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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatalban, a Városfejlesztési osztály hivatali 

helyiségében, a Gazdasági Bizottság 2011. július 21-én 8
00

 órai kezdettel tartott 

üléséről  

Jelen vannak:  Császár Endre, a bizottság elnöke  

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

 Redling József Bakony Volán Zrt. 

 Szabó Gábor Bakony Volán Zrt. 

 Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

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: 

 

 

85/2011. (VII.21.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az 

ülés napirendjéről szóló indítványt elfogadja. 

 

 

Napirendek: 

1. Bakony Volán Zrt. helyi autóbusz menetrend módosítása 
 

 

1. Bakony Volán Zrt. helyi autóbusz menetrend módosítása 

 

 

Császár Endre elnök 

Köszönti a Bakony Volán Zrt. nevében megjelent Redling Józsefet és Szabó Gábort, majd 

felkéri Redling Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Redling József Bakony Volán Zrt. 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 



 

Pingiczer Sándor bizottsági tag: 

Kérdése, hogy minden nagyobb munkaadóval egyeztetett-e a Volán a munkakezdés és 

befejezés időpontját illetően, hogy a buszok indulási időpontjai a munkavállalók 

szempontjából ideálisak legyenek. 

 

Szabó Gábor Bakony Volán Zrt. 

Természetesen megkeresték a nagyobb üzemeket és végigbeszélték velük az esetlegesen 

felmerülő problémákat. A munkavégzés után általában óra 10-kor indul a helyijárat, mert az 

autóbuszállomásról induló helyközi járatokat el kell, hogy érjék a vidékre hazautazók. 

 

Császár Endre elnök 

Kérdése, hogy az új járatok beállítása az önkormányzati keretbe belefér-e. 

 

Redling József Bakony Volán Zrt. 

A plusz járatok beállítása nem jelent többletköltséget. 

 

Császár Endre elnök 

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

nem érkezett. 

 

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

határozatot hozta: 

 

86/2011. (VII.21.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

Bakony Volán Zrt. helyi menetrend átalakításáról szóló 

előterjesztést megtárgyalta, az új menetrend 2011. július 

25-én történő bevezetésével egyetért. 

 

 

Több napirend nem lévén a bizottság elnöke az ülést 8
30

 órakor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 …………………………………. …………………………………………. 

 Császár Endre Molnár István 

 elnök osztályvezető 

 

 


