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

Gazdasági Bizottság 2012. január 24-én 8
00

 órai kezdettel tartott üléséről 

Jelen vannak:  Császár Endre, a bizottság elnöke  

 Pingiczer Sándor, Zsegraics Gyula a bizottság tagjai 

  Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

  Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

 

Dr. Péntek Árpád távolmaradását bejelentette 

 

Császár Endre elnök 

Megállapítja, hogy a bizottság ülése határozatképes, mivel azon a bizottság 4 tagjából 3 fő 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 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

1/2012. (I.24.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az ülés 

napirendjéről szóló indítványt elfogadja. 

 

Napirend: 

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

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

rendelet módosításáról 

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

tervezete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 

13/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

3. Vegyes ügyek 

a) Pápa város intermodális közlekedésének komplex átalakítása, fejlesztése című pályázat 

KÖZOP-5.5.0-09-11 prioritásra történő benyújtása 

b) Fáy lakótelep – értékesítés 

c) Árok utca 13. fszt. 1. szám alatti lakás értékesítésre kijelölése 

 

 



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

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Lukács Endre a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. vezérigazgatója. 

 

Császár Endre elnök 

Köszönti Lukács Endre vezérigazgatót és felkéri, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Lukács Endre vezérigazgató 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Császár Endre elnök 

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

 

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

határozatot hozta: 

 

2/2012. (I.24.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az 

ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás díjáról szóló 40/1995. 

(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

előterjesztést megtárgyalta és a rendelet-tervezetet elfogadásra 

javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

 

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

rendelet-tervezete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról szóló 13/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Molnár István városfejlesztési osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Molnár István osztályvezető 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Császár Endre elnök 

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

érkezett. 

 

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

határozatot hozta: 

 

3/2012. (I.24.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról szóló 13/2011. (V.30.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és a 

rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a 

Képviselőtestületnek. 

 

 

 



 

3. Vegyes ügyek 

 

a) Pápa város intermodális közlekedésének komplex átalakítása, fejlesztése című 

pályázat KÖZOP-5.5.0-09-11 prioritásra történő benyújtása 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Molnár István városfejlesztési osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Molnár István osztályvezető 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Császár Endre elnök 

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

 

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

határozatot hozta: 

 

4/2012. (I.24.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a Pápa 

város intermodális közlekedésének komplex átalakítása, 

fejlesztése című pályázattal kapcsolatos döntésről szóló 

előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot 

elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

 

b) Fáy lakótelep – értékesítés 

 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Menyhárt László gazdasági osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Menyhárt László osztályvezető 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Császár Endre elnök 

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

 

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

határozatot hozta: 

 

5/2012. (I.24.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a Pápa, 

Fáy lakótelep területén található 10 db 18 m
2
 térmértékű 

„kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan pályázat 

útján történő értékesítéséhez hozzájárul. 

Utasítja a Polgármestert, hogy az értékesítéssel kapcsolatos 

intézkedéseket tegye meg.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

 Császár Endre Bizottsági elnök  

 



c) Árok utca 13. fszt. 1. szám alatti lakás értékesítésre kijelölése 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Molnár István városfejlesztési osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Molnár István osztályvezető 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Császár Endre elnök 

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

 

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

határozatot hozta: 

 

6/2012. (I.24.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a Pápa, 

Árok u. 13. földszint 1. (pápai 3512/1/A/1. hrsz.) szám alatti 

lakást értékesítésre kijelöli. 

Utasítja a Jegyzőt, hogy a határozat végrehajtásáról 

gondoskodjon. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Császár Endre bizottsági elnök 

  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

  Polgár Jenő közigazgatási osztályvezető 

  Menyhárt László gazdasági osztályvezető 
 

Több napirend nem lévén a bizottság elnöke az ülést 8
25

 órakor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 …………………………………. …………………………………………. 

 Császár Endre sk. Molnár István sk. 

 elnök osztályvezető 

 

 

 


