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Németh zsolt bizottsáqi elnök
KÖszÖnti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság üIése hatarozatképes, jelen van 9 fó bizottsági
tag.

Inditványozza, hogy a bizottság a meghívóban jelzett napirendi pontot fogadja el.

A bizottság 9 igen szaYazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a követke ző hatátozatothozza:
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1. napirend
Pápa Város Önkormányzat ának 2020. évi költségvetése

Németh Zsolt bizottsági elnök
Elmondja, hogy ma az Önkormányzat életének egyik legfontosabb rendeletét készítik elő az idei évre
vonatkozóan, hiszen ez alapján fogja folytatni az egész éves munkáját. Kéri képviselőtársait, hogy a
tervezettel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket bátran fogalmaz zák meg és tegyék fel.
Megkéri szalai krisáina osáályvezetót, mondja el, hogy milyen szempontok és adatok figyelembe-
vételével készült el az előterjesztés.

szalai krisáina gazdasáei osztálwezető
Elmondja, hogy a rendelet-tervezet elókészítése 2019. november végével mar megkezdődött. Az
Önkormányzati intézmények összeállították az előirályzaít kérelmeiket, melyben meghatározták a
várható személyi juttatások és járulékok összegét, a dologi kiadások mértékét és a tervezett
beruházások, felújítások nagyságrendjét, szembe állítva a várható saját bevételeik et és az
önkormáayzattól kért költségvetési támogatás összegét, A személyi jellegú kiadások tervezésekor
valamennyi intézmény dolgozóra lebontva számította ki a költségnem nagyságát a jogszabályoka
alapozva (köaisaviselői, közalkalmazotti illetménytábla, jubileumi jutalmak, nyugdíjba vonulás
költségeinek figyelembevételével). A dologi kiadásoknál a 2018. évi, valamint 2019. november végi
teljesítési adatokra alapoztak, kiigazitva azokaí a már tudható 2020, éyi árváltoásokkal. Az ismert
többlet, valamint amegszúnő feladatok költségei is beépültek a tervezetekbe, A beruházási és fejlesáési
kiadások tételesen kerültek meghatarozásra. Ezek egyeztetésével kialakult a teljes iniézmény
finanszírozási keret. Az intézmények teijes bevételi előirányzaía I 474 679 e Ft a 2019.évi
maradvánnyal együtt. Az összes kiadás 5 39I 733 eFt, így 3 917 054 e Ft önkormány zati intézmény
finanszírozásra van szükség 2020. évben.
Az intézmény finanszírozás hátteréí az önkormányzati bevételek adják, melynek döntő hányada az
állami támogatás. Az idei évre ez a tétel 11 330 eFt-tal kevesebb, mint az előző évi, azonban ennek
varható a módosítása, mivel a Hivatal működésének támogatása mintegy 50 millió forinttal még nem
került be az eredeti előirányzatba. Ene majd csak az ÁIlamkincstar adatközlése után kerülhet sor. Az
ipanizési adó beszámítás 335 millió forintról 409 millió forintra emelkedett, így mintegy 70 millió
forinttal nagyobb összeget vonnak vissza az állami támogatásból. Az állami támogatás rendszere az
előző évekhez képest nem változott, továbbra is feladat alapú ftnanszirozás működik.
A másik fontos bevételi fonás a helyi adók, ahol a2079. évi teljesítési adatokkal készült el a 2020 évi
előirÍnYzat tervezet. A fonások között szerepel még támogatás értékú bevétel, valamint felhalmozási
és tőke jellegű bevételek és a fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó fonások. A 2018-ban és 2019-ben
megkötött fejlesztési célú hitelszerződéssel kapcsolatosan a még lehívható hitellel is terveáek a
költségvetésben . Megltatátoző a több, mint 6 milliard forintnyi 2019. óvi maradviiny.
Az önkotmányzati kiadási elóirányzatokat a 2019. évi teljesítési adatok alapjarr tervezték. A
vagyongazdálkodás esetében felvállalt új feladatok bevételi és kiadási oldalát is frgyelembe vették. A
fejlesztési feladatok között hangsúlyosak a folyamatban lévő projektek és ezek finanszíroása.
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Németh zsolt bizottsáei elnök
E|m9ndja togy *t u^; tug u bizottságban és így a megkapott anyagok értelmezése gondot okozhat.
Megkérdezi, hogy azadóval kapcsolatos kétféletáblázatkészílt, mi a különbség ponto;an és miéít van
szükség mindké t táblázatr a.

Szekeresné Markolt Zita adóügyi csoportvezető
Elmondja, hogy az első táblázat utolsó oszlopában található a 2020. évre javasolt adóelőirányzat, az
előtte lévó oszlopok pedig a korábbi teljesítési adatok, melyek alátarnaszíjáka teíVezetet. A második
táblázat jogszabályi kötelezettségnek tesz eleget, a közvetett támogatásokat - az adóelengedéseket és
adókedvezményeket - részletezi adónemenkénti bontásban.

Németh zsolt bizottsáqi elnök
Összegzi, hogy közel 68 millió forint adó elengedése varható 2020-ban a pápai polgárok, vállalkozások
részére.

süle zsolt bizottsási tas
Elmondja, hogY a 2020. évi költségvetés és igy az Önkormányzat legfontosabb feladata a mát
megkezdett é§ folyamatban lévő EU-s projektek ftnutszirozása és végig vitele, melyekre miár évekkel
ezelőtt pályazott a város és sajnos jobban elhúzódnak, mint az várható volt. A kóltségvetés számol
bizonYos forrásokkal és kiadásokkal. A mostani tervezetben látható kiadási tételek nem Ógyeznek meg
a korábban megismeft számokkal. Kérdezi, hogy ezen kiadási számok mennyire vannak áiátámasztvi,
hánY esetben van lezártközbeszerzési eljárás, mennyire vannak véglegesítve a kiadási költségek, vagy
ezek még mindig hozzávetőleges, tervezett adatok.

Rádi Róber1 ügyvezető
Beszámol anól, hogy vannak már lezárt és el is számolt projektek. Ilyen a Huszár ltp. orvosi rendelője,
a volt Véradó épületének átalakííása M ESZI telephelyévé, a Bóbita Bölcsőde felújitása. Vannak, ahol
teljes egészében lezajlottak a közbeszerzési eljárások pl. a pápai ipari park esetében, A rendelet-tervezet
valamennyi projektnél a lehető legkedv ezőbb ajánlattal számol, azonban az ellenórzések lezárása előtt
nem lehet ezeket véglegesnek tekinteni. A barnamezós beruházás esetében a nem engedélyköteles
feladatok a kivitelezési szakasznál tartanak, az ott szereplő összeg már a szerződése-s összeg. Az
engedélYkÖteles tételek esetében a közbeszerzés lebonyolításra került, ellenórzés al att van az eljáíás, az
itt szerePlő számok a legjobb árat adó gazdasági társaság áraj,. Az ellenórzés hibátlan |ezárása líén
várhatóan ezen összegre lehet majd szetződni, ez lesz a kivitelezés végső költsége is, Az
eszkÖzbeszerzés esetében tervezői költségvetésból lehetett dolgozni. Varrrrak beruházási feladatok,
melYek még csak a közbeszerzés előtt, előkészítési szakaszban tartanak, pl. a közlekedésfejlesaési
projekt bizon}os tételei - városkapuk, Somlai út - Erkel utca lámpás kereszteződése, Téglagyári úttól
a BázisrePülÓtérig tartó kerékpárút, A ,,csapadékvizes" pályázatok esetében tervezői kútségbecslési
Összeg szerepel, ezek még változhatnak, Folyamatban van az Ipari Park II, a Közlekedés IL, a Zöld
Város II, ahol jelenleg a kivitelezésre kiirt közbeszerzés előtt tart a projekt, tehát csak a tewezői
költségvetés számai állnak rendelkezésre.

Kovács József képviselő
Aggályát osája meg, miszerint varga Mihály tegnapi sajtótáj ékoztaíőjában elhangzott, hogy
átdolgozásra fog keriilni az iparűzési adó rendszere, melyet már akar ebben az évben is bevezethetneli.
A jelen rendelet-tervezet vékony jégen mozog, hiszen közel 1l3-át az iparűúsi adó bevétele adja, igy
ennek csÖkkenése veszélyeáeti a város 2020. évi költségvetésének stabilitását, A költségvetés szrámo1-
e ezzel a yétrható bevétel szűküléssel.

szalai krisztina gazdasági osáál},vezető
Elmondja, hogy a tervezet ajelenleg hatályban lévő jogszabályokat tudja csak figyelembe venni.
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Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, hogy az adófeltöltés idejének változása nem érinti azadófizetési kötelezettség összegét, A
tarsasági adó esetében ezt a feltöltési kötelezettséget már eltörölték, ehhez a me goldáshoz\gazitanák az
iParűzési adó rendszerét is. Ez nem a költségvetés bevételi oldalában, hanem iit uidita.i szempontból
okozhat problémát. Az iparuzési adó mértékét az elszámolható k+F kiadások tételei csökkenthetik,
mely a pápai vállalkozások esetében nem számottevő. Ami valóban csökkenést okozhat az az
amortiációs költségek levonhatóságának bevezetése. A városban található nagy cégek nyilvánosan
hozzáférhető adatai - éves beszámolók - alapján készül egy becslés a várható uúii.rórr". A városban
azonban 2019. év során jelentős mértékben nőtt a tervhez képest az iparűzési adóbefizetés összege,
melY tendencia 2020. évben is várható. Ezen növekedés és a jogszabály változása miatti kiesés folja
majd adni a tényleges teljesítési adatokat.

süle zsolt bizottsápi tap
Elmondja, hogY rendkívül fontos az EU-s projektek sorsa, hiszen több milliárdos fejlesáések esetében
1-2oÁ-os költségnövekedés is jelentős többletterhet róhat a költségvetésre. Meglérdezi, hogy erre
milyen megoldás várható.

Dr, Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, hogy ilyen esetre több megoldás létezik. A lehető legrosszabb, hogy bizonyo s pályazatok
megvalósítása elmarad. Lehetőség még a bevételek növelése. A TOP_os pályázaiok esetében a
felmerÜlő többletköltségekre a támogatás intenzitásának növelése is nyitva au. eron leszerzódött
projekteknél, ahol ilyen kÖltségnövekedés ismerttó vált, már megtörtént a többlet támogatás
lehívásanak elókészítése. Ez érinti az energetikai, bamamezős és ipari park beruházásokat. Amenny:iben
brirmelyik esetóben elfogadják a kérelmet, úgy az ott felszabaduló saját források, hitelösszegek aiöbbi
fejlesáésre átcsopoftosíthatóvá válnak. További opció valamóly önkormányzati vágyonelem
értékesítése. Több olyan tétel is van, mely irant komoly érdeklődés tapasáalható. Jelen költségvetés
bevételi oldala ezen tételeket még nem tartalmazza, 1.iszei az érdeklődések még a
szándéknyilatkozatokig vagy kií rt pá|yázaíig sem jutottak el. A korábban a sajtónak tett nyilatkozatban
elhangzott dinamikus változások között ilyen értékesítéseket kell érteni. Mivel ezen vágyonelemek
értékesítéséből származó bevételeket új vagyonérték létrehozására kívánja fordítani az önkórmrányzat,
így nem fog vagyoncsökkenést elszenvedni, esetenként annak növekedése varható.

Németh zsolt bizottsáqi elnök
Elmondja, hogy a beruházások összege az előző évhez képest nőtt. kérdezi, hogy pontosan hogyan
működik a felvett hitelek felhasználásának átcsoporlosítása, szükséges-e újabb hitéiek felvetele.

szalai krisáina gazdasági osáál),vezető
Elmondja, hogy Újabb célhitel felvétele a rendelet-tervezetben nem szerepel. Az elsó hitelből még
rendelkezésre áll 366 millió forint, a 2019-ben megkötött szerződésb8l pedig 1,5 milliárd. Á
,,csapadékvíz"-hez kapcsolódó hitelből 29'7 millió forint került átcsoportosítáira a barnamezős
beruházás flnanszir ozás ár a.

Némeü zsolt bizottsási elnök
Megkérdezi, hogy a hitelek szabadon átcsoportosíthatók-e az egyes fejlesáési cólok között.

szalai krisztina gazdasáei osztálvvezető
Elmondja, hogy csak a hitelszerzódésben megjelölt tételek között kérhető átvezetés.

Bakos László bizottsápi tas
Megkérdezi, hogy az építményadóval kapcsolatosan történt-e ellenórzés és mekkora ennekhatásara az
adónövekmény.
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Sándor Zoltán adóbehajtási csoportvezető
Elmondja, hogy 2019-ben építményadó témakörben elsősorban a reklámhordozókkal kapcsolatosan
voltak ellenőrzések, mely folyamat még nem zrárult le, az adatok feldolgozása és kiértékelése
folyamatban van. Becslések szerint 10 millió körüli többlet bevétell el zérődhat. Garázsadóval
kapcsolatosan a korábbi években folytak ellenőrzések, de az adófizetőknél az e||etlkező hatást váltotta
ki, így ezjelenleg háttérbe került.

Pintér Kálmán bizottsági tag
A díszPolgrári cím adományozásával kapcsolatosan kérdezi, hogy a részönkormányzatok felsorolásakor
a Oreghegy-Kishegy-Törzsökhegy részönkormányzat véletlenül maradt-e ki vagy ez a rész a varoshoz
tartozik.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, hogy a varosrész szolgálatáért cím adományozásának lehetőségével a csatolt településeken
az identitás erősítését kívánták elérni. Az Öreghegy, Kishegy, Törzsökhegy településrészeli esetében
még eltéró identitástudat nem volt tapasáalható, amint felmerül, úgy megfontolják a cím
adomanyozásának lehetőségét ezen részönkormányzat esetében is. A rendeletben nevesített
részönkormányzatoknál is 1-1 alkalommal került csak sor a cím kiadásara, bár igyekszik mindig
bátorítani az érintetteket, hogy éljenek a tisaeletadás ezen lehetőségével.

Németh Zsolt bizottsági elnök
Kérdezi, hogy pontosan milyen feladatokat takar a Belváros komplex rehabilitációja, a Kossuth utca és
a Csaky utca felúrjítása.

Molnár Istvián városfeilesztési osáál},vezető
Elmondja, hogy a belváros rehabilitációja címén az itt található utcák felújításával kapcsolatos terveket
rendeáék egy projektbe, A múlt évben elkészültek a tanulmánytervek az optimális áialakításoka. Már
folYik az egyeáetés a közmúszolgáltatókkal, hiszen ezen közművek állapota meglehetősen rossz. A
Kossuth utcában villany, ivóvíz és szennyvíz rendszer cseréjét tervezik a szolgáltatók, illetve az utca
csaPadékvíz elvezetése is megoldandó feladat a burkolat felúj ítását megelőzően. A Csáky utca
rendbetételére a Tün Gimnazium felújítása utan kerülhet sor. Itt komoly problémát okoz a szűkös
mozgástér. Szoros együttműködést igényel a közműszolgáltatókkal és az útíewezőkkel, hiszen a
keskenY utcában az egyes vezetékeket csak védőcsöves megoldással lehet majd egymás mellé fektetni,

Németh zsolt bizottsáqi elnök
A jelenlévó intézményvezetőktől kérdezi, hogy a személyi kiadások tervezésekor milyen lehetőségiik
van a béfiáblakon kívüli anyagi megbecsülésre, motivációra.

Orbán András PVÖ ESZI gazdasáei vezető
Elmondja, hogy a házi segítségnyújtásban dolgozók esetében 2018-tól a fenntartó önkormányzat
biztosítja a pótlékot, így 2020-ban is, mely a vonatkozó jogszabályok alapián kifizetésre kerül. Ennek
kÖszÖnhetően a házi segítségnyújtásban az e!őző években rendszeresen meglévó üres álláshelyek
feltÖltésre kerülhettek, sok esetben visszatérő, a szakmát korábban elhagyó dolgózókkal. 2019-tő1 új;bb
PÓtlék került bevezetésre önkormányzati forrásból az idősgondozásban és a családsegítő köziont
dolgozói részére. Ez a pótlék a végzettség és az intézménynél eltöltött idó alapján kertil fólosztásra. A
bölcsődékben és szociális intézményekben kidolgozásra került egy motivációs_izociális rendszer, mely
figYelembe veszi a többletmunka végzést, a minőségi munkavégzést és a hosszabb ideje dolgozót
esetében a kerek évfordulókat, mely nem foglalja magába a közalkalmazotti törvény szerinti jubiieumi
jutalmat. Ez a rendszer valós motivációt biáosít egy általános jutalmazással szembén.

Bakó István intézményvezető
Elmondja, hogy a Viárosgondnokságnál eltérítéses módszert alkalmaznak, A táblétzatban szereplő
összegek ennek a fedezetét biztosítjrik.
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szabadkai verita ipazsató
Elmondja, hogY a dolgozók felét tudják nagyobb anyagi elismerésben részesíteni, melyet nem volt
kÖnnYŰ meghatarozni, hiszen figyelembe kell venni á minőségi munkavégzési a t'öbbletmunka
vállalását, a foleg hétvégére, esti idószakokra eső feladatok .ilutárát, vdÁint'a feladatköröket.
RendkívÜl nehéz néhány munkakörben a dolgozók megtarlása, így munkáltatói döntésse1 kerül sor az
ó bérezésiik meg á|lapitásáta abértáblát kompenzálva.

csákvári Judit óvodavezető

!|mondja, hogy az óvodiikban a nevelő-oktató munkát segítők esetében engedélyez +3%-os
bérkiegészítést a jogszabály, így munkáltatói döntéssel a teljesíiményérlékelési sz;bály; aí alapjém a
dolgozók maguk tesznek javaslatot és a vezetőkkel egyetértésben kerül kiosztásra. Az értékelési
szabálYzat alaPján további kiegészítésekre van lehetőség, így decemberben a nevelő-oktató munkát
segítók kaPnak jutalmat, pedagógus napkor pedig az óvodapedagógusok. Ezen felül további egyedi
esetekben .is sor kerülhet plusz juttatásoka a megmaradt terettOt, ezzel egészítve ki a béfiábla
lehetőségeit.

varea András intézménvvezető
A Városi Televízió dolgozóival kapcsolatosan elmondja, hogy ugyan a korábban a jogszabály által
bevezetett 15%-os kulturális pótlékra nem voltak jogosultak, de önkormányzati d-onies dapján a
fenntartó biaosította ezt a jútatási formát szátnukrais.Ez a 1útatás azóta is megvan, így a költségvetés
terhére minimálisan, de lehet különbséget tenrri az egyes doigozók között.

Dr. Nagy-L. István igazgató
Az EszterhinY MÚzeum esetében a béítábla teljesen összecsúszott, így alapvetően nincs különbség a
dolgozók bérezésében. A korábbi években volt lehetóség külső fonások bevonására, melyÜol
megoldható volt a bérkiegészítések kifizetése. Az idei évtől a fenntaíó meghallgatta a kérést, Áely
alaPján a JMSZK-hoz hasonló módszenel a munkavégzés minősége, a munkavégzés mennyisége, az
intézményben eltöltött idő, a végzettség és a munkakör figyelembóvételével meg}elelő bérezést lehet
kialakítani. A törvény változásáig ez az ideiglenes megoldás e llátja feladatáí, de eilhez szükséges, hogy
a ferurtartó ezt megftnanszirozza,

Németh zsolt bizottsági elnök
Az elmúlt idŐSzak energetikai felújításaival kapcsolatosan kérdezi az érintett intézményvezetőket, hogy
tudtak-e tervezni az esetleges energetikai megtakarításokkal.

Orbán András PVÖ ESZI qazdasági vezető
Elmondja, hogY azESZI-nél a Vörösmarty és Teveli úti beruházások esetében még mérhető csökkenés
nincs, hiszen a kivitelezés csak nemrég fejeződött be. Ebben az évben várhú majd a tényleges
megtakarítás. A Napsugár Bölcsőde felújítása kapcsán elmondja, hogy a közüzemi koltiégek kb a 273-
ukra estek vissza. A volt Véradó épületével kapcsolatosan nincsenek korábbról adatok, nincs mihez
viszonyítani.

Rádi Róbert ügyvezető
Elmondja, hogy az energetikai beruházások múszaki átadása zömében most fog megkezdődni, így majd
csak év végén állnak rendelkezésre erre vonatkozóan adatok. A Városi §portósarnok energetikai
beruházásanak kivitelezési munkálatai ezután fognak megkezdódni,

Németh zsolt bizottsápi elnök
Megkérdezi, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászőlás, észrevétel.
MegállaPÍtja, hogy a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászóIás és észrevétel nem hangzott
el.
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Eá kÖvetően a bizottság 6 igen szavazaítal, 3 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következő
döntést hozza:

5/2020. (II.05.) GI} határozat
A Bizottság Pápa Város Önkormányzatárrak 2020, évi
költségvetéséről szóIó ... 12020 (...) önkorrnányzati renrJelet-
tervezetét a Képviselőtestület részére elfogadásra.javasolja
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