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Szám: EOl l25O72,I l2O2I

Készült:

Jegyzőkönyv

pápa Város önkormán yzata Képviselőtestiiletének Gazdasági Bizottsága 202L

;táius 29-én 18 óra 00 perci<or a Városháza épiletének I. emeleti nagy

tárgyalótermében nregtartott nyilvános ülésérő1

Jelen vannak: Németh Zsolt bízottsági elnök,
Dr. Vaitsuk Mária, Bakos Lász|ő, Pintér l(álmán, Süle Zsolt, Domonkos

Lász|ő, Zsegraics Gyula, Grőber Attila bizottsági tagok

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Dr. Nagy Krisztina jegyző

S za\ai Kri sztina gazőasági o szíáIy v ezető

Benecz Rita szociális és közigazgatási osztáIyvezető

Dr, Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztáIyvezető

Rádi Róbert városfej lesztési osztáIyvezető
S ándor Zoltán adóbehaj tási csoportvezető
B orisz T erézia költségvetési csoportvezető

S zekeresné Markolt Zita adőigyi cs oportvezető

Dr. Orovics Orsika y agy ongazdálkodási csoportvezető

Bakó István intézménú"rótő _ pVö Városgondnoksága és Közterület _

felügyelete
N ugy Zso|t v ezérigazgatő _ P áp ai Term álvízh aszno sitő Zti,

egyóa Tamás ügyvezető - ivlÉrr-R rrt,
vóiti s D áni e l v ezérigazgaíő _ p áp at y iz_ és C satornamű Zfi .

Németh Zsolt bizottsági elnök
I(öszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a

bizottsági tag.

bizottságülése határozatképes, jelen van 8 fő

Indítványozza a meghívóban jelzett napirendek megtárgyaláséú, azzal, hogy a 99, és 100,

sors"ámú sürgősségi-indítványi abizottság a napirendek közé vegye fel,

Megkérclezi, hogy a napirenddel kapcsolatosan egyéb kiegészítés van _ e?

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászőIás nem hangzott el,

Kéri a bizottság tagjait, hogy a napirendrő| szavazzanak,

Ezt követően a bizottság 8 igen szavazatta|, tartózkodás és ellenszavazat nélkÜl a kÖvetkező

határozatothozta,.



1l202l (YI. 29.) GB határozat
Á Bizottság az ülés napirendjét az a!éhbiak szerint állapítja meg:

Napirendek:
1. Tájékoztatő a veszéIyhe|yzet ideje a|att hozoít

batározatowő]r
2, pápa Város önkormányzata Képviselőtestületének

, ., l 202L (. . . ) önkorm ány zatí rendelet-te rv ezeíe P ápa Váro s

önkormányzata 202L évi költségvetéséről sző|ő 1l202L

(III. 1 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

3, pápa Váro s önkormányzata Képviselőtestületé nek,.. l 2021 .

(, ) önkormányzati rendelet-tervezete a közterületi

térfigyelő rendszerről
4. pápa város önkormányzata képviselőtestületének

.,.l2O2L ( ..) önkormányzati rendelet-tervezete a

közterület-használattól szóló IIl20I9, (YL27,)

önkormányzati rendelet módosításáról
5, Beszámoló a többségi önkormányzati tulajdonű gazdaságí

társaságok tevékenységéről, működéséről és

gazdálkodásaról
I. PápaíYíz- és CsatornaműZrt.
il. Pápai Termálvízhasznosítő Zrt,

III. MEKI-R Kft.
IV, KÖZSZ)LG Nonprofit Kft.

6. Téilékoztatő aZ önkormányzati tulajdonú ingatlanok

értékesítéséről
7. Tájékoztatő a civil szervezetek részére szívességi

l akásh as zn á1 at j o g c í m én áíadott i n g at l ano k haszná| atár ől

8, A helyi építési szabá|yzatról szóló rendelet módosításához

szükséges előzetes döntés
g,Hozzájáru|ásaToP.1.1'1-16-VE1.2017-00003ésaToP-

3.1.1-16-VEI,20I7-00002 projektek eredményes

lebonyolítása érdekébe n fásszár,6 növények kivágásához

1. napirend
Tájékőztató a veszélyhe|yzet ideje alatt hozott határozatokról

Németh Zsolt bizottsági elnök
M.gkérd*t, h"gy u *pirorddel kapcso|atbankérdés, kiegészítés,hozzászŐ|ás van - e?

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés,hozzászőIás nem hangzott el,

kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A bizottság 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkÜl a kÖvetkező határozatot

hozta:



212021 (YI. 29.\ GB határozat
A Bizottság a veszélyhelyzet ideje alatt hozott
batározatokról szóló tájékoztatőt a Képviselőtestület
r észét e elfo gadásra j avasolj a.

2. napirend
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének ...l202l. (...) önkormányzati
rendelet_tervezete Pápa Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szőlő 712021.

(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Németh Zsolt bizottsági elnök
Megkérdezi, lrogy a napirenddel kapcsolatban kiegészítés, kérdés,hozzászőIás van - e?

Szalai Krisztina gazdasági osáályvezető
'Tájékoztatja a bizottságot, hogy a költségvetési rendeletet a veszélyhelyzet ideje alatt,

márciusban 13.754.316.000 forint főösszeggel fbgadta el Polgármester Úr. A jelen

költségvetési rendelet móclosítás a költségvetésnek a második módosítása. Májusban

484.01,8.000 forinttal, jelenleg pedig 626.059.0O0 forinttal módosult a főösszeg. Így most

14.864,393.000 forint a költségvetés főösszege.

Bevételi oldalon ebben az évben is az egyik legnagyobb bevétel a helyi adókból származlk. A
helyi adók előírányzatáná| természetesen nem számoltak a gépjárműadó bevétellel. A helyi

iparűzési adó előirányzatot pedig az előző évhez képest csökkentették. 2020-ban a zárő
előirányzat 1,7 milliárd forint volt, most 1,3 milliárd forint előirányzat szerepel a költségvetési

rendeletben.

A jogszabályi előírásokat figyelembe vették. Iparűzési adó feltoltés decenrberben már nincs,

valamint számolniuk kellett kieső iparűzési adő bevétellel is.

A számításaik szerinti 350-400 millió forint iparűzési adó bevétel kiesés várható, ami a f'ebruári

kiküldött költségvetési rendelet tervezetben kompenzációként szerepelt. Ekkora összeg lett

volna a kis- és középvállalkozások adóelőleg fizetésének a kedvezménye, A jelenlegi

előirányzat módosításban 350 millió központi támogatás szerepel, amit Pápa Város

Önkormányzata az iparűzési adó bevétel kiesésre kapott.

A másik nagy bevétel az állami támogatás. Megközelítőleg 430 millió forinttal több központi

támo gatást kapott a város 202l -b en, mint 2020,ban,

A kiadási oldalon az előirányzatok átrendeződése figyelhető meg. A személyi kiadások és

ezekhez kapcsolódó járulékok csökkentek az előző évvel összehasonlítva, rnivel az

átszervezésre kerülő intézmények kiadásai működési kiadásként jelennek meg a költségvetés

kiadási oldalán.
A bankszámla egyenlegekből megállapítlrató, hogy jelen pillanatban működésre és fejlesztésre

elegenclő pénzeszl<özzel rendelkezík az önkormányzat, eddíg a folyőszámlahitelt nem kellett

felhasználniuk.

Németh Zsolt bizottsági elnök
Megállapítja, 1rogy a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászóIás nem hangzott el,



I(éri a bizottság állásfo g1 alá sát az előterj esztéssel kap cso l atban,

A bizottság 5 igen szavazattal. 3 ellenszavazatta|,tartőzkodás nélkül a következőhatérozatot

hozza:

3 12021 (YI. 29.\ GB határoz,pt
a-gáttsa g pápa Város önkormányzata 202L évi
költségvetésérólszóló1l2O2I.(III.12.)önkormányzati
rendelét módosításáról szőlő ,.,12021, (" )

önkormány zati rendelet_terv ezetet a képvi selőtestület

tészér e elfo gadásra j avasolj a,

3. napirend..
pápa Város önkorm ányzataKépviselőtestületének ...12021,. (...) önkormánYzati rendelet-

tervezete a közterületi térfigyelő rendszerről

Németh Zsolt bizottsági elnök
vr.a.e.a.r," rrogy u,*pi..nadel kapcsolatban kiegészítés, kérdés, hozzászŐlás van - e?

Grőber Attila bizottsági tag

Elmondja, lrogy lenne néhány javaslata, hova lenne érdemes még kamerákat telePÍteni. Ezeken

a helyeken komoly környezets zelnyezés történik, mivel oda szá|litják a hrrlladékot. IlYen

helyszín a Munkás utca vége, ahol a 2-3 éve történt aszfa\tozás óta két teherautónYi megkÖtÖtt

aszfalttalálható azutba|oldalán. Apárhuzamos földútra, valamint a Tesco háta mÖgÖttírészre

rendszeresen nagy mennyiségű hulladékot hordanak. Hasonló a probléma a Fluszár lakóteleP

32. és 4. száműház e\őtt lévő kukák tekintetében.

Szerinte mindenki tudna a saját választókerületében olyan lészt mondani, ahol fontos lenne

kamera elhelyezése. Főleg azokona területeken, amelyek ahatárán vannak a lakott terÜletnek

és a zöldövezetnek, és könnyen meg lehet utánfutóval vagy teherautóval kÖzelÍteni,

Véleménye szerint a központi rendszer, és nem aZ egyes kamerák kiépítése a drága,

Megkérdezi, hogy egy térfigyelő kanrerának a feltelepítése mekkora összegbe kerül,

Dr. Áldozó Tamás polgármester

Ismerteti, hogy azAnna téren talállrató a cliszpécser központ. Ez is annak aPáIYázatnakarésze,

ami a hulladék lerakást mege|őző pályázat eredményeképpen elkészÜlt kamerarendszert

egészítíki, A projektnek volt egy bekerülési összege, melyen belül dolgozhattak. A városban a

kamerarendszer kiépítése még megvalósulás előtt áll,

Az egy kamera kiépítésének a költségét nagyon nehézmegbecsülni, mivel kétféle karnerát 1ehet

telepíteni. Az egyik közvetlenül kommunikál a diszpécser központtal, a másik Pedig rÖgzíti az

adatokat, melyek visszanézhetőek lesznek.

Nincs a városban olyan telekommunikációs szo|gáltatő cég, mely biztosítani tudná az Összes

kamera jelének az e\juttatását a diszpécser központba. Mobilhálózaton keresztljl ez nem

lehetséges. I(értek árajánlatokat olyan gazdasági társaságtól, amelY iIYenhá|Őzat kiéPÍtésével

foglalkozik, de elfogadhatatlan nagyságrendűek voltak az alán|atok, kÖriilbeliil 500 millió



fbrintért építették volna ki a rendszeft . Az ajánIatarról szólt, hogy azönkormányzat megrendeli,

a cég kiépíti és ezerr aháIózatonpiaci szolgáltatásokat nyújtottak volna. Az ÖnkormánYzattal

akarták az infrastruktúrát megépíttetrri. Változtattak az elképzelésen, és a kamerák egY része

nem közvetlenül lesz bekötve, Telepítésre kerülnek azok a kamerák is, amelYek az ElrőPai

Uniós páIyázaíbeavatkozási területein vannak: a Schwenczel,réten, a Várkertben, a I(ÜlsŐ-

várkertben, a sportcentrumban. Összességében nem 25 kameráról van szó, hanem többről, és

készek ezt a rendszer1 szükség szerint tovább bővíteni, Lesznek olyan kamerák is, amelYek

v áltoző hely színeken tudnak szo l gálni : pél dául vadkanrera.

Véleménye szerint nem csak az illegális hrrlladék lerakás megelőzésére szolgálhatnak ezel< a

kamerák, illetve aközbiztonság növelésére, de a közlekedési morál javítására is. A város olYan

pontjain, ahol sem a közlekedési lámpa, sem a közlekedési táblák kihelyezése nem megoldás,

a kamerák kihelyezésével kívánják elérni a forgalmi rend betarlását.

Javasolja a képviselőknek a diszpécserközpont megtekintését Bakó Istvánnal tÖrtént elŐzetes

egyeztetés után.

Rádi Róbert városfej lesztési osztályvezető

Elmondja, hogy azillegális hulladéklerakók felszámolására benyújtott pálryázat teljes kÖltsége

31 millió forint, melyből 20 millió állami támogatás, 1 1 millió pedig Önrész. A megfigyelési

helyszíneket a páIyázati kritériumnak megfelelően határozták ffi€g, kizárólagosan

önkormányzati területek keriilhettek kijelölésre, A pályázat része a szÜkséges eszkÖzÖk

beszerzése mellett az elektromos ellátás biztosításának megoldása, vagy hálőzati rákötéssel

vagy napelemmel, illetve a kamerák üzemeltetéséhez szükséges szoftver és a diszPécser

központ is. A jelenl egi há|őzat egy területen lévő max 3-4 kamera közvetlen jeltovábbítására

ad lehetősé geí, atöbbi esetben SIM kártyán keresztül oldható meg a kapcsolat a kÖzPonttal,

Nagyobb számű kamerarendszer esetben optikai összeköttetésen keresztÜl a diszPÓcser

központtól független helyeken elhelyezett digitális tárolókon kerül rögzítésre a kéP,

A rendőrséggel együttműködve rendszerfelismerő kamerák elhelyezését tervezlk

meghatározott útvonalakon, A mostani projekt 100 db kamerát tarta\maz, de lehetőséglesz a

további bővítésre. Jelenleg aközbeszerzési e|járás előkészítése zajlik azegYséges rendszerre,

Németlr Zsolt bizottsági elnök
Megállapítju, hogyiifri..nddel kapcsolatban további kérdés, hozzászŐIás nem hangzott el,

Kéri a bizottság állásfoglalását az előte{esztéssel kapcsolatban,

A bizottság 8 igen szavazatta|. ellenszavazat és tartózkodás nélküI a következőhatározatot

hozza,.

l



4l202I (YI.29.\ G|} határozat
A Bizottság Pápa Város Onkormányzata

Képviselőtestületének a közterületi tórfigyelő

rendszerrőlszőlő,..l202I'(',')önkormányzatirendelet-
tervezetet a I(épviselőtestület részéte elfogadásra
javasolja,

4. napirend
pápa Város önkormányzata Képviselőtestületének ...l202l. (...) ÖnkormánYzati

rendelet-tervezete a közterület-használatról szóló 11,12019. (YI.27.) önkormánYzati

rendelet módosításáról

Németh Zsolt bizottsági elnök
ta.gk.ra"ri, hogy a napirenddel kapcsolatban kiegészítés, kérdés,hozzászÓ|ás van - e?

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés,hozzászŐIás nem hangzott el.

I(éri a bizottság á1 lásfo g1 alá sát az el őterj eszté s s el kap c s o l atb an.

A bizottság 8 igen szavazaltal, ellenszavazat és tarlózkoclás nélkül a kÖvetkező határozatot

hozza:

5 l202I (YI. 29.) GB határ ozat
A Bizottság Pápa Város Onkormányzata
képviselőtestületének a közterület_használatról szóló

l l I20 l 9 . (YI. 27.) önko rmány zati rendelet módo sításáró l

szóló...l202I.(...)önkormányzatirendelet-tervezeteta
Képvi sel őtestület r észér e elfo gadásra j avaso lj a,

5. napirend
Beszámoló a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tevékenYségérŐ|,

működésér ő| és gazdálkodásáról

I. Pápai Yiz- és CsatornaműZrt.

Nérneth Zsolt bizottsági elnök
rrrr.g"rr"pit:a, hogy a napirencldel kapcsolatban kérdés,hozzászőlás nem hangzott eI,

i(éri a bizottság állásfo glalá sért az előterj esztéssel kapcso l atban.

A bizottság 8 igen szavazatta:. ellenszavazat és tartózkodás nélkül a kÖvetkező határozatot

hozza,.

6



6 l202I (YI. 29.\ GB határ ozat

A Bizottság a Pápai Yiz,és Csatornamű Zrt,

tevékeny sé gérő l, műkö désér őI és gazdálko clásáró l szó 1ó

beszámolótal(épviselőtestületrész&eelfogadásra
javasolja,

il. Pápai Termálvízhasznosító Zrt,

Németlr Zsolt bizottsági elnök
M%lérd."r, h"gy u *piroraael kapcsolatban kiegészítés, kérdés, hozzászŐIás van - e?

Süle Zsolt bizottsági tag

Megkérdezi, hogy atavaly év végi sajtóhírekben lrallott több száz millió forint támogatást a

szálloda megépítéséhez megkapta-e már a társaság,

Nagy Zsolt vezérigazgató

Elmondja, hogy 2O2O. novemberében került aláírásraatámogatői okirat 200 millió forintrÓl a

Magyar Turisztikai ügynökség ge;. Azösszeget 202L jantlárjában kapta meg a társaság, mely

a cég banks zámlálánvan. Cé|zottan, csak a projekttel kapcsolatos kiadásokrahasznáIhatiák fel,

Pintér Kálmán bizottsági tag

Kéri, hogy legyenek ismeftetve a leállás alatt elvégzeíl karbantartási, felÚjítási munkák, A

vendégek kifogásolták, hogy vasárnap szennyvízöntötte el a büfét, ezért 1-I,5 Őrát szÜnetelt a

kiszolgálás.

Nagy Zsolt vezérigazgató

Elmondja, hogy a karbantarlás a fürdőben folyamatosan biztosított aZ elmúlt évben

bekövetkezett szűkös anyagi lelretőségek ellenére is, de a 18 éve üzemelő rendszerben

előfordulhatnak váratlan meglribásodások. Lztlszoda részben a lrotel beruházást kÖvetően a

dolgozók részéte fenntartott szociális és vizesblokkok kialakítása kÖvetkezik, a Pincerészben

pedig pihenő terek készülnek. Folytatólagosan elmondja, hogy a gyógyászat futése is

átalakításra került a költséghatékonyságot figyelembe véve. A büfé szennyvízelvezetésével már

volt probléma korábban is, melyet akkor megoldottnak gondoltak, hiszen még egy darálós

szivattyú is beszerzésre került. Pontos információja nincs a konkrét meghibásodásról, de

igyekeznek űjra vízsgálni a problémát. Álló rendszer esetében sajnos előfordul, hogy az

indításkor előjönnek előre nem láthatőmeghibásodások, főleg egy fÖld alatti rendszer esetében,

Grőber Attila bizottsági tag

Megkérdezi, hogy a beszámolóban szereplő gyors likviditási ráta értéke 2,1,7-rŐ1 0,44-re

csökkenése , az eredmény -I37 millió, a Cash-Flow -105 millió Összege miatt a tulajdonos

rnilyen irrtézkedéseket tervez abeavatkozásra. A Turisztikai Ügynökséggel rnilYen tárgYalások

folynak a Zrt. 5 0 milliós támo gatására vonatkozó an,

7



Nag)z zsolt vezérigazgató

Elrnondja, lrogy a fúrdő az elfogadott üzleti tervnek megfelelően működik.2020, októberi

iilésen már .je\ezte, hogy a cég likviditási problémái várhatóan 202l. tavaszán fognak

jelentkezni. Ennek rnegfelelően márciusban megkötötték a tagi kölcsön szeruődést a többségi

tulajdonossal. Amíg a Turisztikai Ügynökséggel a fí.irdő megnyitásához szükséges 50 milliós

vissza nem térítendő működési támogatás hosszabb eljárási folyamat utánrealizálódik, addig a

tagi kölcsön segíti át aZrt-í a likviditási problémákon, A társaság műrködéséből még további

100-150 rnillió forint hiányzlk, melyből a nyári forgalonr tud majd visszapótolni valamennyit,

Sajnos a jelenlegi forgalom jóval elmarad a vírushelyzel előttitől, de ezt a visszaesést azizleti
terv figyelembe vette. Véleménye szerint, év végére egy pozitív nulla eredmény reálisan

várható.

Dr. Áldozó Tamás polgármester

I(iegészítéskérrt elmondta, lrogy a szezon első fele gyakorlatilag kiesett, de a napokban várható

a kemping megnyitása, mely várhatóan kompenzálni tud a íürdő bevételének kieséséből. A
korábbi években normál nyitvataftás mellett 30-35 milliós bevétel volt a

kempingszolgáltatásból, melyrrek jelenleg ugyan az 50oÁ-a nem várható reálisan, de nem is

számoltak a tervekben sem ennél nagyobb forrással,

Németh Zsolt bizottsági elnök
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászőlás nem hangzott el.

I(éri a bizottság állásfo gl al á sát az előterj esztés sel kapcso 1 atbarr.

A bizottság 8 igen szavazaltal" ellenszavazat és taríőzkodás nélktil a következő határozatot

hozza,.

7 12021, (YI. 29.) GB határozat
A Bizottság a Pápai Termálvízltasznosító Zrt.
tevékenysé gér ől, működé sér ől és gazdálko dásáró l szó ló
beszámolőt a Képviselőtestület részére elfogadásra
javasolja.

III. MEKI_R Kft.

Németh Zsolt bizottsági elnök
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés,hozzászőlás nem hangzott el.

Kéri a bizottság állásfo glalá séí. az előterj esztéssel kapcsolatban,

A bizottság 8 igen szavazatta|, ellenszavazat és taríőzkodás nélkül a következő határozaíOt

hozza,.



8 12021 (Y|. 29.\ GB ha!ározat
a nirottrug a IUBzu-R Kft, tevékenységéről,

működésóről és gazdá|kodásáról szóló beszámolót a

Képviselőtestület részére elfogadásra j avasolj a,

IV. KÖZSZDLG Nonprofit Kft.

Németh Zsolt bizottsági elnök
M.gkérd*t, h€y a nápirenddel kapcsolatban kiegészítés, kérdés, hozzászŐIás van - e?

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés,hozzászőlás nem hangzott el.

I<éri a bizottság állásfoglalá sát az előterjesztéssel kapcsolatban.

A bizottság 5 igen szavazatta|, ellenszavazat nélkúI, 3 tartőzkodás mellett a kÖvetkező

hatátozatothozza:

9 12021 (YI. 29.) GB határozat
A Bizottság a rÖZSZOLG Nonprofit Kft,
tevékeny sé gérő 1, működésér őI és gazdálko dásáró 1 szó 1ó

beszámolót a képviselőtestület részére elfogadásra
javasolja.

6. napirend
Táj ékoztató az önkor mányzati tulaj donú ingatlanok értékesítésóről

Németh Zsolt bizottsági elnök
trrt.gkerd.ri, hogy a napirenddel kapcsolatban kiegészítés, kérdés, hozzásző],ás van - e?

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés,hozzászŐIás nem hangzott el.

kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban,

A bizottság 8 igen szavazatta|. ellenszavazat és tartózkodás nélkül a kÖvetkező hatétrozatot

hozza,,

l0 l202I (Yl. 29.\ GB határ ozat
a gi"ott"íg az ötlkormányzatí tulajdonú ingatlanok

értékesítéséről szóló tájékoztatőt a képviselőtestület
r észét e elfo gadásra j avasolj a.



7. napirend
Tájékoztatő a civil szewezetek részére szívességi lakáshasználat jogcímén átadott

ingatlanok használatáról

Németh Zsolt bizottsági elnök
M.gkérd*r, hogy u;6i.*ddel kapcsolatban kiegészítés, kérdés, hozzászőIás van _ e?

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászőIás nem hangzott el,

Kéri a bizottság állásfo glalá séú" az előterj esáéssel kapcsolatban.

A bizottság 8 igen szavazatta:, ellenszavazat és taftőzkodás nélkül a kÖvetkezőhatározatot

hozza:

11 t2021 (YI. 29,\ GB határ ozat
affitt*g u .iuit szervezetek részéte szívességi

lakáshasználatjogcíménátadottingatlanok
haszná|atárő| szóló tájékoztatőt a képviselőtestület

t észére elfo gadásra j avasolj a,

8. napirend
A helyi építési szabá|yzatról szóló rendelet módosításához szükséges előzetes döntés

Németh Zsolt bizottsági elnök
M.gkérd*t, t gy u ffiir"naael kapcsolatban kiegészítés, kérdés, llozzászőlás van - e?

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászőIáS nem hangzott eI,

kéri a bizottságállásfoglalá sát az előterjesztéssel kapcsolatban.

A bizottság 8 igen szavazatta\, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a kÖvetkező hatátozatot

hozza,.

L2 t202l NL 29.\ GB határ ozqt

ffiítési szabályzatrőI szóló rendelet

módosításúoz sztikiéges előzetes döntésről szóló

előterjesztést a képviselőtestület tészere elfogadásra

javasolja.
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9. napirend
Hozzájáru|ás a ToP-l.1.1-16_VE1-2017-00003 és a TOP-3.1.1-16-VB1-2017-00002
projektek eredményes lebonyolítása érdekében fásszárú növények kivágásához

Németh Zsolt bizottsági elnök
Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kiegészítés, kérdés,hozzászŐLás van - e?

Süle Zsolt bizottsági tag

Jelzi, hogy nem volt ideje áttekinteni a javaslatot.

Dr. Nagy Krisztina jegyző

Ismerteti, hogy 3 projekt - Szabó Dezső utca, Vak Bottyán utca és a KülsŐ-Várkert - esetében

a munkaterület átadása előtt az utak mellett lévő közterületeken fakivágásokra kerÜlne sor,

melyhez a közúti közlekedésről szóló törvény értelmében a közűtkezelŐ hozzájárulása

szükséges. A jogszabály szerint a közutak kezelője a Képviselőtestület.

Németh Zsolt bizottsági elnök
ir,rr.garrupit:a, hogy a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászőIás nem hangzott el.

Kéri a bizotts ág ál l ásfo g l al á sát az e 1 őterj e s ztés sel kapc s o latb an,

A bizottság 8 igen szavazatta|, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül a kÖvetkező határozatot

hozza,.

í3 12021 (YI. 29.\ GB határ ozat
A Bizottsá g a bozzájárulás a TOP- 1 . 1 . 1 - 1 6-VE I -2017 -

00003 és a TOP-3,1.1-16-VEI-20L7-00002 projektek

eredményes lebonyolítása érdekében fásszárú növények
kivágásáró1 szóló előterjesztést a képviselőtestület
tészéte elfo gadásra j avasolj a.

Németh Zsolt bizottsági elnök
A bizottság ülését 18 óra 41 perckor bezárja.

Ulq---"- 1
Németh Zsolt
bizottsági elnök

3a.&-
Bakos LászIő
bizottságitag

ffi3

1,1.



GAZDASÁGI BIZOTTSÁG

Jelenléti ív

A Gazdasági Bizottság 202t jini,as 29. napjánmegtartott nyilvános üléséről

Név

Németh zsolt

Bakos Lászlő

Dr. Vaitsuk Mária

pintér kálmán

süle zsolt

Zsegraics Gyula

Domonkos LászIő

Grőber Attila

Dr. Á|doző Tamás

Dr. Nagy Krisáina

Dr. Benkő Krisztina

szalai krisztina

Rádi Róbert

sándor zoltán
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