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Távolmaradását bejelentette:       Grőber Attila és                                         

Dr. Vörös Ibolya képviselő. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző:  

Tájékoztatja a bizottságot, hogy Grőber Attila bejelentette távolmaradását, ezért dr. Áldozó 

Tamás polgármester a Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete 33.§ (1) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően megbízta Császár Endrét a bizottsági ülés elnöki 

teendőinek ellátásával. 

 

 

 

Császár Endre bizottsági tag: 

Megállapítja, hogy a bizottság ülése határozatképes.  

Kéri a Bizottságot, hogy az ülés napirendjét a meghívóban jelzettek szerint állapítsa meg. 

 

 

A Pénzügyi Bizottság 3 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

24/2013.(III.27.) PB határozat: 

A Bizottság az ülés napirendjét a meghívóban 

foglaltak alapján az alábbiak szerint állapítja 

meg: 



 

Napirend: 

 

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

tervezete az Önkormányzat vagyonáról 

 

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

tervezete a hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és 

bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a 

többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről 

 

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

tervezete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 

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

 

4./ Tapolca-patak revitalizációja 

 

5./ Ingatlan értékesítés Agroprodukt Zrt. részére 

 

 

1. napirend: 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete az Önkormányzat vagyonáról 

 

Császár Endre bizottsági tag: 

Megkérdezi, hogy van-e hivatali kiegészítés a rendelet-tervezethez. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző:  

A rendelet-tervezethez kiegészítést tesz, melyben tájékoztatja a bizottságot, hogy a rendelet-

tervezetben technikai jellegű elírások történtek. Az 1. §-ba 2 db „d)” pont került, amiből a 

második d) pont e) pontra, a korábbi e) pont pedig f) pontra módosul. A 19. §-ban a (3) 

bekezdésben a b) pontot után d) pont következik, ami helyesen c) pont. A 3. melléklet 2. 

pontjában „A tárgyalás megkezdésekor a levezető elnök” kezdetű mondat elejéről a c) pont 

megjelölés elmaradt, így azt pótolni kell.  

Továbbá tájékoztatja a bizottságot, hogy az 1. melléklet megnevezés oszlopában az ingatlan 

nyilvántartási kataszterből való átemeléskor karakterek maradtak le helyhiány miatt, 

ugyanakkor a helyrajzi szám alapján egyértelműen beazonosíthatóak az ingatlanok.  

Kéri a bizottságot, hogy a rendelet tervezetet a fentiek figyelembevételével fogadják el, és a 

kihirdetett rendeletben már így fog szerepelni.      

 

 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető: 

Tájékoztatja a bizottságot, hogy a rendelet elkészítésére a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény elfogadása miatt vált szükségessé. A törvény számos új fogalmat tartalmaz a 

vagyonelemekkel kapcsolatosan, azok közérdekű szolgálatára, védelmére, kezelésére és 

hasznosítására vonatkozóan, ennek megfelelően a rendelet-tervezet teljesen új és nem a 

réginek az átdolgozása, módosítása. Természetesen a régi rendelet gyakorlatban már bevált 

elemeit az új rendelet-tervezetbe átemeltük. Ilyen elemek például az önkormányzati 

vagyonnál a jogok gyakorlása, ami a korábbi értékhatároknak megfelelően szerepel az új 

rendelet-tervezetben is. 



 

Máté István bizottsági tag: 

Megemlíti, hogy az ülést megelőzően feltett kérdésére, mely szerint a borsosgyőri kultúrház 

mögötti lakást a mellékletek nem tartalmazzák, választ kapott. Az ingatlan helyrajzi száma 

beazonosításra került, az adott helyrajzi számon több ingatlan elem is szerepel és azokat a 

mellékletek tartalmazzák. 

 

Császár Endre bizottsági tag: 

Több kérdés nem lévén kéri a bizottságot, hogy szavazzanak a rendelet-tervezettel 

kapcsolatosan. 

 

 

A Pénzügyi Bizottság 3 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

25/2013.(III.27.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság a Pápa Város Önkor-

mányzata Képviselőtestületének az Önkor-

mányzat vagyonáról…/2013. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezetét elfogadásra javasolja. 

 

 

2. napirend: 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete a hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, 

valamint a többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető.            

 

Császár Endre bizottsági tag: 

Megállapítja, hogy a napirendhez kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt, kéri a bizottság 

tagjait, hogy szavazzanak. 

 

 

A Pénzügyi Bizottság 3 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

26/2013.(III.27.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság a Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezetét a hivatali 

helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat 

létesítése engedélyezésének szabályairól, 

valamint a többletszolgáltatásokért fizetendő 

díjak mértékéről, elfogadásra javasolja. 

 

 

 



3. napirend: 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2013. (...) önkormányzati rendelet-

tervezete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 

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

 

 

A napirendhez kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

 

A Pénzügyi Bizottság 3 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

27/2013.(III.27.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság a Pápa Város Önkor-

mányzata Képviselőtestületének .../2013. (...) 

önkormányzati rendelet-tervezetét a települési 

hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról szóló 13/2011. (V.30.) önkor-

mányzati rendelet módosításáról, elfogadásra 

javasolja. 

 

 

Császár Endre bizottsági tag: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46.§ (2) bekezdés 

c) pontja alapján javasolja, hogy a 4-5. napirendek tárgyalására a Bizottság zárt ülést 

rendeljen el. 

 

A Pénzügyi Bizottság 3 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

28/2013.(III.27.) PB határozat: 

A Pénzügyi Bizottság zárt ülés megtartását 

rendeli el. 

 

 

Császár Endre bizottsági tag a bizottság nyílt ülését 12 óra 10 perckor bezárja. A Pénzügyi 

Bizottság zárt ülésen folytatja tovább munkáját. 

 

 

 

 

kmf. 

 

 

 

                                           

Császár Endre Máté István 

bizottsági tag bizottsági tag 

                   

                                         


