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Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatalban, a Városfejlesztési osztály hivatali helyiségében, a 

Gazdasági Bizottság 2011. május 26-án 9
00

 órai kezdettel tartott üléséről  

Jelen vannak:  Császár Endre, a bizottság elnöke  

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

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 Heizer Zoltán beruházási csoportvezető 

 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: 

 

 

68/2011. (V.26.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az ülés 

napirendjéről szóló indítványt elfogadja. 

 

 

Napirendek: 

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

tervezete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról 

2. Vegyes ügyek 

a. Volán pályázat 

b. Tájékoztató az önkormányzati többségi tulajdonú Kft-k 2010. évi éves beszámolójáról, 

2011. évi üzleti tervéről 

c. Hulladékkezelési közszolgálati díj mérséklésével kapcsolatos kérelmek elbírálása (a 

napirenddel kapcsolatos anyagok a Gazdasági Osztályon megtekinthetők) 

 

 

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

rendelet-tervezete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 

közszolgáltatásról 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Timáné Nagy Zita köztisztviselő. 

 

Császár Endre elnök 

Köszönti Timáné Nagy Zita köztisztviselőt, s felkéri, hogy ismertesse az előterjesztést. 



 

Timáné Nagy Zita köztisztviselő 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Zsegraics Gyula bizottsági tag: 

Az Öreghegyben a lakosság egy része bejelentett lakcímmel rendelkezik, mint állandó lakos, de van 

aki nincs bejelentkezve egyáltalán. Valójában többen laknak azon a területen mint aki bejelentett 

lakcímmel rendelkezik. A szemétszállítással kapcsolatban lehet-e valami megoldást találni a 

problémára. A királyszentistváni tűzesettel kapcsolatban gond lesz-e a szemétszállítás elindítása, vagy 

mennyivel később következik be így a rendelet hatályba lépése.  

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Az Öreghegyben az út szélessége nem mindenhol engedi meg a nagy gyűjtőautók közlekedését. Lesz 

olyan terület ahol normál méretű kukás autókkal gyűjtik a szemetet, de van olyan terület ahol a 

gyűjtőzsákos megoldást kell alkalmazni. A királyszentistváni tűzeset miatt az egész rendszer nem 

tudja betölteni funkcióját, de különböző munkafázisok különböző épületrészekben zajlanak. Az 

ártalmatlanító a LOT 1-es, ami a tűzesetben kárt szenvedett. Gyakorlatilag a másik kettő üzemegység 

most is tudna üzemelni. Jelenleg még vizsgálják a tűzeset körülményeit, így arról nem tud  

tájékoztatást adni, sem arról, hogy a teljes kapacitás mikor indulhat újra. 

 

Pingiczer Sándor bizottsági tag: 

A díjtételek változatlanul hagyását mi indokolta. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Elmondja, hogy 1 évre lehet megállapítani a hulladékkezelési díjat. Pillanatnyilag 50 és 110 l-es 

gyűjtőedényt tartalmaz a rendelet. Ténylegesen 60, 80, 110, 120, 230 l-es gyűjtőedény is megtalálható 

a városban. Ha jelen rendeletben változnának a díjtételek, az ármódosításnak minősül és a hatályos 

jogszabályok betartásával ettől számítva van egy évig nem lehetne változást eszközölni az árakban. A 

következő rendelet-tervezetben ezek összességükben módosulnak. 

 

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: 

 

69/2011. (V.26.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 

közszolgáltatásról szóló előterjesztést megtárgyalta, a rendelet-

tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

A szavazást követően Timáné Nagy Zita Krisztina köztisztviselő távozott a Bizottság üléséről 

 

 

2. Vegyes ügyek 

 

a) Volán – pályázat 

 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Heizer Zoltán beruházási csoportvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

 

 



Heizer Zoltán beruházási csoportvezető 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Javasolja bizottságnak, hogy az előterjesztést az alábbi 

kiegészítéssel tárgyalja meg: a jogszabály kihirdetésére tekintettel annak számát a határozati 

javaslatnak tartalmaznia kell. 

 

Császár Endre elnök 

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

Javasolja, hogy a bizottság az alábbi módosító javaslattal terjessze a határozati javaslatot a 

képviselőtestület elé. 

 

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

határozatot hozta: 

 

70/2011. (V.26.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a helyi 

közösségi közlekedés támogatásáról szóló előterjesztést 

megtárgyalta, a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 

Képviselőtestületnek az alábbi módosítással: 

„a helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló rendelet” 

szövegrész helyébe „a helyi közösségi közlekedés 

támogatásáról szóló 23/2011. (V. 20.) NFM rendelet” 

szövegrész kerüljön. 

 

 

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

bizottság zárt ülésen tárgyalja meg. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

71/2011. (V.26.) 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 9
50

 órakor bezárta, a bizottság zárt ülésen 

folytatja munkáját. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 …………………………………. …………………………………………. 

 Császár Endre Heizer Zoltán 

 elnök csoportvezető 

 
 


