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Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatalban, a II. emeleti tárgyalóban, a Gazdasági Bizottság 

2010. november 12-én 8
45

 órai kezdettel tartott üléséről  

Jelen vannak:  Császár Endre, a bizottság elnöke  

 Dr. Péntek Árpád, Pingiczer Sándor, Zsegraics Gyula a bizottság tagjai 

 Németh Tamás műszaki osztályvezető 

 Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető 

 Kanozsainé Dr. Pék Mária jegyző 

 Meghívottak a napirendi pontoknál feltüntetettek szerint. 

 

Császár Endre elnök 

Megállapítja, hogy a bizottság ülése határozatképes, mivel azon a bizottság mind a 4 tagja megjelent. 

Tájékoztatja a bizottságot az ülés napirendjéről, ezt követően megkérdezi, hogy az elmondott 

napirenden kívül van-e egyéb javaslat. Miután egyéb javaslat nem érkezett, indítványozza, hogy a 

bizottság a meghirdetett napirendet tárgyalja meg. 

 

Ezt követően a bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

 

1/2010. (XI.12.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az ülés 

napirendjéről szóló indítványt elfogadja. 

 

 

 

Napirendek: 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. (…) önkormányzati rendelet-

tervezete Pápa Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2002. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. (…) önkormányzati rendelet-

tervezete a belváros közlekedéséről szóló 22/2004. (VII. 7.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 



3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. (…) önkormányzati rendelet-

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

módosításáról 

4. Vegyes ügyek: 

a) Közbeszerzési Szabályzat módosítása 

 

 

 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. (…) önkormányzati rendelet-

tervezete Pápa Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2002. (VII. 5.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Németh Tamás műszaki osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Németh Tamás műszaki osztályvezető 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Dr. Péntek Árpád bizottsági tag 

Kérdése, hogy az érintett területtel szomszédos ingatlanok tulajdonosai – amennyiben nem 

önkormányzati területekről van szó – értesültek-e már erről a tervezetről. 

 

Németh Tamás műszaki osztályvezető 

Elmondja, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően a helyi építési szabályzat módosításáról szóló 

rendelet-tervezet 30 napos kifüggesztés útján került közzétételre, így elérhető volt  az érintettek 

számára, majd ezt követően került az állami főépítész elé, az esetleges lakossági véleményekkel 

együtt, és végül a bizottságok, majd a képviselőtestület elé. 

 

Dr. Péntek Árpád bizottsági tag 

Kérdése, hogy az érintett területtel szomszédos ingatlanok tulajdonosainak sérülnek-e az érdekeik 

azáltal, hogy magasabb építménymagasság került meghatározásra, illetve benapozásra, egyebekre való 

tekintettel van-e valami jelentősége ennek. 

 

Németh Tamás műszaki osztályvezető 

Elmondja, hogy nincsen jelentősége, mivel a közvetlen szomszédos ingatlanok többsége közterület. 

illetve a benapozással érintett oldalon olyan messze kerül a következő beépíthető ingatlan, hogy azt 

már ebből a szempontból hátrányosan nem érinti. 

 

Császár Endre elnök 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás és észrevétel nem 

érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

2/2010. (XI.12.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a Pápa 

Város Önkormányzata Pápa Helyi Építési Szabályzatáról szóló 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetét 

megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

 

 



2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. (…) önkormányzati rendelet-

tervezete a belváros közlekedéséről szóló 22/2004. (VII. 7.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Bene András a Közterületfelügyelet, és Bánhidi László Pápa Város 

Önkormányzatának Városgondnoksága képviseletében. 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Németh Tamás műszaki osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Németh Tamás műszaki osztályvezető 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a rendelet-tervezet 4 §-

ába gépelési hiba miatt tévesen került be a rendszámhoz kötött parkolási bérlet ára a „B” zóna 

oszlopában, és kéri ennek kijavítását az előterjesztésben a következőképpen: a 70.00 Ft valójában 

70.000 Ft. 

 

Pingiczer Sándor bizottsági tag 

Kérdése, hogy mi az oka annak, hogy az „A” parkolási zónában emelkedik a parkolóhely-megváltás 

díja az előző évihez képest, míg a „B” parkolási zónában ugyanez a tétel változatlan összegű. 

 

Németh Tamás műszaki osztályvezető 

Elmondja, hogy ez a díjtétel szinte kizárólag az „A” parkolási zónában jellemző, mivel az ezt 

igénybevevők köre a „B” parkolási zónában elenyésző, gyakorlatilag nincs, továbbá oka ennek az 

emelésnek az is, hogy az ilyen jellegű parkolóhely megváltásokat ezzel az emeléssel az „A” zónában 

csökkenteni szeretné az önkormányzat, ösztönözve az érintetteket a saját telken belüli parkolóhelyek 

kialakítására, amennyiben ez lehetséges. 

 

Dr. Péntek Árpád bizottsági tag 

Kérdése, hogy a belvárosi közlekedés átalakításával megszűnő parkolóhelyek számához képest a 

kijelölendő zónában a parkolóhelyek száma hogyan alakul majd. 

 

Bánhidi László 

Elmondja, hogy a Fő téren 79 db parkoló fog megszűnni, helyette az „A” parkolási zóna területén 55 

parkolóhely létesül az Ady sétányon, az Árok utcában és a Korvin utcában, és lesz olyan parkolóhely 

is, bár elenyésző számú, amely a zónahatárok megváltoztatása következtében a „B” zónából átkerül az 

„A” parkolási zónába. Ideiglenesen az önkormányzat tulajdonában lévő jelenleg beépítetlen 

ingatlanokon, például a Korvin utca végéről elbontott épület helyén valamint a volt tisztiklub helyén a 

Szabadság utca sarkán is parkolóhelyek kerültek kialakításra enyhítendő ezzel is a belvárosi parkolási 

gondokat. 

 

Császár Endre elnök 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás és észrevétel nem 

érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

3/2010. (XI.12.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a Pápa 

Város Önkormányzata a belváros közlekedéséről szóló 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetét 

megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

A szavazást követően Bene András és Bánhidi László távozott a Bizottság üléséről. 

 



 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. (…) önkormányzati rendelet-

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

módosításáról 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Bordás Ferencné a Méki-R Kft. képviseletében. 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Németh Tamás műszaki osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Németh Tamás műszaki osztályvezető 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Zsegraics Gyula bizottsági tag 

Kérése a tapolcafői temetővel kapcsolatosan, hogy a meglévő régi, esetleg már gazdátlan, vagy a 

közeljövőben gazdátlanná váló sírhelyek, síremlékek, ameddig a temető kapacitása ezt lehetővé teszi 

új sírhelyek kialakításával, ne kerüljenek megszüntetésre, vagy esetleges áttelepítésre. 

 

Bordás Ferencné 

Elmondja, hogy az üzemeltető is ezen az állásponton van, és a közeljövőben, mivel a temető méreténél 

fogva még valószínűleg sokáig tudnak új részeken sírhelyeket kialakítani, nem kívánják ezen régi 

síremlékeket a helyükről áttelepíteni. Tájékoztatja a bizottságot arról is, hogy az üzemeltető ezeket a 

gazdátlan sírokat gondozásába veszi. 

 

Császár Endre elnök 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel nem érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

4/2010. (XI.12.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a Pápa 

Város Önkormányzata a temetőkről és a temetkezés rendjéről 

szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-

tervezetét megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a 

Képviselőtestületnek. 

 

A szavazást követően Bordás Ferencné távozott a Bizottság üléséről. 

 

 

 

4.  Vegyes ügyek 

 

a) Közbeszerzési Szabályzat módosítása 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Németh Tamás műszaki osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Németh Tamás műszaki osztályvezető 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Császár Endre elnök 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel nem érkezett. 

 



Ezt követően a bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

5/2010. (XI.12.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a Pápa 

Város Önkormányzata és költségvetési szervei Közbeszerzési 

Szabályzata módosításáról szóló határozati javaslatát 

megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

Több napirend nem lévén a bizottság elnöke az ülést 9
20

 órakor bezárta. 

 

  

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 …………………………………. …………………………………………. 

 Császár Endre Németh Tamás 

 elnök osztályvezető 

 

 
 

 


