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PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 

 

 

Szám: E07/25072-4/2021 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Gazdasági Bizottsága 2021. 

október 13-án 15 óra 00 perckor a Városháza épületének I. emeleti nagy 

tárgyalótermében megtartott nyilvános üléséről 

 

Jelen vannak: Németh Zsolt bizottsági elnök,  

Bakos László, Süle Zsolt, Domonkos László, Zsegraics Gyula, bizottsági 

tagok 

 

Unger Tamás alpolgármester 

Dr. Nagy Krisztina jegyző  

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

Benecz Rita szociális és közigazgatási osztályvezető 

Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető 

Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető 

Dr. Orovics Orsika vagyongazdálkodási csoportvezető 

Bakó István intézményvezető – PVÖ Városgondnoksága és Közterület – 

felügyelete 

Ujváry Hajnalka intézményvezető – PVÖ Egészségügyi Alapellátási 

Intézete 

Mezei László - városi főépítész 

Boros Katalin ügyvezető – Pápai Platán Nonprofit Kft. 

Horváth Hajnalka köztisztviselő 

 

Távolmaradásukat előre jelezték Dr. Vaitsuk Mária, Grőber Attila és Pintér Kálmán bizottsági 

tagok. 

 

Németh Zsolt bizottsági elnök 

Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság ülése határozatképes, jelen van 5 fő 

bizottsági tag. 

 

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

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

 

Kéri a bizottság tagjait, hogy a napirendről szavazzanak. 

 

A bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot 

hozta: 
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37/2021. (X.13.) GB határozat 

A Bizottság az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Napirendek: 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …./2021. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város 

Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III. 

12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2021. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete az útépítési 

együttműködésről 

3. Pápa Város településrendezési eszközeinek módosítása 

4. Ösztönzőrendszer Pápa Egészségügyi Alapellátásáért 

5. A bükfürdői 1217 hrsz-ú, természetben a Bükfürdő, Muskátli 

sor 2. szám alatti ingatlan értékesítése 

6. A bükfürdői 1218 hrsz-ú, természetben a Bükfürdő, Muskátli 

sor 3. szám alatti ingatlan értékesítése 

7. A Pápai Platán Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása 

8. Pápa Város Önkormányzatának Városgondoksága és 

Közterület-felügyelete Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítása 

 

 

1. napirend 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …./2021. (…..) önkormányzati 

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. 

(III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Németh Zsolt bizottsági elnök 

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés, hozzászólás van – e? 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozza: 

 

38/2021. (X.13.) GB határozat 

A Bizottság Pápa Város Önkormányzata 2021. évi 

költségvetéséről szóló 7/2021. (III. 12.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló …/2021. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezetet a Képviselőtestület 

részére elfogadásra javasolja. 
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2. napirend 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2021. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete az útépítési együttműködésről 

 

Németh Zsolt bizottsági elnök 

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés, hozzászólás van – e? 

 

Süle Zsolt bizottsági tag 

Olvasta az előterjesztésben, hogy a rendelet az önkormányzat törzsvagyonának részét képező 

közúthálózatra terjed ki. Tudomása szerint több utca van Pápán, melyek esetében nem a város 

az út kezelője és fenntartója. Megkérdezi, hogy ez a rendelet-tervezet ezekre az utcákra nem 

vonatkozik, mivel nem tartoznak bele az önkormányzat törzsvagyonába. 

Véleménye szerint más városokkal összehasonlítva Pápán túl szigorúak a fizetési feltételek, és 

szerinte ezeken enyhíteni kellene. A részletfizetési kedvezmény idejét akár 3-5 évre is meg 

lehetne növelni. 

 

Dr. Nagy Krisztina jegyző 

Megkérdezi, hogy Képviselő úr mely utcákra gondol, mert akkor utánanéznek a tulajdonosnak 

a tulajdoni lapon, illetve a vagyonkataszter nyilvántartásban. 

 

Süle Zsolt bizottsági tag 

Példaként a Malom lakóparkot említi. 

 

Dr. Nagy Krisztina jegyző 

Úgy emlékszik, hogy az ott lévő utak önkormányzati tulajdonban vannak. 

 

Unger Tamás alpolgármester 

Megjegyzi, hogy nem mindegy, hogy valakinek a tulajdonában vagy kezelésében van egy út. 

 

Süle Zsolt bizottsági tag 

Konkrét kérdése, hogy a nem önkormányzati utakra ez a rendelkezés vonatkozik-e. 

 

Dr. Nagy Krisztina jegyző 

Ismerteti, hogy a magánutakra nem vonatkozik a rendelet-tervezet. A magánszemély 

tulajdonában álló utakra vonatkozóan a Képviselőtestület nem alkothat rendeletet. 

 

Süle Zsolt bizottsági tag 

Szeretne egy listát kérni a városban közforgalom előtt megnyitott magánutakról. 

Elmondja, hogy van egy listája, de az már régi. 

 

Dr. Nagy Krisztina jegyző 

Válaszában elmondja, ha le tudják szűrni a ingatlan-nyilvántartásból, akkor tudnak ilyen listát 

előállítani, ha nem tudják leszűrni, akkor több időt szeretnének a kérés teljesítéséhez, mivel a 

vagyonkataszterben csak az önkormányzati utakra tudnak lekérdezéseket végrehajtani. 
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Süle Zsolt bizottsági tag 

Megkérdezi, hogy a városban hol található magánút. 

 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

Hozzászólásában elmondja, hogy azok az utak melyeket megnéztek, és nincs szilárd 

burkolatuk, mind önkormányzati tulajdonban vannak. 

 

Dr Nagy Krisztina jegyző 

Tájékoztatja a bizottságot, hogy jellemzően a Tesco és a volt Kilián lakótelep mögött 

találhatóak azok az utcák, ahol nem önkormányzati tulajdonban lévő építési telket vásároltak 

meg, és nincs még szilárd burkolattal ellátva az úttest. Ilyen a Fazekas, a Csizmadia, a 

Kelmefestő utca és ezeket összekötő utak, a Munkás, a Kodály utcának egy része, a Malomkert 

lakópark, de ilyen a Csoknyai, a Kőrösi és a Fenyves utca. Ezek az utak mind önkormányzati 

tulajdonban vannak. 

 

Süle Zsolt bizottsági tag 

Indítványozza, hogy a részletfizetés határidejét módosítsák 5 évre, mivel az útburkolat 

megépítése jelentős kiadást jelent.  

 

Unger Tamás alpolgármester 

Javasolja átnézni a jogszabályokat, hogy milyen részletfizetési lehetőségek vannak.  

 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

Válaszában ismerteti, hogy nincs a jogszabályban a részletfizetésre vonatkozó határidő. 

 

Németh Zsolt bizottsági elnök 

Ismerteti az előterjesztésben szereplő részletfizetésre vonatkozó szabályt. Elmondja, ha az 

útépítési érdekeltségi hozzájárulás fennmaradó összege 500.000 forintot nem haladja meg, 

akkor 6 havi részletfizetés engedélyezett. Számításai szerint ebben az esetben maximum havi 

83.000 forintot kell fizetni. Ha meghaladja az 500.000 forintot, akkor 12 havi részletfizetést 

engedélyez a rendelet-tervezet.  

Érdeklődik, hogy készült-e költségbecslés egyes utcákra vonatkozóan, hogy mennyibe kerül ez 

a beruházás, és ez mekkora terhet ró az ott lakó ingatlantulajdonosokra. 

 

Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető 

Elmondja, hogy a Tesco mögötti utcáknál készítettek felmérést, de utcánként más-más a 

felmérések műszaki tartalma. Példaként említi, hogy egyik utcában szilárd útburkolat és 

közvilágítás van, de nincsen csapadékvíz elvezetés. Egy másik utcában elkészült az útburkolat, 

de szélességében nem felel meg a műszaki paramétereknek. Ebben az esetben az úttest 

szélesítésével és a csapadékvíz elvezetés kiépítésével is kell foglalkozni.  

Azoknál az utcáknál, ahol van önkormányzati tulajdon, tehát az út közterület mellett megy el, 

az önkormányzat ennek arányában költségvállaló lesz. További 50 %- kal hozzájárul a szilárd 

útburkolat kialakításához is. Konkrét számot nem tud mondani, mivel minden utcánál más és 

más az összeg, annak megfelelően, honnan érkezik a lakók részéről a megkeresés és pontosan 
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milyen lesz a műszaki tartalom, amit meg kell valósítani. Az útépítési tapasztalatok azt 

mutatják, hogy munkamennyiség, időpont, időtartam arányában változóak az összegek. 

Közbeszerzési pályázat kiírásakor az útépítő cégek a piac szabályai szerint fognak árat ajánlani. 

Az egyes utcák esetében az adott műszaki tartalommal és közbeszerzés után lehet konkrét 

számot mondani.  

 

Süle Zsolt bizottsági tag 

Indítványozza, hogy az előterjesztés 4.§ (4) bekezdésének a) pontja legfeljebb 12 hónapra, b) 

pontja legfeljebb 36 hónapra módosuljon.  

 

Németh Zsolt bizottsági elnök 

Véleménye szerint a rendelet-tervezet már így is elég nagy kedvezményt nyújt az 

ingatlantulajdonosoknak, mivel az önkormányzat sok mindent átvállal. Kérdés, hogy az 

önkormányzatnak 3 évig át kell-e vállalnia a terheket, hiszen valójában ez egy ingyen hitel. 

 

Süle Zsolt bizottsági tag 

Megkérdezi, hogy a közúthálózat fejlesztése, építése Magyarországon kinek a feladata. Az 

államé, az önkormányzaté vagy a magánszemélyeké? 

 

Dr. Nagy Krisztina jegyző 

Ismerteti, hogy van, ahol az állam feladata, de az önkormányzati törvény szerint az 

önkormányzatnak is feladata. Azokon a területeken, ahol magánerős beruházásban épültek 

ingatlanok, és korábban előírták az útépítést, ott a magánszemélynek is feladata. 

Az előterjesztés elkészítését az indokolta, hogy a közúti közlekedésről szóló törvény ad egy 

felhatalmazást az útépítési együttműködésre, és Pápán ez alapján a felhatalmazás alapján még 

nem volt önkormányzati rendelet. 

 

Zsegraics Gyula bizottsági tag 

Hozzászólásában megjegyzi, hogy vannak az önkormányzat tulajdonában, és az önkormányzat 

kezelésében lévő utak.  

Érdeklődik, hogy ez a rendelet mindkét esetre vonatkozik-e. 

Elmondja, hogy a városrendezési tervben minden utcánál meg van határozva az ingatlanok 

száma, és az egy ingatlanra építhető lakások száma. Megkérdezi, hogy az egyszemélyes 

tulajdonban lévő nyolclakásos társasház hogyan számít bele az útépítés kezdeményezésekor a 

szavazatba, és csak egy telek vagy a nyolc lakás után kell-e fizetni a hozzájárulást. 

 

Dr. Nagy Krisztina jegyző 

Jelzi, hogy a rendelet-tervezet ingatlanokra vonatkozik. A társasháznál külön szabályozza az 

albetéteket és a nem lakás céljára szolgáló helyiségeket. 

Érti, hogy van ingatlan, amelyre akár nyolclakásos társasház is építhető lenne, de az útépítés 

pillanatában nem lehet ezzel számolni, mivel egy ingatlanról van szó, amelyben benne van a 

nyolc, a négy vagy akár csak az egy lehetőség is. Abban a pillanatban, amikor a költségek 

osztódnak, azzal az egy lehetőséggel lehet számolni, nem pedig egy jövőbeli lehetőséggel. 
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Ismerteti, hogy ez a rendelet-tervezet az önkormányzat tulajdonában lévő utakra vonatkozik.  

Az általa említett utcák mind önkormányzati tulajdonban vannak, egyrészük a 

Városgondnokság kezelésében.  

 

Unger Tamás alpolgármester 

Szeretné elmagyarázni a kezdeményezés célját, mert lehet, hogy nem mindenki számára 

egyértelmű. Nem mindenki tudja, hogy mennyi küzdelem van egyes utcákban az útburkolat 

kialakításáért, mert a korábbi telekalakításokból adódóan a legkülönbözőbb szerződések 

köttettek a telekalakítók és a későbbi ingatlantulajdonosok között. Eltérő időszakokban 

különböző jogszabályok, különböző előírásokat fogalmaztak meg. A telekalakítónak vagy az 

ingatlantulajdonosnak volt a kötelezettsége a teljes út kialakítása, ami négy részből áll: a 

közvilágítás, a csapadékvíz elvezetés, a járda és az úttest kialakítása. Ez a kötelezettség közben 

eltűnt az ingatlantulajdonos és a telekalakító között megkötött szerződés által. Volt olyan 

telekalakító, aki teljesen átruházta a vevőre ezt a kötelezettséget. Volt olyan, aki részben vagy 

egészében teljesítette kötelezettségét, amely szükséges volt a telekalakításhoz vagy az ingatlan 

eladásához. Tehát sok esetben úgy adták el az ingatlanokat, hogy ráhárították a kötelezettséget 

a tulajdonosokra. Egy idő elteltével ezek a tulajdonosok azzal az igénnyel álltak elő, hogy az 

utakat az önkormányzat csinálja meg. Az építési engedélyektől kezdve minden dokumentumot 

elővettek, és ezekből derültek ki az adásvételi hiányosságok. Az útépítési eljárás szabályos 

menete: út tervezése hivatalos tervezővel, a kivitelező kiválasztása, a kivitelezés műszaki 

ellenőrzés mellett és egy átadás-átvételi folyamat az önkormányzat irányába. Az idő múlásával 

a költségek növekedése miatt is azt látják, hogy egyre kevésbé tudnak a tulajdonosok, a 

közösségek összefogva egy-egy utcát kialakítani. Ez a rendelet nekik próbál segíteni, mivel 

felmerültek olyan problémák, hogyha az utcában a tulajdonosok egyik fele akarja csak az 

útburkolat kialakítását, akkor ki fizeti ki a másik felét. A rendelet szerint, ha a tulajdonosok 2/3-

a szeretné a kiépítést, akkor mindenkinek részt kell vállalnia belőle.  

 

Németh Zsolt bizottsági elnök 

Kéri a bizottság állásfoglalását a módosító indítvánnyal kapcsolatban, mely szerint az 

előterjesztés 4.§ (4) bekezdésének a) pontját legfeljebb 12 hónapra, b) pontját legfeljebb 36 

hónapra módosítsák.  

 

 

A Bizottság 1 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 

tartózkodás mellett Süle Zsolt módosító indítványát elutasította. 

 

 

Németh Zsolt bizottsági elnök 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a bizottság állásfoglalását az eredeti előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozza: 
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39/2021. (X.13.) GB határozat 

A Bizottság Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének az útépítési együttműködéséről 

szóló …/2021. (…) önkormányzati rendelet-tervezetet a 

Képviselőtestület részére elfogadásra javasolja. 

 

 

3. napirend 

Pápa Város településrendezési eszközeinek módosítása 

 

Németh Zsolt bizottsági elnök 

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés, hozzászólás van – e? 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

 

40/2021. (X.13.) GB határozat 

A Bizottság Pápa Város településrendezési eszközeinek 

módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és a 

Képviselőtestület részére elfogadásra javasolja. 

 

 

4. napirend 

Ösztönzőrendszer Pápa Egészségügyi Alapellátásáért 

 

Németh Zsolt bizottsági elnök 

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés, hozzászólás van – e? 

 

Dr. Nagy Krisztina jegyző 

Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Humánerőforrás Bizottság szakmai bizottságként 

megtárgyalta az előterjesztést. Az előterjesztés I., II., III., III/A., III/B. pontjáról külön 

szavazott, és volt egy módosító indítvány a III/B ponthoz, mely szerint a lakhatási támogatás 

tekintetében a havi maximum támogatás összegét 150 ezer forintról emeljék meg 200 ezer 

forintra. A bizottság ezt a módosító indítványt elfogadta, majd az eredeti előterjesztést ezzel a 

módosítással a Képviselőtestület részére elfogadásra javasolta. 

 

Bakos László bizottsági tag 

Intézményvezető asszony javaslatait elolvasva azt látja, hogy az I. pontban, az 

orvostanhallgatók támogatása nagyon hosszú időt vesz igénybe. Érdeklődik, hogy a fiatalok 

körében mennyire tapasztalható, hogy ilyen korán elkötelezik magukat egy szakterület 

irányába. Megkérdezi, hogy máshol ilyen ösztönzőrendszer hogy működik, illetve a fiatalok 

mikor döntik el, hogy ők háziorvosok lesznek.  
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Ujváry Hajnalka intézményvezető 

Elmondja, hogy miután Grőber Attila képviselő úr benyújtotta önálló képviselői indítványát, 

utánanézett különböző városok gyakorlatának, hogy ki, hol, milyen ösztönzőrendszert alakított 

ki. 

A legtöbb helyen az orvostanhallgatók támogatására hoztak önkormányzati rendeletet. Ezek 

között a helységek között van olyan, ahol azóta sem sikerült egyetlenegy orvostanhallgatóval 

sem szerződniük. Van olyan, akinek sikerült kötni szerződést, de időközben felbontották. És 

vannak olyan helyek, - főleg, ahol helyben kórház is van - ahol működik a támogatási 

ösztönzőrendszer. Azt az információt kapta, hogy a kórház és a helyi alapellátás közül inkább 

a kórház irányába indulnak el a hallgatók.  

Leírta a javaslatában, ha gyorsabb eredményt szeretnének elérni, akkor szerinte a rezidensi és 

a letelepedési támogatás irányába kellene inkább gondolkodni. Aki a rezidensi támogatásra 

jelentkezik, az már a háziorvosi, gyermekorvosi pálya irányába elköteleződött. Egy 

orvostanhallgatónak - főleg az elején - általában még fogalma sincs milyen szakterületre 

szeretne specializálódni. A klinikai gyakorlatok is 4. évtől kezdődnek, ezért csak az 5. és 6. 

évtől kötne szerződést orvostanhallgatóval. 

 

Németh Zsolt bizottsági elnök 

Megkérdezi, hogy szerződéskötés után hány évvel képes egyedül ellátni egy körzetet a hallgató.  

 

Ujváry Hajnalka intézményvezető 

Válaszában elmondja, hogy a 6 éves orvosi egyetem elvégzése után a felnőtt háziorvosi rezidens 

képzés még plusz 3 év, a csecsemő- és gyerekgyógyász pedig 5 év. 

 

Németh Zsolt bizottsági elnök 

Ha jól értelmezi, akkor az előterjesztés II. vagy III. pontjának támogatása esetén jutnak 

leggyorsabban orvoshoz. 

Legcélszerűbb az lenne, ha elősorban a II. pont szerint találnának valakit támogatásra méltónak. 

Úgy érzi az I. pont kicsi eséllyel biztosítja, hogy olyan orvost találjanak, aki a feltételeket ilyen 

hosszú időn keresztül is vállalja. 

Elmondja, hogy egyetemista korában velük is kötöttek ilyen jellegű megyei szerződést, amit a 

hallgatók nagy része nem tudott teljesíteni, mert az élet más irányba sodorta őket. A nem 

teljesített vállalt kötelezettségeik miatt kénytelenek voltak visszafizetni az ösztöndíjat. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

A bizottság állásfoglalását a Pápa Egészségügyi Alapellátásáért ösztönzőrendszer I. pontja, az 

orvostanhallgatók ösztöndíj támogatásával kapcsolatban. 

 

 

A Bizottság Pápa Egészségügyi Alapellátásáért 

ösztönzőrendszer I. pontját, az orvostanhallgatók 

ösztöndíj támogatásával kapcsolatban egyhangúan 

elutasította. 
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Németh Zsolt bizottsági elnök 

Kéri a bizottság állásfoglalását a Pápa Egészségügyi Alapellátásáért ösztönzőrendszer II. 

pontja, a rezidensek ösztöndíj támogatásával kapcsolatban. 

 

A bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

 

41/2021. (X.13.) GB határozat 

A Bizottság Pápa Egészségügyi Alapellátásáért 

ösztönzőrendszer II. pontját, a rezidensek ösztöndíj 

támogatásával kapcsolatban megtárgyalta és a 

Képviselőtestület részére elfogadásra javasolja. 

 

 

Németh Zsolt bizottsági elnök 

Kéri a bizottság állásfoglalását a Pápa Egészségügyi Alapellátásáért ösztönzőrendszer III. 

pontja, az üres praxis betöltését ösztönző támogatásokkal kapcsolatban. 

 

A bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

 

42/2021. (X.13.) GB határozat 

A Bizottság Pápa Egészségügyi Alapellátásáért 

ösztönzőrendszer III. pontját, az üres praxis betöltését 

ösztönző támogatásokkal kapcsolatban megtárgyalta és 

a Képviselőtestület részére elfogadásra javasolja. 

 

 

5. napirend 

A bükfürdői 1217 hrsz-ú, természetben a Bükfürdő, Muskátli sor 2. szám alatti ingatlan 

értékesítése 

 

Németh Zsolt bizottsági elnök 

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés, hozzászólás van – e? 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot 

hozta: 
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43/2021. (X.13.) GB határozat 

A Bizottság a bükfürdői 1217 hrsz-ú, természetben a 

Bükfürdő, Muskátli sor 2. szám alatti ingatlan pályázat 

útján történő értékesítéséről szóló előterjesztést a 

Képviselőtestület részére elfogadásra javasolja. 

 

 

6. napirend 

A bükfürdői 1218 hrsz-ú, természetben a Bükfürdő, Muskátli sor 3. szám alatti ingatlan 

értékesítése 

 

Németh Zsolt bizottsági elnök 

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés, hozzászólás van – e? 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

 

44/2021. (X.13.) GB határozat 

A Bizottság a bükfürdői 1218 hrsz-ú, természetben a 

Bükfürdő, Muskátli sor 3. szám alatti ingatlan pályázat 

útján történő értékesítéséről szóló előterjesztést a 

Képviselőtestület részére elfogadásra javasolja. 

 

 

 

7. napirend 

A Pápai Platán Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása 

 

 

Németh Zsolt bizottsági elnök 

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés, hozzászólás van – e? 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot 

hozta: 

45/2021. (X.13.) GB határozat 

A Bizottság a Pápai Platán Nonprofit Kft. alapító 

okiratának módosításáról szóló előterjesztést 

megtárgyalta és a Képviselőtestület részére elfogadásra 

javasolja. 

 



11 

 

8. napirend 

Pápa Város Önkormányzatának Városgondoksága és Közterület-felügyelete Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosítása 

 

Németh Zsolt bizottsági elnök 

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés, hozzászólás van – e? 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

 

46/2021. (X.13.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014. 

(X.22.) önkormányzati rendelet 37. § (2) bekezdésének 

e) pontjában foglaltak alapján Pápa Város 

Önkormányzatának Városgondnoksága és Közterület-

felügyelete Szervezeti és Működési Szabályzatát Pápa 

Város Önkormányzatának Ügyrendi és 

Összeférhetetlenségi Bizottsága részére jóváhagyásra 

javasolja.  

 

 

 

Németh Zsolt bizottsági elnök 

A bizottság ülését 15 óra 45 perckor bezárja. 

 

 

 

kmf. 

 

 

 

Németh Zsolt 

bizottsági elnök 

Bakos László 

bizottsági tag 

  

 



PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK  

GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 

E L N Ö K É T Ő L 

 

M e g h í v ó 

 

Tisztelettel meghívom a Gazdasági Bizottság 

 

2021. október 13 -án 15 óra 00 perckor 

a Városháza I. emeleti nagy tárgyalótermében (8500 Pápa, Fő u. 5.) tartandó ülésére. 

 

Napirendek: 

 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …./2021. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. 

(III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2021. (…) önkormányzati rendelet-

tervezete az útépítési együttműködésről 

 

3. Pápa Város településrendezési eszközeinek módosítása 

 

4. Ösztönzőrendszer Pápa Egészségügyi Alapellátásáért 

 

5. A bükfürdői 1217 hrsz-ú, természetben a Bükfürdő, Muskátli sor 2. szám alatti ingatlan 

értékesítése 

 

6. A bükfürdői 1218 hrsz-ú, természetben a Bükfürdő, Muskátli sor 3. szám alatti ingatlan 

értékesítése 

 

7. A Pápai Platán Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása 

 

8. Pápa Város Önkormányzatának Városgondoksága és Közterület-felügyelete Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosítása 

 

 

Megjelenésére feltétlen számítunk, amennyiben nem tud megjelenni, kérjük, jelezze a 

Gazdasági Osztály részére. 

 

Pápa, 2021. október 8. 

 

Németh Zsolt s.k. 

      GB elnök 

A kiadmány hiteléül: 

 

Szalai Krisztina 

gazdasági osztályvezető 



PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

ÖNKORMÁNYZATI ÉS SZERVEZÉSI OSZTÁLY 

8500 PÁPA, Fő u. 5. 

Tel:  89/515-013 

Fax:  89/313-989  

E-mail :  t i tkarsag@papa.hu  

 
 

 

Tisztelt Gazdasági Bizottság! 

 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 26/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet 37. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltak 

szerint az önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési intézmények szervezeti és 

működési szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ) átruházott hatáskörben az Ügyrendi és 

Összeférhetetlenségi Bizottság hagyja jóvá, a benyújtó intézmény tevékenységéhez 

kapcsolódó önkormányzati bizottság előzetes véleményezését követően.  

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 106/2021. (IX.2.) határozatával 

jóváhagyta Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága és Közterület-felügyelete (a 

továbbiakban: Intézmény) alapító okiratának módosítását, tekintettel arra, hogy a várakozási 

(parkolási) közfeladatot 2021. október 1. napjától a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. látja 

el. A változások törzskönyvi nyilvántartásban történő bejegyzése a Magyar Államkincstár 

Veszprém Megyei Kirendeltsége által 2021. október 1. napi hatállyal megtörtént. 

 

Fenti változások miatt szükségessé vált az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának 

(a továbbiakban: SZMSZ) módosítása is, ezért a Képviselőtestület a fenti számú 

határozatában utasította az intézményvezetőt, hogy az SZMSZ szükséges módosítását végezze 

el. 

 

Az intézményvezető az SZMSZ-t elkészítette és jóváhagyásra benyújtotta, amely az 

Önkormányzati és Szervezési Osztályon megtekinthető. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.  

                      

Pápa, 2021. szeptember 30. 

         Dr. Benkő Krisztina  

              önkormányzati és szervezési osztályvezető 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014. (X.22.) 

önkormányzati rendelet 37. § (2) bekezdésének e) pontjában foglaltak alapján Pápa Város 

Önkormányzatának Városgondnoksága és Közterület-felügyelete Szervezeti és Működési 

Szabályzatát Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága 

részére jóváhagyásra javasolja. 

 



GAZDASÁGI BIZOTTSÁG

Jelenlóti ív

A Gazdasági Bizottság 202l .október 1 3. napján megtartott nyilvarros üléséről

Név

Németh zsolt

Bakos LászIő

Dr. Vaitsuk Mária

pintér kálmán

süle zsolt

Zsegraics Gyula

Domonkos Lászlő

Grőber Attila

Dr. Aldozó Tamás

Dr. Nagy Krisáina

Dr. Benkő Krisáina

szalai krisztina

Rádi Róbert

Unger Tamás
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