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Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatala tárgyalójában, a Gazdasági Bizottság 2012. 

december 27-én 8
00

 órai kezdettel tartott üléséről 

Jelen vannak:  Császár Endre, a bizottság elnöke  

 Pingiczer Sándor, Zsegraics Gyula, a bizottság tagjai 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

György Zoltán köztisztviselő 

Horváth András köztisztviselő 

 

Igazoltan távolmaradt: Dr. Péntek Árpád, a bizottság tagja 

 

Császár Endre elnök 

Megállapítja, hogy a bizottság ülése határozatképes, mivel azon a bizottság 3 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 tár-

gyalja meg. 

 

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

határozatot hozta: 

 

195/2012. (XII.27.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az 

ülés napirendjéről szóló indítványt elfogadja. 

 

Napirend: 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012. (…) önkormányzati ren-

delet-tervezete a belváros közlekedéséről szóló 22/2004. (VII.7.) önkormányzati ren-

delet módosításáról 

2. Helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás ellátá-

sára vonatkozóan szerződés megkötése 

3. Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárd Hulladék Kezelési 

Önkormányzati Társulás tevékenységéről 

4. Vegyes ügyek 

a) Víziközművek önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos döntés 

b) Árok u. 5. szám alatti ingatlan értékesítése 

c) Pápai Hús 1913 Kft-vel kapcsolatos döntés 

 

 



1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012. (…) önkormány-

zati rendelet-tervezete a belváros közlekedéséről szóló 22/2004. (VII.7.) ön-

kormányzati rendelet módosításáról 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Bánhidi László a Városgondnokság vezetője, valamint 

Radó István a Közterületfelügyelet vezetője. 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Molnár István városfejlesztési osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Molnár István 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 és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

196/2012. (XII.27.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

belváros közlekedéséről szóló előterjesztést megtárgyal-

ta, a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a Képvise-

lőtestületnek. 

 

A szavazást követően Bánhidi László és Radó István távozik a bizottság üléséről. 

 

2. Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárd Hulladék 

Kezelési Önkormányzati Társulás tevékenységéről 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Mészáros Csaba a Közszolg Kft. ügyvezetője. 

 

Császár Endre elnök 

Köszönti Mészáros Csaba ügyvezetőt és felkéri, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Mészáros Csaba ügyvezető 

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 és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

197/2012. (XII.27.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az 

az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárd 

Hulladék Kezelési Önkormányzati Társulás tevékenysé-

géről szóló előterjesztést megtárgyalta, a beszámolót el-

fogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. 



 

A szavazást követően Mészáros Csaba távozik a bizottság üléséről. 

 

3. Vegyes ügyek 

 

a) Víziközművek önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos döntés 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Molnár István városfejlesztési osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Molnár István 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 és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

198/2012. (XII.27.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

víziközművek önkormányzati tulajdonba vételével kap-

csolatos döntésről szóló előterjesztést megtárgyalta, a ha-

tározati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselőtestü-

letnek. 

 

Császár Endre javasolja, hogy a meghívóban szereplő „Helyi, autóbusszal végzett menetrend 

szerinti személyszállítási közszolgáltatás ellátására vonatkozóan szerződés megkötése” témájú 

napirendet, valamint a Vegyes ügyek napirend b) – c) pontjait a bizottság zárt ülésen tárgyalja 

meg. 

 

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

határozatot hozta: 

 

199/2012. (XII.27.) 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 a nyílt ülést 8
30

 órakor bezárta, a bizottság zárt 

ülésen folytatja munkáját. 

K.m.f. 

 

 

 …………………………………. …………………………………………. 

 Császár Endre Molnár István 

 elnök osztályvezető 


