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PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

GAZDASÁGI  BIZOTTSÁGA  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Pápai Polgármesteri Hivatal tárgyalójában, a Gazdasági Bizottság 2013. november 

13-án 8
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 

Unger Tamás alpolgármester 

Horváthné Farkas Andrea aljegyző 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

György Zoltán köztisztviselő 

 

Császár Endre elnök 

Megállapítja, hogy a bizottság ülése határozatképes, mivel azon a bizottság mind a 4 tagja 

megjelent. Javasolja, hogy a Bizottság a Vegyes ügyek napirendi ponton belül sürgősségi in-

dítványként tárgyalja meg „a víziközművekkel kapcsolatos döntésekről” szóló, „a Pápai 

Termálvízhasznosító Zrt.-vel kapcsolatos döntésről” szóló, valamint „a pápai 6363/1 hrsz-ú 

ingatlannal kapcsolatos döntésről” szóló előterjesztéseket. Megkérdezi, hogy a meghívóban 

jelzett napirenden kívül van-e egyéb javaslat. Miután egyéb javaslat nem érkezett, indítvá-

nyozza, hogy a bizottság a meghívóban jelzett napirendet fenti kiegészítéssel tárgyalja meg. 

 

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

határozatot hozta: 

 

126/2013. (XI.13.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az 

ülés napirendjét, fenti kiegészítéssel, az alábbiak szerint 

határozza meg: 

Napirend: 

1. Beszámoló az önkormányzat 2013. évi háromnegyedéves gazdálkodásáról 

2. Pápa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója 

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

delet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. 

(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) önkormányzati ren-

delet-tervezete a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 45/2004. (XII.23.) önkor-

mányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

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

let-tervezete a közterület használatról és a reklámozás rendjéről szóló 13/2013. (V.9.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

6. „Tapolca patak revitalizációja II. ütem” projekt megvalósításával kapcsolatos tájékoz-

tató 



2 

 

7. Vegyes ügyek 

a) Önkormányzati vagyonelemek forgalomképessé minősítése 

b) A víziközművekkel kapcsolatos döntések 

c) Pápai Termálvízhasznosító Zrt. tulajdonában lévő ingatlanon vezetékjog alapítás 

d) A Pápai Termálvízhasznosító Zrt.-vel kapcsolatos döntés 

e) A pápai 6363/1 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntés 

f) Közművesítési hozzájárulás díjának megállapításával kapcsolatos ügyek 

 

1. napirend:  Beszámoló az önkormányzat 2013. évi háromnegyedéves gazdálko-

dásáról 

 

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: 

127/2013. (XI.13.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az 

önkormányzat 2013. évi háromnegyedéves gazdálkodá-

sáról szóló beszámolót megtárgyalta, azt elfogadásra ja-

vasolja a Képviselőtestületnek. 

 

2. napirend:  Pápa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója 

 

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 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a 

következő határozatot hozta: 

128/2013. (XI.13.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága 

Pápa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési kon-

cepciójáról szóló előterjesztést megtárgyalta, azt elfoga-

dásra javasolja a Képviselőtestületnek. 
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3. napirend:  Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 

2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II.28.) önkormányzati ren-

delet módosításáról 

 

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: 

129/2013. (XI.13.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

…/2013. (…) önkormányzati rendelet-tervezetét Pápa 

Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 

5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

megtárgyalta, a Képviselőtestületnek elfogadásra java-

solja. 

 

 

4. napirend:  Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete a helyi hulladékgazdálkodási 

tervről szóló 45/2004. (XII.23.) önkormányzati rendelet hatályon 

kívül helyezéséről 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Molnár István városfejlesztési osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Molnár István városfejlesztési 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: 

130/2013. (XI.13.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

…/2013. (…) önkormányzati rendelet-tervezetét a helyi 
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hulladékgazdálkodási tervről szóló 45/2004. (XII.23.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről meg-

tárgyalta, a Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 

 

 

5. napirend:  Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2013. (...) ön-

kormányzati rendelet-tervezete a közterület használatról és a rek-

lámozás rendjéről szóló 13/2013. (V.9.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

A napirend tárgyalásánál a Közterület-felügyelet képviseletében jelen van Radó István cso-

portvezető. 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Molnár István városfejlesztési osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Molnár István városfejlesztési 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 nélkül és 1 tartózkodás mellett a 

következő határozatot hozta: 

131/2013. (XI.13.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

…/2013. (…) önkormányzati rendelet-tervezetét a közte-

rület használatról és a reklámozás rendjéről szóló 

13/2013. (V.9.) önkormányzati rendelet módosításáról 

megtárgyalta, a Képviselőtestületnek elfogadásra java-

solja. 

 

A szavazást követően Radó István a Közterület-felügyelet vezetője távozik az ülésről. 

 

6. napirend:  „Tapolca patak revitalizációja II. ütem” projekt megvalósításával 

kapcsolatos tájékoztató 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Molnár István városfejlesztési osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Császár Endre elnök 

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

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

határozatot hozta: 

132/2013. (XI.13.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

„Tapolca patak revitalizációja II. ütem” projekt megvaló-

sításával kapcsolatos tájékoztatót megtárgyalta, azt elfo-

gadásra javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

7. napirend:  Vegyes ügyek 

 

a) Önkormányzati vagyonelemek forgalomképessé minősítése 

 

Császár Endre elnök 

Köszönti György Zoltánt és felkéri, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

György Zoltán köztisztviselő 

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: 

133/2013. (XI.13.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az 

önkormányzati vagyonelemek forgalomképessé minősí-

téséről szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati ja-

vaslatot elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

 

b) A víziközművekkel kapcsolatos döntések 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Molnár István városfejlesztési osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Molnár István városfejlesztési 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: 

133/2013. (XI.13.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

víziközmű rendszerrel kapcsolatos szerződésekről szóló 

előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatot elfo-

gadásra javasolja a Képviselőtestületnek. 
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Császár Endre javasolja, hogy a meghívóban szereplő Vegyes ügyek napirend c) – f) pontjait 

a bizottság zárt ülésen tárgyalja meg. 

 

A bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózko-

dás nélkül az indítványt egyhangúlag elfogadja. 

Több napirend nem lévén a bizottság elnöke a nyílt ülést 8
45

 órakor bezárta. A bizottság zárt 

ülésen folytatja a munkáját 

 

K.m.f. 

 

 …………………………………. …………………………………………. 

 Császár Endre Pingiczer Sándor 

 elnök bizottsági tag 


