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PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

ELNÖKÉTŐL 

 

szám: 7/4-1/2013 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: A Pénzügyi Bizottság 2013. február 14-én 12 óra 00 perckor a Polgármesteri Hivatal 

Gazdasági Osztályának osztályvezetői irodájában megtartott nyilvános üléséről 

 

Jelen vannak:  Grőber Attila bizottsági elnök                                            

                          Erőss Bulcsú és 

                          Máté István     a bizottság tagjai 

                         

 

Távolmaradását bejelentette:         Dr. Vörös Ibolya és 

                                                       Császár Endre            a bizottság tagjai 

 

Meghívottak a napirendi pontnál feltüntetettek szerint. 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, javasolja, hogy a 

Bizottság napirendben jelzett előterjesztést tárgyalja meg. 

 

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

határozatot hozta: 

 

1/2013.(II.14) PB határozat: 

A Bizottság az ülés napirendjét a meghívóban 

foglaltak szerint állapítja meg. 

                       

   

1. Napirend: 

 

Pápa Város Önkormányzata képviselőtestületének …/2013.(…) önkormányzati 

rendelettervezete Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről. 

 

A napirend tárgyalásán jelen van: Unger Tamás   alpolgármester 

       Horváthné Farkas Andrea        aljegyző 

                                                      Nagy Zsolt                                 gazdasági osztályvezető 

                                                      Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna  csoportvezető 

                                                      Molnár István                           városfejlesztési osztályvezető 

 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető: 

Tájékoztatja a Bizottságot a költségvetés bevételeit és kiadásait befolyásoló, az előző évhez 

képest bekövetkezett jelentősebb változásokról. Ezek között megemlíti az intézményi 

rendszer átalakulását, a normatív finanszírozási rendszer feladat finanszírozásra való átállását, 



a 2013-as bevételcsökkenéseket jelentő személyi jövedelemadó és a 

jövedelemdifferenciálódás mérséklésének teljes megszűnését, valamint, hogy a beszedett 

gépjárműadónak 2013-tól csak a 40 %-a illeti meg az önkormányzatot. Ismerteti az iparűzési 

valamint az építményadó várható bevételeit, az iparűzési adónál 1060mFtról 1200mFt-ra való 

emelkedést vár az önkormányzat az ismert vállalati beruházások révén. Az építmény adónál 

jelentősebb növekedés a korábban megvalósult beruházások miatt nem várható, így a tavalyi 

480mFt-hoz képest 500mFt lett betervezve. A többletbevételeket a létszámban megerősített 

adócsoporttól az adókötelezettségek ellenőrzésétől és kintlévőségek kezelése által remél az 

önkormányzat. A hitelállomány ismertetése közben elhangzik, hogy az önkormányzat hitel 

felvételét nem tervezte, jelenleg a 2012-es OTP-s beruházási hitelből 377mFt-os lehívás 

esedékes 2013-ra, továbbá egy 100mFt-os folyószámlahitel lett meghosszabbítva 2013. jún. 

30-ig esetleges pénzügyi egyensúlyi problémák elhárítására. Kiadási oldalon új tételként a 

havi 27mFt-os közoktatási intézményfenntartással kapcsolatos üzemeltetési költséget emeli 

ki. Mindent egybevetve jelentős csökkenés látható a 2012-es és a 2013-as főösszeg között, 

melyet a Belügy Minisztérium 1500mFt-os támogatása 2013-an tompítja. Így a költségvetés 

főösszege 9.719.865eFt. Kéri a Bizottságot, hogy az előterjesztést elfogadásra javasolja a 

Képviselőtestület számára. 

 

Erőss Bulcsú bizottsági tag: 

Tájékoztatást kér az 50%-os konszolidáció számszerűsítéséről, továbbá a többletbevételek 

ismertetését kéri. 

 

Grőber Attila bizottsági elnök:  

Megkérdezi a hitelállomány éves bontásbeli táblázatának megfelelően, hogyan fog a 

konszolidáció megvalósulni, és a konszolidáció mely hitelekre terjed ki? Európai Unió által 

támogatott pályázatokhoz felvett pénzeszközökre, kötvénykibocsátásra is kiterjed-e? 

 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető: 

Válaszában elmondja, hogy a konszolidáció minden olyan hitelre, így a kötvénykibocsátásra 

is kiterjed, mely pénzintézetek felé áll fenn. A konszolidáció alapja a 2012. december 31-i 

állapotoknak megfelelő hitelállomány. A hitelátvállalás technikai részletei még nem ismertek, 

azok majd a február 28-i megállapodás utáni időszakban dőlnek el a minisztérium és a 

bankszövetségi egyeztetések után. Az Önkormányzat minimum 50%-os konszolidációra 

jogosult, ez még felfele eltérhet, erről február 28-ig kapunk pontos információt a 

minisztériumból.  Ami bizonyos, hogy 2013. június 28-ig a konszolidáció lezárul. 

 

Unger Tamás alpolgármester: 

A konszolidációval kapcsolatos tájékoztatással egyet ért, kiegészíteni nem kívánja. A másik 

kérdésre, hogy a többletbevételeket mitől várja az önkormányzat a már korábban említett 

fokozott ellenőrzést és kintlévőségek behajtását említi, továbbá a helybeli gazdasági 

vállalkozások ismert beruházásainak, fejlesztéseinek eredménye várhatóan iparűzési 

adónövekedését jelent. 

 

Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna költségvetési csoportvezető: 

Az egészségügyi átszervezéssel kapcsolatos fejlesztések önkormányzatnál jelentkező 

hitelállománya 100%-os konszolidáció alá tartoznak, ami kb. 64mFt-ot jelent. 

 

Unger Tamás alpolgármester: 

Önerőpályázatok sikeres eredményét reméli, mely 2013-ban jelentős összeggel növeli az 

önkormányzat saját forrásait. 



Molnár István városfejlesztési osztályvezető: 

Kiemeli a kastély pályázatot, mely az önerőpályázatokkal 100% támogatottságot 

eredményezhet. 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

Bevételi oldalon a SzJA nem látható, az teljesen megszűnik? 

 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető: 

Igen. 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

Az új bevételek az adóbehajtásokból számításai szerint 26mFt, ami a város költségvetésében 

nem meghatározó, 20mft-al több az építményadó. Ellentmondást látok az iparűzési 

adóbevételek tervezésében, miszerint kb. 100mFt-os növekedést látok a tavalyi évhez képest, 

viszont a Pápai Hús Kft. adóbefizetése gond lehet. A bevételi oldalon betervezett számok 

szerinte túltervezettek. Kérdése: a Városgondnokságnál a kiadási oldalon 12mFt-os tétel 

bérkiegészítést jelent? 

 

Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna költségvetési csoportvezető:: 

A minimálbér és a garantált bérminimum emelkedés többletkiadásait jelenti. 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

Mi az oka, hogy a lakásfenntartási támogatás a tavalyi évhez képest a felére csökkent, 80mFt-

ról 40mFt-ra? 

 

Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna költségvetési csoportvezető::  

Jogszabályváltozás miatt csökkent ez a kiadás. 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

Államháztartáson belüli pénzátadás a Kistérségi Társulásnak pénzeszköz átadását jelenti? 

 

Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna költségvetési csoportvezető:: 

Igen. 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

A közoktatási kiadások finanszírozásánál a 329 mFt a KIK-nek átadott havi 27 mFt-ból 

adódik? 

 

Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna:  

Igen 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

Vagyonkezelési kiadás 219 mFt? 

 

Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna költségvetési csoportvezető:  

Ez eddig is volt, csak a hivatalnál jelentkezett 2012-ben, évközben került át az önkormányzat 

feladatai közé. Bérleményekkel kapcsolatos kiadásokat jelent: ingatlan értékesítés, 

értékbecslés,a bérlemények rezsi költsége. De ezeknek van bevételi oldala is. 

 

 



Grőber Attila bizottsági elnök: 

Polgármesteri Hivatal 645 mFt-os kiadásairól egy részletes kimutatást szeretne kérni, úgy 

ahogy a többi intézménynél is látható. 

További kérdése: a táblázatok alapján 2015-ben 428 mFt lesz a tőke és kamatfizetési 

kötelezettségünk, a konszolidáció azt jelenti, hogy 2015-ben az összes törlesztésünk 214 mFt-

ra módosul? 

 

Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna költségvetési csoportvezető:   

Jelen ismereteink szerint igen, a részletek még nem ismertek, hogy melyik hitelt hogyan 

fogják konszolidálni.  

 

Horváthné Farkas Andrea aljegyző: 

Technikai kiegészítés szeretne tenni, ugyanis a postázásból a rendelet szöveges része 

kimaradt, azt kiosztja a képviselők részére. A megküldött anyagban a kiadásokra, bevételekre 

vonatkozó táblázatok azonosak a rendelet tervezet táblázataival.  A tervezet egyes tételeit nem 

befolyásolja a szöveges rész, az a költségvetés végrehajtásának szabályait tartalmazza a 

korábbi évekhez hasonlóan. Kéri a Bizottságot, hogy azt befogadni szíveskedjen. 

 

Grőber Attila bizottsági elnök: 

Ha az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nincs, akkor kéri a bizottság 

tagjait, hogy szavazzanak a rendelet- tervezetről. 

 

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

határozatot hozza: 

 

2/2013. (II.14) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztés elfogadását 

nem támogatta. 

 

Egyéb napirend lévén az ülést a Pénzügyi Bizottság elnöke 12 óra 39 perckor bezárta. 

 

 

kmf. 

 

 

 

 

 

Nagy Zsolt                                                                                                          Grőber Attila 

jegyzőkönyvvezető                                                                                       bizottsági elnök 

 

 


