai 1438 hrsz.-ú ingatlan 53/96120-ad tulajdoni illetőségének megvásárlása (Pápa, 

Jókai u. 98.) 

 

7. Ingatlanok cseréje (pápai 3906/16 hrsz.-ú terület) 

 

8. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének saját bevételeinek valamint adós-

ságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet 

követő évekre várható összegének megállapítása 

 

9. Korona u. 1. fszt. 2 szám alatti lakás értékesítésre kijelölése, eladási árának megállapí-

tása 

 

10. Jókai u. 22. helyiség értékesítés 

 

 

 

1. napirend 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2014. (…) önkormányzati rendelet-

tervezete a köztemetők használatának és a temetkezés rendjéről 

 

A napirend tárgyalásán jelen van:  

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

Egyed Tamás MÉKI-R Kft ügyvezető 

 

Grőber Attila bizottsági elnök 

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos kiegészítés van-e? 

 

Molnár István vársofejlesztési osztályvezető 

Tájékoztatja bizottságot, hogy rendelet módosításra azért volt szükség, mert a 2013. évi 

CXXXVIII. törvény 19. § és 24. §-a módosította a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 

1999. évi XLIII. törvényt. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény és a jogszabály-

szerkesztésről szóló 61/2009 (XII.14.) IRM rendelet rendelkezéseire figyelemmel a jelenleg 

hatályos önkormányzati rendeletet hatályon kívül kell helyezni, és új önkormányzati rendelet 

megalkotása vált indokolttá. Tartalmilag minimálisan változott a rendelet az 1. § (3) bekezdé-

sében foglaltakkal, mely szerint egyes tevékenységek esetén a temetkezési szolgáltatást végző 

köteles igénybe venni az üzemeltető szakszemélyzetét és berendezéseit. 
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Grőber Attila bizottsági elnök 

Megkérdezi, hogy a köztemetők fenntartását és üzemeletetését a MÉKI-R Kft végzi-e, és 

mindenki tőle fogja megrendelni a szolgáltatást? 

 

Egyed Tamás ügyvezető 

Az önkormányzat határozhat úgy, hogy a külső temetkezési szolgáltatást nyújtók a közteme-

tők üzemeltetőjétől kötelesek igénybe venni a szolgáltatásokat, a rendelet 2. számú mellékle-

tében meghatározott díjak megfizetésével. A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy a köztemetők 

esetében egy külső szolgáltató a temető kapujában átadja az elhunytat és onnantól kezdve 

gondoskodik a hűtésről és az összes temetéssel kapcsolatos tevékenységet elvégzik. A végén 

számlát állít ki a külső szolgáltatónak a rendeletben megállapított díjakkal az üzemeltető, amit 

a szolgáltató továbbszámlázhat a megbízójának. 

 

Dr. Vörös Ibolya bizottsági tag 

Megkérdezi, hogy a rendelet elfogadását követően nem végezhet más temetkezési szolgálta-

tást köztemetőkben? 

 

Egyed Tamás ügyvezető 

Végezhet, csak köteles igénybe venni az üzemeltető szolgáltatásait. 

 

Máté István bizottsági tag 

Megkérdezi, hogy van-e lehetőség a közeljövőben a kéttornyúlaki temetőben a közvilágítás 

kiépítésére? A vízvétel megoldott, de a legutolsó lámpa test közel 200 m-re van a temetőtől.  

 

Egyed Tamás ügyvezető 

A temető önkormányzati tulajdonban van, így ez önkormányzati beruházást igényel.  

 

Grőber Attila bizottsági elnök  

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos egyéb kérdés, hozzászólás van-e? 

Egyéb kérdés és hozzászólás nem lévén kéri a bizottságot, hogy a napirendi pontról szavazza-

nak. 

 

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

tározatot hozta. 

 

8/2014. (II.4.) PB határozat 

A Pénzügyi Bizottság a Pápa Város Önkormány-

zata Képviselőtestületének …/2013. (…) önkor-

mányzati rendelet-tervezetét a köztemetők hasz-

nálatának és a temetkezés rendjéről, a képviselő-

testület részére elfogadásra javasolja. 

 

2. napirend 

Aradi u. 33. sz. alatti lakás értékesítésre kijelölése 

 

A napirend tárgyalásán jelen van: György Zoltán köztisztviselő 

 

Grőber Attila bizottsági elnök 

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos kiegészítés van-e? 

 

György Zoltán köztisztviselő 

Korábban szolgálati lakás volt. Jelenleg a társasház alapítás után kihasználatlan az ingatlan. 



- 4 - 
 

Kérdés és hozzászólás nem lévén kéri a bizottságot, hogy a napirendi pontról szavazzanak. 

 

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

tározatot hozta. 

 

9/2014. (II.4.) PB határozat 

A Pénzügyi Bizottság a Pápa, Aradi u. 33 sz. alat-

ti lakás értékesítésre történő kijelölésével kapcso-

latos előterjesztést a Képviselőtestület részére el-

fogadásra javasolja. 

 

3. napirend 

Pápai 3250/5 hrsz. ingatlan közterület céljára történő megvásárlása („Erkel” közle) 

 

A napirend tárgyalásán jelen van: György Zoltán köztisztviselő 

 

Grőber Attila bizottsági elnök 

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos kérdés, hozzászólás van-e? 

 

György Zoltán köztisztviselő 

Az átjáró térképen megjelölt része magán tulajdonban van, ezt szeretnénk megvásárolni, hogy 

egységes, jogilag rendezett viszonyokat teremtsünk. 

 

Kérdés és hozzászólás nem lévén kéri a bizottságot, hogy a napirendi pontról szavazzanak. 

 

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

tározatot hozta. 

 

 

10/2014. (II.4.) PB határozat 

A Pénzügyi Bizottság a Pápai 3250/5 hrsz. ingat-

lan közterület céljára történő megvásárlásával 

kapcsolatos előterjesztést a Képviselőtestület ré-

szére elfogadásra javasolja. 

 

4. napirend 

Esterházy-kastély rekonstrukciós munkáinak többletforrásával kapcsolatos döntés 

 

A napirend tárgyalásán jelen van: Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

Grőber Attila bizottsági elnök 

Megkérdezi, hogy melyek lesznek azok a fejlesztések, amelyek ebből a kiegészítő támogatás-

ból kerülnek finanszírozásra? 

 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

Új elemet nem fog ez a kiegészítés tartalmazni. Az úgynevezett turisztikai attrakciók valósul-

nak meg ebből a keretből, mint a Lego szoba, 2 kiállítás valósul meg, egy barokk bábszínház, 

3D mozi. Továbbá a felújítás során előkerültek olyan korábban elfalazott látványosságok – 

barokk kandalló -, melyek bemutatása is megvalósítható lesz. A kastély korhű bútorzatának a 

megvásárlása is ebből a keretből lesz biztosítva.   
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Grőber Attila bizottsági elnök 

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos egyéb kérdés, hozzászólás van-e? 

Egyéb kérdés és hozzászólás nem lévén kéri a bizottságot, hogy a napirendi pontról szavazza-

nak. 

 

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

tározatot hozta. 

 

11/2014. (II.4.) PB határozat 

A Pénzügyi Bizottság a Esterházy-kastély re-

konstrukciós munkáinak többletforrásával kap-

csolatos döntésről szóló előterjesztést a Képvise-

lőtestület részére elfogadásra javasolja. 

 

5. napirend 

Bakony Volán Zrt. 2013. évi többletkiadásaival kapcsolatos döntés 

 

A napirend tárgyalásán jelen van: Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

Grőber Attila bizottsági elnök 

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos egyéb kérdés, hozzászólás van-e? 

 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

Tájékoztatja a bizottságot, hogy 2013. július 3-tól 2013. szeptember 16-áig Pápán, a Fő tér 

rekonstrukciós munkálatainak folytatásaként a Gróf úti szakasz felújítása zajlott, emiatt a me-

netrend szerinti autóbusz-járatok terelő útvonalra kényszerültek. A kerülőútvonalon történő 

közlekedésből adódóan a közszolgáltató Bakony Volán Zrt.-nél teljesítmény- és költségtöbb-

let keletkezett. A közszolgáltató 2013. október 24-én kelt levelében jelezte, hogy a kerülő 

miatti többlet üzemköltség a helyijáratoknál tíz vonalat érintett, amely 7.949,5 km többlet 

teljesítményt eredményezett. A többlet teljesítmény következtében a helyi járati üzletágban – 

személyi jellegű ráfordítás nélkül számítva – 1.248.072,- Ft költségtöbblet keletkezett. 

 

Grőber Attila bizottsági elnök 

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos egyéb kérdés, hozzászólás van-e? 

Egyéb kérdés és hozzászólás nem lévén kéri a bizottságot, hogy a napirendi pontról szavazza-

nak. 

 

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

tározatot hozta. 

12/2014. (II.4.) PB határozat 

A Pénzügyi Bizottság a Bakony Volán Zrt. 2013. 

évi többletkiadásaival kapcsolatos döntést a Kép-

viselőtestület részére elfogadásra javasolja. 

 

6. napirend 

Korona u. 1. fszt. 2 szám alatti lakás értékesítésre kijelölése, eladási árának megállapítása 

 

Grőber Attila bizottsági elnök 

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos kérdés, hozzászólás van-e? 

Kérdés és hozzászólás nem lévén kéri a bizottságot, hogy a napirendi pontról szavazzanak. 

 



- 6 - 
 

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

tározatot hozta. 

 

13/2014. (II.4.) PB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizott-

sága Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestü-

letének az önkormányzati lakások és helyiségek 

bérletéről és elidegenítéséről szóló 28/2013. 

(XI.14.) önkormányzati rendelete 27. § (2) be-

kezdésében meghatározott jogkörében a Pápa, 

Korona utca 1. földszint 2. szám alatti lakás el-

adási árát bruttó 804.000,- Ft-ban határozza meg. 

 

7. napirend 

Jókai u. 22. helyiség értékesítés 

 

A napirend tárgyalásán jelen van: György Zoltán köztisztviselő 

 

Grőber Attila bizottsági elnök 

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos kérdés, hozzászólás van-e? 

Kérdés és hozzászólás nem lévén kéri a bizottságot, hogy a napirendi pontról szavazzanak. 

 

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

tározatot hozta. 

 

14/2014. (II.4.) PB határozat 
Pápa Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizott-

sága az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. 

(III.28). 11. § (4) bekezdése alapján, a Pápa, Jó-

kai utca 22. szám alatti 142/A/2 hrsz. - ú 8 m
2
 te-

rületű „üzlethelyiség” megnevezésű nem lakás 

célú helyiség, eladási árát - pályázat útján történő 

értékesítés esetén – bruttó 1.436.000,- Ft-ban ha-

tározza meg. 

 

8. napirend 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének saját bevételeinek valamint adósságot ke-

letkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő évekre 

várható összegének megállapítása 

 

Grőber Attila bizottsági elnök 

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos kérdés, hozzászólás van-e? 

 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

Tájékoztatja a bizottságot, hogy az előterjesztés a saját bevételekre vonatkozóan - tárgyévre - 

a 2014. évi költségvetési rendelet-tervezet adatait tartalmazza. A tárgyévet követő 3 évre vo-

natkozó adatok a már korábban elfogadott tervszámokat tartalmazza. 

 

Grőber Attila bizottsági elnök 

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos egyéb kérdés, hozzászólás van-e? 

Egyéb kérdés és hozzászólás nem lévén kéri a bizottságot, hogy a napirendi pontról szavazza-

nak. 




