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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. 

május 7-án 8
15

 órai kezdettel tartott üléséről 

Jelen vannak:  Császár Endre, a bizottság elnöke  

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

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

Nagy Zsolt 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: 

 

48/2013. (V.7.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az 

ülés napirendjéről szóló indítványt elfogadja. 

 

 

Napirend: 

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

delet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése végrehajtásáról 

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

let-tervezete a belváros közlekedéséről 

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

let-tervezete a közterület használatról és a reklámozás rendjéről 

4. Vegyes ügyek 

a) Fő tér 29. (vámos ingatlan) térítésmentes átvételének igénylése 

b) Borsosgyőri út 25. sz. alatti ingatlan térítésmentes átvételének igénylése 

c) Jégpályaterv megvásárlása a Várkertfürdőtől 

d) Pápai Hús 1913. Kft.-vel kapcsolatos tájékoztatás 

e) Pápai 20039 hrsz-ú, „fásított terület, gyümölcsös” megnevezésű terület értékesítése 

f) Pápai 0678/2 hrsz-ú „szántó” művelési ágú ingatlan értékesítése 

g) T-131 típusú munkagép értékesítése 
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h) Vermes Illés utcai telek értékesítéséhez hozzájárulás Lippai Gábor és Helga részé-

re 

i) Közművesítési hozzájárulás díjának megállapításával kapcsolatos kérelmek elbírá-

lása  

 

1. I. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2013.(...) önkormány-

zati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése 

végrehajtásáról 

 

 

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 az anyagban látható, 2012. december 31-ig fennálló összes kintlévőségeknek 

hány százalékát lehetséges behajtani a realitások talaján maradva. 

 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

A fennálló tartozások egy része, az iparűzési adó tartozásokat kiemelve, valószínűleg behajt-

hatatlan a tartozást felhalmozó cégek jogutód nélküli megszűnése miatt. A 2012. évi hátralék, 

ami az egyik legnagyobb összeg szintén ebben az adónemben egy átütemezés az egyik legna-

gyobb adófizető kapcsán, mely bevételre alapvetően számít a költségvetés. Ez egyenlőre nem 

behajtás kérdése, ezen összegek be fognak folyni a későbbiek során. A gépjárműadó esetében 

már elkezdődött egy folyamat a behajtásra, folynak a végrehajtások, gépkocsi lefoglalások is 

történtek, úgy tűnik ez elég motiváló, hogy ezeket a hátralékokat az adózók megfizessék. 

Ezek eredménye már számszerűen is látszódik, de a következő bizottsági ülésre összeállításra 

kerül egy anyag, amely a 2013. év első negyedévi intézkedések eredményeit részletesen, adó-

nemekre lebontva mutatja be. El kell még különíteni azokat az összegeket, amelyek behajtha-

tatlanok, és emiatt egy ötéves időszakot követően kivezetésre kell hogy kerüljenek a nyilván-

tartásból. 

 

Császár Endre elnök 

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

nem érkezett. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

49/2013. (V.7.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága 

Pápa Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése vég-

rehajtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a rendelet-

tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

 

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

ti rendelet-tervezete a belváros közlekedéséről 
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A napirend tárgyalásánál jelen van Bánhidi László Pápa Város Önkormányzata Városgond-

nokságának vezetője. 

 

Császár Endre elnök 

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

jesztést. 

 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző: 

Kiegészítéskent elmondja, hogy az elkészült rendelet-tervezet az előző héten hétfőn a város 

internetes oldalán közzétételre került abból a célból, hogy mindenki előzetesen megnézhesse 

és véleményezhesse. A véleményezési határidő csütörtök déli 12 óra volt, hogy a beérkező 

felvetések bedolgozásra kerülhessenek a rendelet-tervezet szövegébe. Egy észrevétel érkezett, 

amely a Fő utca 12. szám elé történő behajtásról érdeklődött, amire házasságkötés alkalmával 

lenne szükség. A rendelet-tervezetet e tekintetben nem kellett módosítani, mivel egyedi behaj-

tási engedéllyel megoldható és ennek lehetőségéről az anyakönyvvezetők minden esetben 

tájékoztatják a bejelentkező jegyespárokat, hogy ezt a behajtási engedélyt időben megkaphas-

sák. 

 

dr. Péntek Árpád bizottsági tag 

Kérdése, hogy a rendelet-tervezetben szereplő szolgáltatók közé, akik egy óra időtartamra 

behajthatnak, bele tartozik-e a vagyonvédelmi tevékenységet végző vállalkozás. 

 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

Elmondja, hogy nem tartozik bele ez a fajta vállalkozás, mivel az eddigiek során nem jelent-

kezett ez problémaként. Az ilyen vállalkozások tevékenységüket szerződés alapján végzik, a 

szerződésük erre is kitérhet, így kaphatnak egyedi behajtási engedélyt. 

 

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: 

 

50/2013. (V.7.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

belváros közlekedéséről szóló előterjesztést megtárgyal-

ta, a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a Képvise-

lőtestületnek. 

 

Bánhidi László Pápa Város Önkormányzata Városgondnokságának vezetője távozik a bizott-

ság üléséről. 

 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2013.(...) önkormányza-

ti rendelet-tervezete a közterület használatról és a reklámozás rendjéről 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Nagy Zsolt gazdasági osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
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Nagy Zsolt 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: 

 

51/2013. (V.7.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

közterület használatról és a reklámozás rendjéről szóló 

előterjesztést megtárgyalta, a rendelet-tervezetet elfoga-

dásra javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

4. Vegyes ügyek 

 

a) Fő tér 29. (vámos ingatlan) térítésmentes átvételének igénylése 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Nagy Zsolt gazdasági osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Nagy Zsolt 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: 

 

52/2013. (V.7.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

Pápa, Fő tér 29. szám alatti ingatlan térítésmentes átvé-

telének igényléséről szóló előterjesztést megtárgyalta, a 

határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-

testületnek. 

 

b) Borsosgyőri út 25. sz. alatti ingatlan térítésmentes átvételének igénylése 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Nagy Zsolt gazdasági osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 
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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: 

 

53/2013. (V.7.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága 

Pápa, Borsosgyőri út 25. szám alatti ingatlan térítésmen-

tes átvételének igényléséről szóló előterjesztést megtár-

gyalta, a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a Kép-

viselőtestületnek. 

 

 

Császár Endre javasolja, hogy a meghívóban szereplő Vegyes ügyek napirend c) – i) pontjait 

a bizottság zárt ülésen tárgyalja meg. 

 

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

határozatot hozta: 

 

54/2013. (IV.8.) 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
45

 órakor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 …………………………………. …………………………………………. 

 Császár Endre Zsegraics Gyula 

 elnök bizottsági tag 

 


