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 órai kezdettel tartott üléséről 

Jelen vannak:  Császár Endre, a bizottság elnöke  

 Pingiczer Sándor, Dr. Péntek Árpád, a bizottság tagjai 

  Heizer Zoltán beruházási csoportvezető 

Szekeresné Markolt Zita csoportvezető 

György Zoltán köztisztviselő 

Gaálné Lócsi Orsolya köztisztviselő 

Horváthné Farkas Andrea köztisztviselő 

Timáné Nagy Zita köztisztviselő 

 

Igazoltan távolmaradt: Zsegraics Gyula, a bizottság tagja 

 

Császár Endre elnök 

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

határozatot hozta: 

 

159/2012. (XI.26.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az 

ülés napirendjéről szóló indítványt elfogadja. 

 

Napirend: 

1. Beszámoló az önkormányzat 2012. évi háromnegyedéves gazdálkodásáról 

2. Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciója 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2012. (...) önkormányzati 

rendelet-tervezete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

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

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012. (…) önkormányzati 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 



5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2012. (...) önkormányzati 

rendelet-tervezete a közterület használatról és a reklámozás rendjéről szóló 18/1994. 

(V.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

6. Beszámoló Pápa Város Önkormányzata Városgondnokságának tevékenységéről 

7. Tájékoztató a katasztrófavédelmet érintő ez évi jogszabályi változásokról, a 

normaváltásból fakadó szervezeti- és feladatrendszer módosulásáról, valamint a 

katasztrófavédelem által ez évben elvégzett munkáról 

8. Vegyes ügyek 

a) Alapító okirat 

b) Csengő park ingatlan csere 

c) Tapolcafői zártkerti terület értékesítése 

d) Közművesítési hozzájárulás díjának megállapításával kapcsolatos kérelmek 

elbírálása (a napirenddel kapcsolatos anyagok a Városfejlesztési Osztály 

Beruházási Csoportján megtekinthetők) 

 

 

 

1. Beszámoló az önkormányzat 2012. évi háromnegyedéves gazdálkodásáról 

 

Császár Endre elnök 

Köszönti Szekeresné Markolt Zita csoportvezetőt és megkérdezi, van-e az előterjesztéssel 

kapcsolatban hivatali kiegészítés. 

 

Szekeresné Markolt Zita csoportvezetőt 

Nincs. 

 

Császár Endre elnök 

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

érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 2 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

160/2012. (XI.26.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az 

önkormányzat 2012. évi háromnegyedéves 

gazdálkodásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a 

beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

2. Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciója 

 

Császár Endre elnök 

Megkérdezi Szekeresné Markolt Zita csoportvezetőt, van-e az előterjesztéssel kapcsolatban 

hivatali kiegészítés. 

 

Szekeresné Markolt Zita 

Nincs. 



 

Császár Endre elnök 

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

érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

161/2012. (XI.26.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága 

Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési 

koncepciójáról szóló előterjesztést megtárgyalta, az 

előterjesztést elfogadásra javasolja a 

Képviselőtestületnek. 

 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2012. (...) 

önkormányzati rendelet-tervezete a települési hulladékkal kapcsolatos 

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

rendelet módosításáról 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Mészáros Csaba, a KÖZSZOLG Kft. ügyvezetője. 

 

Császár Endre elnök 

Köszönti Mészáros Csaba ügyvezetőt és felkéri, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Mészáros Csaba 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Császár Endre elnök 

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

érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 2 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

162/2012. (XI.26.) 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, 

az rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a 

Képviselőtestületnek. 

 

A szavazást követően Mészáros Csaba, a KÖZSZOLG Kft. ügyvezető távozik a bizottság 

üléséről. 

 

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete a temetőkről és a temetkezésekről szóló 

18/2000. (IX.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 



A napirend tárgyalásánál jelen van Egyed Tamás, a Méki-R Kft. ügyvezetője. 

 

Császár Endre elnök 

Köszönti Egyed Tamás ügyvezetőt és felkéri, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Egyed Tamás 

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: 

 

163/2012. (XI.26.) 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, 

az rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a 

Képviselőtestületnek. 

 

A szavazást követően Egyed Tamás, a Méki-R Kft. ügyvezető távozik a bizottság üléséről. 

 

5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2012. (...) 

önkormányzati rendelet-tervezete a közterület használatról és a reklámozás 

rendjéről szóló 18/1994. (V.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Radó István a közterület-felügyelet vezetője. 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri György Zoltán köztisztviselőt, 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 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

164/2012. (XI.26.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

közterület használatról és a reklámozás rendjéről szóló 

18/1994. (V.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló előterjesztést megtárgyalta, az rendelet-tervezetet 

elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. 



 

A szavazást követően Radó István a közterület-felügyelet vezetője távozik a bizottság üléséről. 

 

6. Beszámoló Pápa Város Önkormányzata Városgondnokságának 

tevékenységéről 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága 

képviseletében Bánhidi László intézményvezető. 

 

Császár Endre elnök 

Köszönti Bánhidi László intézményvezetőt és felkéri, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Bánhidi László 

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: 

 

165/2012. (XI.26.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

Pápa Város Önkormányzata Városgondnokságának 

tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta, az 

előterjesztést elfogadásra javasolja a 

Képviselőtestületnek. 

 

A szavazást követően Bánhidi László a Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága 

intézményvezetője távozik a bizottság üléséről. 

 

7. Tájékoztató a katasztrófavédelmet érintő ez évi jogszabályi változásokról, a 

normaváltásból fakadó szervezeti- és feladatrendszer módosulásáról, 

valamint a katasztrófavédelem által ez évben elvégzett munkáról 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Csillag István tű. alezredes, a Veszprém Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

képviseletében. 

 

Császár Endre elnök 

Köszönti Csillag István tű. alezredes urat és felkéri, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Csillag István 

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: 

 

166/2012. (XI.26.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

katasztrófavédelmet érintő ez évi jogszabályi 

változásokról, a normaváltásból fakadó szervezeti- és 

feladatrendszer módosulásáról, valamint a 

katasztrófavédelem által ez évben elvégzett munkáról 

szóló tájékoztatást megtárgyalta, az előterjesztést 

elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

A szavazást követően B Csillag István tű. alezredes, a Veszprém Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője 

távozik a bizottság üléséről. 

 

8. Vegyes ügyek 

 

a) Alapító okirat 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Heizer Zoltán csoportvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Heizer Zoltán csoportvezető 

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: 

 

167/2012. (XI.26.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az 

alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést 

megtárgyalta, a határozati javaslatot elfogadásra 

javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

 

Császár Endre javasolja, hogy a meghívóban szereplő Vegyes ügyek napirend b) – d) pontjait 

a bizottság zárt ülésen tárgyalja meg. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 



168/2012. (XI.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 11
20

 órakor bezárta, a bizottság zárt 

ülésen folytatja munkáját. 

 

K.m.f. 

 

 

 …………………………………. …………………………………………. 

 Császár Endre Heizer Zoltán 

 elnök csoportvezető 

 


