
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

PÉNZÜGYI  BIZOTTSÁGA 

E L N Ö K É T Ő L 

 

Szám: 7/4-20/2011. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült a Pénzügyi Bizottság 2011. december 21-én 15 óra 30 perckor kezdődő, a 

Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztályának osztályvezetői irodájában megtartott nyilvános 

üléséről 

Jelen vannak: Grőber Attila 

  Császár Endre 

  Erőss Bulcsú 

  Máté István 

  Dr. Vörös Ibolya 

  Menyhárt László  

Kanozsainé dr. Pék Mária 

  Benecz Rita 

  Szabó Gábor 

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: 

126/2011.(XII.21.) PB határozat: 

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

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011.(…) önkormányzati rendelet-

tervezete Pápa Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.25.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

határozatot hozza: 

127/2011.(XII.21.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Előterjesztés tárgya: 

Pápa Város önkormányzata Képviselőtestületének …/2011.(…) önkormányzati rendelet-

tervezete Pápa Város Önkormányzatának 2012. évi átmeneti gazdálkodásáról 

Menyhárt László: 

Kéri a Bizottságot, hogy a rendelet-tervezet 2. § második bekezdését a következő módosítást 

figyelembe véve tárgyalja:  

„ – a sportegyesületek és feladatok támogatását a Humán Erőforrás Bizottság 2011. évi 

előirányzata alapján 35000 EFt-ig, az intézményi pályázatok támogatását, a társadalmi 

szervezetek támogatását, alapítványi támogatásokat és a polgármesteri keret felhasználását 

a 2011. évi eredeti költségvetési előirányzatok 25 %-os mértékéig,” 

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

határozatot hozza: 

128/2011.(XII.21.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Előterjesztés tárgya: 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011.(…) önkormányzati rendelet-

tervezete a helyi iparűzési adóról szóló 33/2009. (XII.18.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
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Menyhárt László: 

Az adórendelet-tervezetek tárgyalását megelőzően tájékoztatja a Bizottságot, hogy a 

tervezeteket véleményezésre megküldték a Pápai Ipartestület Pápa, Kereskedők és 

Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége Veszprém, a Veszprém Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara Veszprém, a Veszprém Megyei Agrárkamara Veszprém részére 

és egyeztetést folytattak le a Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Érdekképviseleti 

Egyesületével. Véleményét megküldte a Pápai Ipartestület és a Veszprém Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara.  

Ismerteti a Pápai Ipartestület véleményét: hivatkozással a Pápai Ipartestület részére 

megküldött rendelet-tervezetekre, melyek az építményadó, a helyi iparűzési adó és az 

idegenforgalmi adó 2012. január 1-jétől tervezett módosításait tartalmazzák, tájékoztatom, 

hogy az abban foglaltakat elfogadjuk. 

Ismerteti a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményét: köszönjük szépen 

értesítésüket, melyben Pápa Város Önkormányzata az építményadó, illetve az 

idegenforgalmi adó mértékének változtatásáról tájékoztatta kamaránkat. A kamara 

természetesen megérti az önkormányzatok nehéz pénzügyi helyzetét, s azt a törekvést is, 

hogy ezen a helyi adók mértékének felemelésével kíván enyhíteni a testület. Ugyanakkor 

Önök előtt is ismeretes, hogy a vállalkozások helyzete hasonlóan nehéz, hiszen a 2008. óta 

tartó pénzügyi és gazdasági váltság sajnálatos módon még nem ért véget, azóta 

folyamatosan csökken a belföldi kereslet, külpiacra pedig nem tud minden vállalkozás eljutni. 

Sajnos a legfőbb külgazdasági partnerünk Németország is csökkentette növekedési 

előrejelzését, így várhatóan 2012-ben a magyar vállalkozások export piaci lehetősége is 

romlik. Ugyanakkor belföldön a minimálbérek jelentős megemelése és a kötelező 

bérkompenzáció tetemes többletkiadást jelent a gazdaság szereplőinek. Tekintettel arra, 

hogy elkölthető jövedelmet – GDP – a gazdasági állítja elő, ezért az ország számára 

alapvetően fontos, hogy megőrizzük a vállalkozások működőképességét és sem a kormány, 

sem az önkormányzatok ne terheljék új kötelezettségekkel a gazdaságot. A kormány szerint 

is 2012-es év jóval nehezebb lesz, ezért – megértve az önkormányzatok álláspontját – azt 

javasoljuk, hogy a helyi adók mértékének emelését halasszák 2013-as évre. 

A Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Egyesülete az építményadóban az 

gépjármű elhelyezésére szolgáló gépjárműtárolók adómentességének megszüntetését a 

rendelet-tervezetben foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi, a kommunális adó 

esetében álláspontjuk szerint a kommunális adó megfizetése a kisnyugdíjasok esetében 

nehézségbe fog ütközni és kérik, hogy lehetőség esetén szociális támogatás igénylésére 

legyen mód.  
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Grőber Attila: 

A helyi iparűzési adóról szóló rendelet-tervezetben véleménye szerint az indoklásban foglalt 

gazdasági program feladatai és a koncepcióban jelzett adómentesség megszüntetésének 

összhangja véleménye szerint nem biztosított.  

Kanozsainé dr. Pék Mária: 

A gazdasági program hosszú távú program, amely a mentesség fenntartását tűzte ki célul, 

azonban a képviselőtestület az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójában 

meghatározta a helyi adók rendszerében szükséges módosításokat. Ezek határozattal 

kerültek elfogadásra. A helyi adókra vonatkozó rendelkezéseket pedig rendelet-tervezetek 

tartalmazzák, amelyek megfelelnek az előírásoknak.  

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

határozatot hozza: 

129/2011.(XII.21.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Előterjesztés tárgya: 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011.(…) önkormányzati rendelet-

tervezete az idegenforgalmi adóról szóló 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

határozatot hozza: 

130/2011.(XII.21.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Előterjesztés tárgya: 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) önkormányzati rendelet-

tervezete az építményadóról szóló 28/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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Grőber Attila: 

A korábbi években amikor a garázsok után adót fizettek, mennyi volt az építményadót nem 

fizetők aránya? 

Menyhárt László: 

A nem fizetők arányára konkrét adatot nem tud mondani. 

Grőber Attila: 

Fizet-e adót akinek garázsa van, de nem használja gépjármű tárolásra? 

Kanozsainé dr. Pék Mária: 

A földhivatali átminősítést követően nem kell adót fizetni. 

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

határozatot hozza: 

131/2011.(XII.21.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Előterjesztés tárgya: 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) önkormányzati rendelet-

tervezete a magánszemélyek kommunális adójáról 

Grőber Attila: 

Amennyiben a vállalkozó a lakásában folytat vállalkozási tevékenységet fizet-e kommunális 

adót? 

Menyhárt László: 

A vállalkozás céljára használt helyiség építményadó köteles, a lakás után pedig kommunális 

adót kell fizetni. 

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

határozatot hozza: 

132/2011.(XII.21.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 
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Dr. Vörös Ibolya PB tag az ülésről eltávozott. 

 

Előterjesztés tárgya: 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) önkormányzati rendelet-

tervezete a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról szóló 16/2004. (IV.30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Erőss Bulcsú: 

Díjemelés nélkül nem tudnák teljesíteni az üzleti tervet? 

Szabó Gábor: 

A 2011. évi üzemanyagár-emelések és a 2012. évi 2 %-os ÁFA emelés is indokolja a díjak 

emelését. 

Grőber Attila: 

Az egyvonalas bérlet mennyivel emelkedne? 

Szabó Gábor: 

100 Ft-tal emelkedne. 

Császár Endre: 

A Gazdasági Bizottság a második változatot támogatta, tekintettel arra, hogy gazdaságosabb 

az összevont bérlet. 

Grőber Attila: 

Kéri a Bizottságot, hogy szavazzon az előterjesztés 1. változatáról: 

A Pénzügyi Bizottság 0 igen, 4 ellenszavazat, 0 tartózkodás szavazattal az előterjesztés 1. 

változatát nem fogadta el. 

Grőber Attila: 

Kéri a Bizottságot, hogy szavazzon az előterjesztés 2. változatáról: 

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

határozatot hozza: 

133/2011.(XII.21.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a 2. változat szerint elfogadásra javasolja. 
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Előterjesztés tárgya: 

Beszámoló a MÉKI-R Kft. tevékenységéről 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

határozatot hozza: 

134/2011.(XII.21.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Előterjesztés tárgya: 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) önkormányzati rendelet-

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

módosításáról 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Pénzügyi Bizottság 2 igen, 1 ellenszavazat, 1 tartózkodás szavazattal az előterjesztést nem 

javasolja elfogadásra. 

 

Előterjesztés tárgya: 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) önkormányzati rendelet-

tervezete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 

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

Erőss Bulcsú: 

Volt-e emelés év közben? 

Grőber Attila: 

Mennyi a talajterhelési díjat fizetők száma? 

Kanozsainé dr. Pék Mária: 

Év közben nem volt díjemelés, a talajterhelési díj bevallások száma 229, 29 fő az 

önkormányzati rendelet alapján mentesítésre került a díjfizetés alól.  
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A Pénzügyi Bizottság 3 igen, 1 ellenszavazat, 0 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozza: 

135/2011.(XII.21.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

 

Előterjesztés tárgya: 

Beszámoló a Belváros funkcióbővítő rehabilitációja c. pályázat állásáról 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

határozatot hozza: 

136/2011.(XII.21.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

 

Előterjesztés tárgya: 

Pápa, Szent István úti csapadékvíz elvezetése pályázat. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

határozatot hozza: 

137/2011.(XII.21.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 
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Előterjesztés tárgya: 

Sporttámogatási pályázat szempontrendszerének meghatározatása 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

határozatot hozza: 

138/2011.(XII.21.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

 

Előterjesztés tárgya: 

Balla Róbert téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola megyei fenntartásba adásával 

kapcsolatos megállapodás módosítása 

Kanozsainé dr. Pék Mária: 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat a módosítást elfogadta, 

helyi döntés esetén létrejöhet a megállapodás. A polgármester úr és a kabinetvezető úr az 

intézmény dolgozóit tájékoztatták, akik azt tudomásul vették. 

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

határozatot hozza: 

139/2011.(XII.21.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Előterjesztés tárgya: 

Szociális ellátó rendszert érintő döntések 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

határozatot hozza: 

140/2011.(XII.21.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 
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Előterjesztés tárgya: 

A pápai 6755/2 hrsz-ú ingatlan térítésmentes átvétele 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

határozatot hozza: 

141/2011.(XII.21.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Előterjesztés tárgya: 

A pápai 2047/16 hrsz-ú ingatlan térítésmentes átvétele 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

határozatot hozza: 

142/2011.(XII.21.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

A Pénzügyi Bizottság zárt ülésen folytatja tovább munkáját. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

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

jegyzőkönyvvezető        PB elnök 


