
 

 

 
JEGYZ�KÖNYV 

 
 
Készült:  A Vállalkozási és Gazdasági Bizottság 2010. január 19-én 14.30 órakor tartott ülésén, 

a Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyalótermében. 
 

Jelen vannak: Dr. Kontrát Károly, Császár Endre, Kövér József, Bocskay László,   
   Szabó Tibor, Varga Endre, Zotter Tamás bizottsági tagok 
   Schmidt Lajos VGB titkár  
    
Távolmaradását bejelentette: Kelemen Ferenc  
    
Meghívottak: Menyhárt László pénzügyi osztályvezet�   
     
 
Dr. Kontrát Károly köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Bizottság 8 tagja közül 7 
megjelent az ülésen, a Bizottság ülése határozatképes.  Ezt követ�en kéri a bizottság 
állásfoglalását a napirendi javaslatról. 
 
1. Pápa Város Önkormányzata Képvisel�testületének …/2010. (…) rendelet-tervezete Pápa 

Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésér�l  
2. Pápa, Jókai u. 8. - nem lakás célú helyiség értékesítése  
3. Gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések  
4. Hatósági ügyek  
 
A Bizottság az ülés napirendjét 7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazattal elfogadja. 
 
Dr. Kontrát Károly az Ötv. 12.§./4/ bek. b.) pontja alapján indítványozza a 2., 3. és 4. napirendi 
pontok zárt ülés keretében történ� megtárgyalását. 
 
A Bizottság az indítványt 7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazattal elfogadja. 
 
1. Pápa Város Önkormányzata Képvisel�testületének …/2010. (…) rendelet-tervezete 

Pápa Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésér�l  
 

Menyhárt László ismerteti az el�terjesztést. Elmondja, hogy a 2010. évi költségvetés 
mozgásterét alapvet�en a bevételek határozták meg, a kiadási oldalon pedig a fejlesztések 
körében az el�zetes kötelezettségvállalások, illetve a pályázatokkal kapcsolatos kötelezettségek.  
A 2010. évi költségvetés egyensúlyát a pénzmaradvány igénybevétele mellett, 210 MFt 
fejlesztési célú hitelfelvétel biztosítja, és a korábbi évek gyakorlatának megfelel�en a 
folyószámlahitel kerete áll a rendelkezésre. Kéri a bizottságot, hogy támogassa az el�terjesztést.  
 
Dr. Kontrát Károly: Kérdés, hozzászólás és észrevétel az el�terjesztéssel kapcsolatban van-e?  
 
Kövér József megkérdezi, hogy a kábelhálózat kiépítésének 1,5 MFt-os fedezetét miért az 
Önkormányzat biztosítja, miért nem a kábelszolgáltató, hiszen az energiaellátás, a közm� 
gerincvezeték , valamint az utak kiépítése mindig a telektulajdonosok feladata és költsége.  
 
Menyhárt László elmondja, hogy az érintett településrészen vannak önkormányzat intézmények 
is, és mint tulajdonosnak biztosítani kell a szolgáltatást, illetve a hálózat kiépítésével, a 
szolgáltatás igénybevételének a lehet�ségét.  
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Szabó Tibor elmondja, hogy meglátása szerint a foglalkoztattak reáljövedelme er�teljesen 
csökkent. Megkérdezi, hogy mi ennek az oka?  
 
Menyhárt László elmondja, hogy a reáljövedelem csökkenését az okozza, hogy a bértábla az 
elmúlt években változatlan maradt, illetve a 13. havi illetmény megsz�ntetésre került és úgy 
nevezett keresetkiegészítési modell lépett életbe, amely nem érint minden dolgozót. A 
keresetkiegészítés nem olyan mérték�, mint a 13. havi illetmény, tehát ez az illetménykiegészítés 
is csökkentette a reáljövedelmet.  
 
Kövér József elmondja, hogy az öreghegyi utak rendbetétele, illetve karbantartása minden 
évben aktuális feladat, és erre eddig a költségvetés fedezetet biztosított. A 2010. évi költségvetés 
nem tartalmazza ezt a tételt, ezért indítványozza, hogy a kábelhálózat kiépítésére, valamint a 
Lombard Pápa Termál FC támogatására biztosított fedezet terhére, az öreghegyi utak 
rendbetételére, illetve karbantartására 3-4 MFt kerüljön biztosításra a költségvetésben.  
 
Menyhárt László elmondja, hogy az Új Lombard Kft. támogatása szerz�désen alapuló 
kötelezettség, ennek terhére feladatot meghatározni nem lehet.  
 
Kövér József elmondja, hogy ebben az esetben indítványozza, hogy a kábelhálózat kiépítésére 
vonatkozó 1,5 MFt-os fedezet kerüljön elvonásra, és az öreghegyi utak rendbetételére, illetve 
karbantartására legyen fordítva.  
 
Egyéb kérdés, hozzászólás és észrevétel nem lévén, Dr. Kontrát Károly szavazásra bocsátja a 
2010. évi költségvetésre vonatkozó módosító indítványt.  
 
A Vállalkozási és Gazdasági Bizottság 1 igen, 1 tartózkodás, 5 nem szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 

 
1/2010. (I.19.) VGB határozat 
A Bizottság a Pápa Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésére vonatkozó módosító 
indítványt nem támogatja.  
 
Egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel és módosító indítvány nem lévén a Vállalkozási és 
Gazdasági Bizottság 6 igen, 1 tartózkodás, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 
2/2010. (I.19.) VGB határozat 
A Bizottság a Képvisel�testületnek, a Pápa Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésér�l 
szóló rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.  
  
 
Az elnök a nyílt ülést bezárja, zárt ülésen folytatja munkáját a bizottság. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

Dr. Kontrát Károly sk.                                     Schmidt Lajos sk. 
                       bizottsági elnök                                                       VGB titkár  
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