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 Molnár István műszaki 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. 

Javasolja a bizottságnak, hogy a meghívóban jelzett egyéb vegyes ügyek között tárgyalja meg a 

Bakony Volán Zrt. ünnepi helyi autóbusz járatok menetrendjét. Megkérdezi, hogy a fenti napirenden 

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

meghívóban jelzett napirendet tárgyalja meg. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága 4 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés 

napirendjéről szóló indítványt elfogadja. 

 

Napirendek: 

1. Beszámoló az önkormányzat 2010. évi háromnegyedéves gazdálkodásáról 

2. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója 

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

tervezete az idegenforgalmi adóról szóló 22/2002. (XII.20.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

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

tervezete az építményadóról szóló 31/1998. (XII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

tervezete a helyi iparűzési adóról szóló 30/1992. (XII.29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

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

tervezete a közterület használatról és a reklámozás rendjéről szóló 18/1994. (V.17.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

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

tervezete az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás díjáról szóló 40/1995. (XI.29.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

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

tervezete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 

16/2003. (IX.5.) önkormányzati rendelet módosításáról 



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

tervezete a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról szóló 16/2004. (IV.30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

10. I. Pápa város településszerkezeti tervének módosítása 

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

tervezete Pápa Helyi Építési Szabályzatáról szóló10/2002. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

11. Vegyes ügyek: 

a) Földterület cseréje (Gungl Zoltán) 

b) Földterület cseréje (autóbuszmegálló és Öreghegy Hegyalja utca közötti útkapcsolatot 

biztosító területek) 

c) Hoffmann József és Schmidthoffer József tulajdonát képező 1071 m
2
 területű ingatlan 

megvásárlása 

d) Jókai u. 30. szám alatti iroda értékesítése 

e) „Rét” művelési ágban nyilvántartott ingatlan értékesítése (Horváth Gyula) 

f) Honvéd utcai ingatlanok elidegenítési tilalom meghosszabbítása 

g) Honvéd utcai ingatlanok elidegenítéséhez hozzájárulás (Gáti László) 

h) Ingatlan elidegenítési tilalmának meghosszabbítása (Glatz Lajos és Bedi József) 

i) Celli u. 2. szám alatti ingatlan értékesítése 

 

 

1. Beszámoló az önkormányzat 2010. évi háromnegyedéves gazdálkodásáról 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Menyhárt László pénzügyi osztályvezető. 

 

Császár Endre elnök 

Köszönti Menyhárt László pénzügyi osztályvezetőt, s felkéri, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Menyhárt László pénzügyi 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: 

 

6/2010. (XII.15.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a Pápa 

Város Önkormányzata 2010. évi háromnegyedéves 

gazdálkodásáról szóló beszámolóját megtárgyalta, és 

elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

 

2. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Menyhárt László pénzügyi osztályvezető. 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Menyhárt László pénzügyi osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 



Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Császár Endre elnök 

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

érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 3 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

7/2010. (XII.15.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az 

önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójáról szóló 

előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a 

Képviselőtestületnek. 

 

 

 

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

tervezete az idegenforgalmi adóról szóló 22/2002. (XII.20.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Menyhárt László pénzügyi osztályvezető. 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Menyhárt László pénzügyi osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Menyhárt László pénzügyi 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: 

 

8/2010. (XII.15.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a Pápa 

Város Önkormányzata Képviselőtestületének az idegenforgalmi 

adóról szóló 22/2002. (XII.20.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló rendelet-tervezetét megtárgyalta, és 

elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

 

 

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

tervezete az építményadóról szóló 31/1998. (XII.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Menyhárt László pénzügyi osztályvezető. 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Menyhárt László pénzügyi osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Menyhárt László pénzügyi 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 nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozta: 

 

9/2010. (XII.15.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a Pápa 

Város Önkormányzata Képviselőtestületének az építményadóról 

szóló 31/1998. (XII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló rendelet-tervezetét megtárgyalta, és elfogadásra javasolja 

a Képviselőtestületnek. 

 

 

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

tervezete a helyi iparűzési adóról szóló 30/1992. (XII.29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Menyhárt László pénzügyi osztályvezető. 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Menyhárt László pénzügyi osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Menyhárt László pénzügyi 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: 

 

10/2010. (XII.15.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a Pápa 

Város Önkormányzata Képviselőtestületének a helyi iparűzési 

adóról szóló 30/1992. (XII.29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló rendelet-tervezetét megtárgyalta, és 

elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

A szavazást követően Menyhárt László pénzügyi osztályvezető távozott a Bizottság üléséről. 

 

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

tervezete a közterület használatról és a reklámozás rendjéről szóló 18/1994. (V.17.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A napirend tárgyalásán jelen van György Zoltán köztisztviselő 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri György Zoltánt hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

György Zoltán 

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: 

 

11/2010. (XII.15.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a Pápa 

Város Önkormányzata Képviselőtestületének a közterület 

használatról és a reklámozás rendjéről szóló 18/1994. (V.17.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetét 

megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

 

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

tervezete az  ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás díjáról szóló 40/1995. (XI.29.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Dr. Lukács Endre a Pápai Vízmű Zrt. képviseletében. 

 

Császár Endre elnök 

Köszönti Dr. Lukács Endrét a Pápai Vízmű Zrt. vezérigazgatóját, és felkéri, hogy ismertesse az 

előterjesztést. 

 

Dr. Lukács Endre 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Dr. Péntek Árpád bizottsági tag 

Kérdése, hogy a Tapolca forrásának vízszintemelkedése valamilyen pozitív, esetlegesen 

költségcsökkentő hatással bír-e a Pápai Vízmű Zrt. működése tekintetében. 

 

Dr. Lukács Endre 

Elmondja, hogy a szivattyúzás költsége nyilvánvalóan függ attól, hogy milyen mélyről kell a vizet a 

felszínre juttatni, ez a vízszint folyamatosan emelkedett az elmúlt időszakban, így az ezzel kapcsolatos 

költségek folyamatosan csökkentek. Ez a szolgáltatást segíti. 

 

Zsegraics Gyula bizottsági tag 

Kérdése, hogy a vízdíj összege tartalmazza-e az esetleges csőrepedés utáni helyreállítási költségeket, 

érti ezalatt az óra és a fővezeték közötti hibák helyreállítását. Továbbá kérdezi, hogy a Tapolca 

patakba befolyó felszíni vizek szennyezettsége nem okoz-e problémát a víz minőségének 

alakulásában. 

 

Dr. Lukács Endre 

Elmondja, hogy a vízdíj összege természetesen tartalmazza az említett esetleges csőrepedések utáni 

helyreállítási költségeket, a kérdés második felére válaszolva elmondja, hogy mivel a kutak 

magasabban fekszenek, mint ahogy a felszíni vizek a Tapolca medrébe érkeznek, ezért ezek 

szennyezettsége nem okoz problémát. 

 

Pingiczer Sándor bizottsági tag 

Kérdése, hogy van-e olyan tendencia, hogy az áremelkedés miatt a lakosság fogyasztásában csökkenés 

mutatkozna. Továbbá kérdezi, hogy a vidéki települések szennyvíztisztítási díjai közt miért vannak 

ekkora különbségek. 

 

Dr. Lukács Endre 



Elmondja, hogy Pápán a becslések alapján az elkövetkezendő időkben számottevően már nem eshet 

vissza a vízfogyasztás, hiszen az már elmúlt években folyamatos csökkenést mutatott, így elérte azt a 

szintet amely alá becslések szerint már nem mehet. A kérdés második felére válaszolva elmondja, 

hogy a községek az elmúlt években viszonylag nagyobb áremelést értek meg, hiszen sok helyen most 

került kiépítésre a csatornahálózat, melynek működési költségei beépítésre kerültek a díjakba. Ezen 

okok miatt vidéken elég jól visszaesett a fogyasztás, és ennek következményeként kényszerült a 

szolgáltató a nagyobb mértékű tarifaemelésre, mely sok esetben még így is csak a veszteségek felét 

fedezi. 

 

Császár Endre elnök 

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

érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozta: 

 

12/2010. (XII.15.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a Pápa 

Város Önkormányzata Képviselőtestületének az ivóvíz- és 

szennyvízszolgáltatás díjáról szóló 40/1995. (XI.29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetét 

megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

A szavazást követően Dr. Lukács Endre távozott a Bizottság üléséről. 

 

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

tervezete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 

szóló 16/2003. (IX.5.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Molnár István Műszaki osztályvezető. 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Molnár István műszaki osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Molnár István 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Császár Endre elnök 

Kérdése, hogy csak a Talajerőgazdálkodási Kft. végzi ezt a szolgáltatást a városban, vagy a Pápai 

Vízmű Zrt. is. 

 

Molnár István 

Elmondja, hogy ezt a tevékenységet csak a Talajerőgazdálkodási Kft. végzi. 

 

Császár Endre elnök 

Kérdése, hogy milyen igény van erre a szolgáltatásra, pontosabban a város hány százaléka veszi 

igénybe ezt a szolgáltatást. 

 

Kanozsainé Dr. Pék Mária 

Elmondja, hogy a városnak van még több olyan pontja, értve ezalatt az újonnan beépült városrészeket 

is, ahol a csatornahálózat még nem került kialakításra, nyilván ott nem is lehet más módon megoldani 

a szennyvízelszállítását. Ezen kívül vannak a városban olyan ingatlanok is, amelyek annak ellenére, 

hogy kiépítésre került a hálózat, nem kötöttek rá az ingatlantulajdonosok. Ez jelenleg jogilag 

lehetséges is, erre van a talajterhelési díj. Ezek ismeretében erre a szolgáltatásra szükség van a 



városban, ezt a Talajerőgazdálkodási Kft. tudja elvégezni, aki minden évben tájékoztatja a 

Képviselőtestületet az ajánlatáról, mely most is így történt, ez alapján került az anyag előterjesztésre. 

 

Császár Endre elnök 

Kérdése, hogy mennyi az a háztartás, amely még nem kötött rá a csatornahálózatra, illetve még derítőt 

használ. 

 

Molnár István 

Elmondja, hogy talajterhelési díj körülbelül 600 háztartásra vonatkozóan kerül kivetésre, ennek 

megvannak a szabályai, folyamatosan vizsgáljuk, hogy a bevallási kötelezettségeknek eleget tesznek-

e, történtek erre vonatkozólag felszólítások, a műszaki osztály pedig folyamatosan ellenőrzi, hogy a 

szennyvíztárolók a jogszabályi előírásoknak megfelelnek-e. Ezt kiemelten kezeljük. 

 

Császár Endre elnök 

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

érkezett. 

 

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

határozatot hozta: 

 

13/2010. (XII.15.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a Pápa 

Város Önkormányzata Képviselőtestületének a települési 

hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról szóló 16/2003. (IX.5.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetét megtárgyalta, 

és elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

 

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

tervezete a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról szóló 16/2004. (IV.30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Bebesi István, a Bakony Volán Zrt. vezérigazgatója és Redling 

József, a Bakony Volán Zrt. pápai forgalmi üzemigazgatója. 

 

Császár Endre elnök 

Köszönti a Bakony Volán Zrt. képviseletében jelen lévő Bebesi István és Redling József urakat. 

 

Kanozsainé Dr. Pék Mária 

Elmondja, hogy a rendelet-tervezet mellékletének 1. pontja mindkét változatnál az alábbiakkal egészül 

ki: 

„-   Egyvonalas negyedéves bérlet: 6.880,- Ft, 

  -   Összvonalas negyedéves bérlet: 10.160,- Ft, 

  -   Tanuló/nyugdíjas negyedéves bérlet: 3.476,- Ft.” 

Az elmondott kiegészítés eredeti előterjesztésnek tekintendő. 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Bebesi István vezérigazgató urat, hogy ismertesse az előterjesztést 

 

Bebesi István vezérigazgató 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Pingiczer Sándor 



Elmondja, hogy mind a két változat ami javaslatként szerepel, 9,8 %-os tarifaemeléssel számol, amit 

az utazóközönségnek kell kifizetni a jegy és bérletek árában. Mindkettőben azonos a költségvetési és 

önkormányzati normatív támogatás. Tavaly a tarifaemelés 4,9 % volt. Javasolja, hogy a bizottság 

támogasson egy olyan lehetséges változatot, mely a tarifaemelést a tavalyi szinten tartaná. Ennek több 

oka van, tavaly az infláció is kevesebb volt, másrészt most nagyon sok pápai embert fog érinteni az 

áremelés, mivel ismeretes, hogy a közalkalmazotti bérek hogy fognak alakulni és véleménye szerint ez 

az adó változás az emberek 80%-ánál reálkereset csökkenést is eredményezhet. Az emelés mértékét 

javaslata szerint akkor lehetne csökkenteni, ha az önkormányzat a jelenleg javasolnál több támogatást 

nyújtana. 

 

Bebesi István vezérigazgató 

Elmondja, hogy a Bakony Volán Zrt. érdeke is az lenne, hogy ne kelljen árat emelni. Ez a 28.790 km 

teljesítmény csökkentés, ami 4,5 %-os, az is nagyon nehezen fog menni ha rákényszerül a szolgáltató. 

Üres járata nincs. Bárkinek, akit személy szerint érint a járatok leállítása, annak a módosítása, vagy 

hogy nem tud eljutni a vasútállomásra, ha 3 embernek is, de érdeksérelemmel jár. Szerencsés lenne ha 

a hálózatot minél kevésbé kellene bántani, hiszen az emberek nagy része megszokás alapján veszi 

igénybe a szolgáltatást. 

 

Menyhárt László 

Elmondja, hogy a tavalyi tartalékok tették lehetővé, hogy 4,5 %-kal legyen emelve a tarifa. Az idén 

már ezek a tartalékok nem állnak rendelkezésre. Jelenleg az utasok 50%-át fizetik meg annak a 

költségnek, mely felmerül a szolgáltatás biztosítása során. Ismerve az anyagi helyzetet, illetve a 

költségvetés helyzetét és az önkormányzat pozícióinak alakulását is, további önkormányzati 

támogatási növekményt nem javasolna a bizottság számára vállalás szintjén, hiszen az akkor beépül 

ezekbe a díjakba és jövő évben még nagyobb emelési szükséggel állna szembe, hogyha hasonló 

módon nem vesz részt az igénybevevő a költségnövekedések finanszírozásában. 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Pingiczer Sándort, hogy mondja el az előterjesztéshez kapcsolódó módosító javaslatát. 

 

Pingiczer Sándor 

Javaslata, hogy a tarifaemelés legyen az előterjesztésben javasolt mérték fele, vagyis maradjon a 

tavalyi 4,9 %-kal megegyező, és hogy az üzletági eredmény azon a szinten maradjon, mint amit 

beterveztek, az önkormányzat a támogatást növelje meg 4.458 eFt-tal. A megfelelő 

forgalomszervezéssel a drasztikus tarifaemelés elkerülhető (pl: tavasztól őszig megnő a kerékpáros és 

gyalogos forgalom, nyáron iskolaszünet idején kevesebben utaznak, a kellően kihasználatlan járatokat 

kellene felmérni) ha ezeket áttekintjük, akkor meg lehetne teremteni azt a bizonyos megtakarítást. 

 

Császár Endre elnök 

Kéri a Bizottság állásfoglalását Pingiczer Sándor módosító indítványáról, amely szerint az áremelés 

megmaradna a 4,9 %-os szinten és a bevételekből kieső különbözetet az önkormányzat vállalná 

magára. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

módosító indítványt 1 igen szavazattal, 3 nem szavazat és 

tartózkodás nélkül nem fogadta el. 

 

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: 

 

14/2010. (XII.15.) GB határozat 



Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a Pápa 

Város Önkormányzata Képviselőtestületének a menetrend 

szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról szóló 16/2004. 

(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-

tervezetét megtárgyalta, és azt a szóbeli kiegészítéssel a 2. 

számú javaslat megtartásával elfogadásra javasolja a 

Képviselőtestületnek. 

 

10. I. Pápa város településszerkezeti tervének módosítása 

II. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. (…) önkormányzati 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Hortobágyi Sándor csoportvezető. 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Hortobágyi Sándor csoportvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Hortobágyi Sándor csoportvezető 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Dr. Péntek Árpád 

Kérdése, hogy az indokolási részben szereplő rugalmasabb telekalakítási lehetőségek biztosítása alatt 

mit ért az előterjesztő. 

 

Hortobágyi Sándor csoportvezető 

Elmondja, hogy a korábban szabályozott területnagyságok lettek csökkentve, tehát a kialakítható 

telekméretek lettek kisebbek, ahogy azt az előterjesztésben látni is lehet, mindezt azért, hogy a 

felhasználás rugalmasabban történhessen. 

 

Császár Endre elnök 

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

érkezett. 

 

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

határozatot hozta: 

 

15/2010. (XII.15.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a Pápa 

város településszerkezeti tervének módosításáról szóló, illetve a 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pápa Helyi 

Építési Szabályzatáról szóló10/2002. (VII. 5.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló előterjesztését megtárgyalta, és a 

határozati javaslatot és a rendelet-tervezetet egyaránt 

elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

11.  Vegyes ügyek 

 

a) Ünnepi helyi autóbusz menetrend 

 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Bebesi István és Redling József a Bakony Volán Zrt. képviseletében. 

 

Császár Endre elnök 



Felkéri Redling József urat, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Redling József 

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: 

 

16/2010. (XII.15.) 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. 

 

A szavazást követően Bebesi István, a Bakony Volán Zrt. vezérigazgatója és Redling József, a Bakony 

Volán Zrt. pápai forgalmi üzemigazgatója távozott a Bizottság üléséről. 

 

Császár Endre javasolja, hogy a meghívóban a Vegyes ügyek közt felsorolt napirendi pontokat a 

bizottság zárt ülésen tárgyalja meg. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

17/2010. (XII.15.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az ülés 

további napirendi pontjainak zárt ülésen való tárgyalásáról 

szóló indítványt elfogadja. 

 

Több napirend nem lévén a bizottság elnöke a nyílt ülést 11
30

 órakor bezárta, a bizottság zárt ülésen 

folytatja munkáját. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 …………………………………. …………………………………………. 

 Császár Endre Molnár István 

 elnök osztályvezető 

 
 


