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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Kanozsainé Dr. Pék Mária jegyző 

 Molnár István műszaki osztályvezető 

 Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

 

Császár Endre elnök 

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

Megkérdezi, hogy a meghívóban jelzett napirenden kívül van-e egyéb javaslat. Miután egyéb javaslat 

nem érkezett, indítványozza, hogy a bizottság a meghívóban jelzett napirendet tárgyalja meg. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

49/2011. (IV.13.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az ülés 

napirendjéről szóló indítványt elfogadja. 

 

 

Napirendek: 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) önkormányzati rendelet-

tervezete Pápa Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése végrehajtásáról 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) önkormányzati rendelet-

tervezete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 

16/2003. (IX.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

3. Tájékoztató a Pápai Hús 1913 Kft. tevékenységéről 

4. Pápa Város Önkormányzata gazdasági programjának 2011-2014. elfogadása 

5. Vegyes ügyek 

a. Pályázat támogatása, önrész biztosítása – Spartacus pálya 2 db kézilabda pályájának 

felújítása 

b. „Somlai út – Munkás utca közötti városrész csapadékvíz-elvezetése” pályázathoz saját 

forrás és önrész biztosítása 

c. Jelentés a Képviselőtestület zárt ülésein hozott lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról 

d. Utcaelnevezés – 2033/18 és 2034/20 hrsz-ú utca és 2041/11 hrsz-ú park 

e. Pápai 171/1 hrsz alatti ingatlanon lévő felépítmény megvásárlása 

f. Pápai Humán Állatvédő Egyesület részére terület biztosítása a Szabó Dezső utcában 



g. Teleki utca – Szabó Ervin utca – Bocsor István utca által határolt terület szabályozási 

tervéhez kötődő területcserék 

h. Külterületi ingatlanok megvásárlása (régi Tapolca patak felhagyott medre) 

i. Pápa, Öreghegy területén fekvő (ESZI tulajdonát képező) 20899 hrsz-ú „szőlő, 

gyümölcsös és gazdasági épület” megjelölésű ingatlan 9/12 részarányának pályázat útján 

történő értékesítéséhez hozzájárulás 

j. Hulladékkezelési közszolgálati díj mérséklésével kapcsolatos kérelmek elbírálása (a 

napirenddel kapcsolatos anyagok a Gazdasági Osztályon megtekinthetők) 

 

 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése végrehajtásáról 

 

 

Császár Endre elnök 

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

 

Menyhárt László gazdasági 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: 

 

50/2011. (IV.13.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a Pápa 

Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése végrehajtásáról 

szóló előterjesztést megtárgyalta, a rendelet-tervezetet 

elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról szóló 16/2003. (IX.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Kovács Attila ügyvezető, a Közszolg Kft. képviseletében 

 

Császár Endre elnök 

Köszönti Kovács Attilát, s felkéri, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Kovács Attila 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Elmondja, hogy jelenlegi szerződés értelmében 

királyszentistváni hulladékkezelő központ megindulásáig van engedélyünk Ajkára hordania 

hulladékot. Jelenleg próbaüzem folyik Királyszentistvánon, és nem valószínű, hogy ez év május 

elsején el tud indulni az üzemeltetés. 

 

Kanozsainé Dr. Pék Mária: 

A rendeletünk hatálybalépését követően, annak értelmében nekünk a hulladékot a királyszentistváni 

telepre kell hordanunk. Ha a rendelet hatálybalépéséig nem készül el a telep, akkor a rendeletünknek 

nem fogunk tudni megfelelni. Mennyi az esély rá, hogy határidőre beindul a működés? 

 



Kovács Attila 

Véleményem szerint július 1-je a reális időpont az üzemeltetés megkezdésére. 

 

Dr. Áldozó Tamás 

A próbaüzem során arra vár visszaigazolást az üzemeltető, hogy az elkészült létesítmény alkalmas-e 

arra, amire épült. A próbaüzem során kerültek elő hiányosságok. Ezekről készültek jegyzőkönyvek, 

észrevételek. A társulás vezetője tárgyalt a kivitelező vezérigazgatójával, aki elfogadta a kifogások 

jelentős részét és 2 hetes határidővel ígéretet tett, hogy a hiányosságokat meg fogja szüntetni. 

Amennyiben ezek a problémák megoldódnak, akkor május 1-el oda fog kerülni a hulladék, ha nem 

akkor Ajkára. Egészen addig használhatjuk az ajkai lerakót, amíg a királyszentistváni hulladéklerakó 

el nem készül. Abban van némi bizonytalanság, hogy királyszentistváni központ időre kész lesz-e. 

 

Kanozsainé Dr. Pék Mária: 

Javasolja, hogy a bizottság azzal a módosítással javasolja elfogadásra a képviselőtestületnek az 

előterjesztést, hogy a rendelet május 1-én lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a királyszentistváni 

lerakó üzembehelyezését követően kell alkalmazni. A szabálysértési bírság javasolt összegét a 

kihirdetését követő napon léptessük hatályba. 

 

Császár Endre elnök 

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

érkezett. Javasolja, hogy a bizottság az alábbi módosító javaslattal terjessze a rendelet-tervezetet a 

képviselőtestület elé. 

 

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

határozatot hozta: 

 

51/2011. (IV.13.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról szóló 16/2003. (IX.15.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a 

rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek 

az alábbi módosításokkal: 

A rendelet 1.§.-a a következő: 

„A települési szilárd hulladék környezetkímélő módon történő 

feldolgozása, ártalmatlanítása, a szelektíven gyűjtött hulladék 

előkezelése, hasznosításra történő átadása tekintetében üzembe 

helyezését követően az Észak-balatoni Hulladékgazdálkodási 

Kft. (a továbbiakban: ÉBH Kft.) üzemelésében lévő 

Királyszentistváni Hulladékkezelő Központ végzi a 

szolgáltatást. 

Az ÉBH Kft. a szelektíven gyűjtött hulladék begyűjtését, 

előkezelését, hasznosításra történő átadását a szolgáltató 

bevonásával végzi.” 

A rendelet 3.§.-a a következő: 

„(1) A (8) bekezdésben meghatározott szolgáltató feladata a 

környezetvédelmi előírások megtartása mellett – az 

önkormányzati rendeletben előírt módon – a települési szilárd 

hulladék ingatlantulajdonosoktól történő begyűjtése, 

elszállítása a települési hulladék átrakó állomásra, az átrakó 

állomás üzemeltetése, a Királyszentistváni Hulladékkezelési 

Központra üzembe helyezését követően való átszállítás és a 

szolgáltatás folyamatosságának biztosítása.” 

A rendelet 6.§.-a a következő: 



„(1) 1.2.) A települési szilárd hulladék elhelyezésének 

kizárólagos helye üzembe helyezését követően az Észak- 

Balatoni Hulladékkezelési Társulás tulajdonában lévő 

Királyszentistváni Hulladékkezelési Központ.” 

A rendelet 8.§-a a következő: 

„ (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2011. 

május 1-jén lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 

Királyszentistváni Hulladékkezelési Központ üzembe 

helyezését követően kell alkalmazni. 

(2) A rendelet 7. §-a a rendelet kihirdetését követő napon lép 

hatályba.” 
 

 

A szavazást követően Kovács Attila, a Közszolg Kft. ügyvezetője távozott a Bizottság üléséről 

 

3. Tájékoztató a Pápai Hús 1913 Kft. tevékenységéről 

 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Menyhárt László gazdasági osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Menyhárt László gazdasági 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: 

 

52/2011. (IV.13.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a Pápai 

Hús 1913 Kft. tevékenységéről szóló előterjesztést 

megtárgyalta, a beszámolót elfogadásra javasolja a 

Képviselőtestületnek. 

 

4. Pápa Város Önkormányzata gazdasági programjának 2011-2014. elfogadása 

 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Menyhárt László gazdasági osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Menyhárt László gazdasági 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: 

 

53/2011. (IV.13.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a Pápa 

Város Önkormányzata gazdasági programja 2011-2014. 



előterjesztést megtárgyalta, a program-tervezetet elfogadásra 

javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

 

5. Vegyes ügyek 

 

a) Pályázat támogatása, önrész biztosítása – Spartacus pálya 2 db kézilabda 

pályájának felújítása 

 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Molnár István műszaki osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Molnár István 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: 

 

54/2011. (IV.13.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a Pápa 

Város Önkormányzata tulajdonában lévő Spartacus pálya 2 db 

kézilabda pályájának felújításáról szóló pályázattal kapcsolatos 

önrész biztosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a 

határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 

Képviselőtestületnek. 

 

b) „Somlai út – Munkás utca közötti városrész csapadékvíz-elvezetése” 

pályázathoz saját forrás és önrész biztosítása 

 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Molnár István műszaki osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Molnár István 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: 

 

55/2011. (IV.13.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a „Somlai 

út – Munkás utca közötti városrész csapadékvíz-elvezetése” 

pályázathoz saját forrás és önrész biztosításáról szóló 

előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatot elfogadásra 

javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

 

 



 

Császár Endre javasolja, hogy a meghívóban a Vegyes ügyek közül a c) – j) számú előterjesztéseket a 

bizottság zárt ülésen tárgyalja meg. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

56/2011. (IV.13.) 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 8
55

 órakor bezárta, a bizottság zárt ülésen 

folytatja munkáját. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 …………………………………. …………………………………………. 

 Császár Endre Molnár István 

 elnök osztályvezető 
 


