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PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

GAZDASÁGI  BIZOTTSÁGA  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatala tárgyalójában, a Gazdasági Bizottság 2013. 

március 26-án 8
15

 órai kezdettel tartott üléséről 

Jelen vannak:  Császár Endre, a bizottság elnöke  

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

Horváthné Farkas Andrea aljegyző 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

Heizer Zoltán vagyongazdálkodási csoportvezető 

György Zoltán köztisztviselő 

Gaálné Lócsi Orsolya köztisztviselő 

 

 

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: 

 

25/2013. (IIII.26.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az 

ülés napirendjéről szóló indítványt elfogadja. 

 

 

Napirend: 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2013.(...) önkormányzati rende-

let-tervezete az Önkormányzat vagyonáról 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2013.(...) önkormányzati rende-

let-tervezete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgálta-

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

3. Vegyes ügyek: 

a) Tapolca patak revitalizációja II. ütem 

b) Ingatlan értékesítés Agroprodukt Zrt. részére 

c) Közművesítési hozzájárulás díjának megállapításával kapcsolatos kérelmek elbírá-

lása 
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1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2013.(...) önkormányza-

ti rendelet-tervezete az Önkormányzat vagyonáról 

 

 

Császár Endre elnök 

Köszönti Nagy Zsolt gazdasági osztályvezetőt és felkéri, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Pingiczer Sándor bizottsági tag 

Kérdése, hogy 3 féle vagyonról van szó, van a forgalomképtelen, a korlátozott és forgalomké-

pes vagyonról. A melléklet csak az első kettőt sorolja fel. A forgalomképes vagyon listája 

miért hiányzik. 

 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

Elmondja, hogy a forgalomképes vagyon mellékletben történő felsorolása technikai problé-

mák sorát vetné fel, a legnagyobb nehézséget pedig a folyamatos rendeletmódosítások jelen-

tenék. Annak ellenére, hogy ez a felsorolás nem képezi a rendelet részét, a lista a vagyonka-

taszterből bármikor naprakészen rendelkezésre áll, amennyiben bárki arra illetékes meg kí-

vánja tekinteni. 

 

Pingiczer Sándor bizottsági tag 

Kérdése, hogy a mai ülésen is tárgyalandó előterjesztések tárgyát képező ingatlanok – értékük 

nagyságát tekintve – még nem felelnek meg ennek a rendeletnek, ez miért van. 

 

Horváthné Farkas Andrea aljegyző 

Elmondja, hogy amikor a képviselőtestület fenti ingatlanok értékesítéséről dönt, még nem lesz 

hatályos a most elbírálás tárgyát képező tervezet. Amennyiben a képviselőtestület jóváhagyja 

ezen tervezetet, úgy a rendelet 2013. április 2-ától lesz hatályos. 

 

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: 

 

 

26/2013. (III.26.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az 

Önkormányzat vagyonáról szóló előterjesztést megtár-

gyalta, a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a Kép-

viselőtestületnek. 
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2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2013.(...) önkormányza-

ti rendelet-tervezete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési he-

lyi közszolgáltatásról szóló 13/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet módosítá-

sáról 

 

 

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

 

Császár Endre elnök 

Köszönti Molnár István városfejlesztési osztályvezetőt és felkéri, hogy ismertesse az előter-

jesztést. 

 

Molnár István városfejélesztési osztályvezető 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Pingiczer Sándor bizottsági tag 

Kérdése, hogy amennyiben a díjat megállapító melléklet hatályon kívül helyezésre kerül, mi 

alapján állapítható meg a jelenleg fizetendő díj. 

 

Molnár István városfejélesztési osztályvezető 

A 2012. december 31-én hatályos díjakat kell alkalmazni a törvény előírásai szerint mindad-

dig, amíg az Energetikai Hivatal nem állapít meg hatósági árat. 

 

Császár Endre elnök 

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

nem érkezett. 

 

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

vetkező határozatot hozta: 

 

27/2013. (III.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, 

a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-

testületnek. 

 

 

Mészáros Csaba, a KÖZSZOLG Kft. ügyvezetője távozik a bizottság üléséről. 

 

 

Császár Endre javasolja, hogy a meghívóban szereplő Vegyes ügyek napirend pontjait a bi-

zottság zárt ülésen tárgyalja meg. 

 

 

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

határozatot hozta: 
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28/2013. (III.26.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az 

ülés további napirendi pontjainak zárt ülésen való tárgya-

lásáról szóló indítványt elfogadja. 

 

 

Több napirend nem lévén a bizottság elnöke az ülést 8
30

 órakor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 …………………………………. …………………………………………. 

 Császár Endre Pingiczer Sándor 

 elnök bizottsági tag 

 


