
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

GAZDASÁGI  BIZOTTSÁGA  

 

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. szeptember 28-án 8
00

 órai kezdettel tartott üléséről  

Jelen vannak:  Császár Endre, a bizottság elnöke  

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

  Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

  Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

   

Császár Endre elnök 

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

Indítványozza, hogy a Bizottság a Vegyes ügyek közt tárgyalja meg az ülés elején kiosztott 

előterjesztéseket. Megkérdezi, hogy a meghívóban jelzett napirenden kívül van-e egyéb javaslat. 

Miután egyéb javaslat nem érkezett, indítványozza, hogy a bizottság a meghívóban jelzett napirendet 

feni kiegészítéssel tárgyalja meg. 

 

97/2011. (IX.28.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az ülés 

napirendjéről szóló indítványt elfogadja. 

 

Napirend: 

1. Beszámoló az önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2011. (...) önkormányzati rendelet-

tervezete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 

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

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2011. (...) önkormányzati rendelet-

tervezete emlékmű, botlókő, emléktábla és magyarázó tábla állítás rendjéről 

4. Beszámoló az Esterházy-kastély felújításának állásáról 

5. Beszámoló a Fogadj örökbe egy közterületet! programról 

6. Vegyes Ügyek: 

a) Térfigyelő kamerarendszer kiépítésével kapcsolatos döntés 

b) Értékesítésre kijelölés (Vajda ltp. 5. II/3., Fő u. 21. fsz. 3., Csillag u. 42-44. fsz. 3., Mező 

u. 9. I/20., Korona u. 36. fsz. 1.) 

c) Helyi járati közlekedés – menetrendváltozás 

d) Pápa, Képző u. 10. sz. alatti „raktár” megjelölésű helyiség értékesítése  

e) Pápai 2072/41 hrsz-ú ingatlan elidegenítési tilalma alóli felmentés 

f) Sertéstenyésztő és Hízlaló Bt. megállapodás megkötésére irányuló kérelme 

g) Pápa, Kossuth u. 18. sz. alatti üzlethelyiség értékesítése 

 



1. Beszámoló az önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Menyhárt László gazdasági osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a Pápa Városi Cigány 

Kisebbségi Önkormányzat 2011. szeptember 21-én elfogadta az 1. félévi gazdálkodásról szóló 

beszámolóját, jelen beszámolót ezzel kiegészítve kéri tárgyalni. 

 

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: 

 

98/2011. (IX.28.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az 

önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló 

előterjesztést megtárgyalta és a beszámolót elfogadásra 

javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2011. (...) önkormányzati rendelet-

tervezete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 

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

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Mészáros István a Közszolg Kft. megbízott ügyvezetője. 

 

Császár Endre elnök 

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

 

Mészáros István ügyvezető 

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: 

 

99/2011. (IX.28.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról szóló 13/2011. (V.30.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és a 

rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a 

Képviselőtestületnek. 

 

A szavazást követően Mészáros István a Közszolg Kft. megbízott ügyvezetője távozott a Bizottság 

üléséről. 

 



3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2011. (...) önkormányzati rendelet-

tervezete emlékmű, botlókő, emléktábla és magyarázó tábla állítás rendjéről 

 

 

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 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

100/2011. (IX.28.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az 

emlékmű, botlókő, emléktábla és magyarázó tábla állítás 

rendjéről szóló előterjesztést megtárgyalta és a rendelet-

tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

4. Beszámoló az Esterházy-kastély felújításának állásáról 

 

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 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

101/2011. (IX.28.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az 

Esterházy-kastély felújításának állásáról szóló előterjesztést 

megtárgyalta és a beszámolót elfogadásra javasolja a 

Képviselőtestületnek. 

 

5. Beszámoló a Fogadj örökbe egy közterületet! programról 

 

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

 

Császár Endre elnök 

Köszönti Bánhidi László intézményvezetőt és felkéri, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Bánhidi László intézményvezető 

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: 

 

102/2011. (IX.28.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

Fogadj örökbe egy közterületet! programról szóló 

előterjesztést megtárgyalta és a beszámolót elfogadásra 

javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

A szavazást követően Bánhidi László, a Városgondnokság vezetője távozott a Bizottság üléséről. 

 

6. Vegyes ügyek 

 

a) Térfigyelő kamerarendszer kiépítésével kapcsolatos döntés 

 

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: 

 

103/2011. (IX.28.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

térfigyelő kamerarendszer kiépítéséről szóló előterjesztést 

megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 

Képviselőtestületnek. 

 

b) Értékesítésre kijelölés (Vajda ltp. 5. II/3., Fő u. 21. fsz. 3., Csillag u. 42-44. 

fsz. 3., Mező u. 9. I/20., Korona u. 36. fsz. 1.) 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Menyhárt László gazdasági osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Menyhárt László 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: 

 

104/2011. (IX.28.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

- Pápa, Vajda Péter lakótelep 5. II. emelet 3. (pápai 

6350/A/11. hrsz.), 

- Pápa, Fő u. 21. földszint 3. (pápai 83/A/3. hrsz.), 

- Pápa, Csillag u. 44. földszint 3. (pápai 5479/B/3. hrsz.), 



- Pápa, Mező u. 9. I. emelet 20. (pápai 5250/A/20. hrsz.), 

- Pápa, Korona u. 36. földszint 1. (pápai 3459/A/1. hrsz.) 

szám alatti lakásokat értékesítésre kijelöli. 

Utasítja a Jegyzőt, hogy a határozat végrehajtásáról 

gondoskodjon. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Császár Endre bizottsági elnök 

  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

  Polgár Jenő közigazgatási osztályvezető 

  Menyhárt László gazdasági osztályvezető 
 

c) Helyi járati közlekedés – menetrendváltozás 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Heizer János, Redling József és Szabó Gábor a Bakony Volán Zrt. 

képviseletében. 

 

Császár Endre elnök 

Köszönti a Bakony Volán Zrt. képviselőit és felkéri Heizer János vezérigazgatót, hogy ismertesse az 

előterjesztést. 

 

Heizer János vezérigazgtaó 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Pingiczer Sándor: 

Kérdése, hogy mennyire végleges változat ez, illetve hogyan kívánja a Bakony Volán Zrt. 

kommunikálni az új menetrendet a lakosság felé? 

 

Heizer János vezérigazgtaó 

Elmondja, hogy a Bakony Volán Zrt. reméli, hogy ezzel a menetrenddel lakosság igényeinek 

megfelelnek, a kommunikációt a városi televízió, a helyi újságok segítségével kívánják megvalósítani, 

valamint október első felében új tájékoztató füzet is készül, amely már az új menetrendet tartalmazza, 

és amelyhez a régi menetrendi tájékoztató leadásával ingyen lehet hozzájutni. 

 

Császár Endre elnök 

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

érkezett. Javasolja a bizottságnak, hogy a Bakony Volán Zrt. az előterjesztésben tett javaslatait 

elfogadva járuljon hozzá az új menetrend bevezetéséhez. Kéri határozatba foglalni a Bakony Volán 

Zrt. kommunikációs kötelezettségét. 

 

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

határozatot hozta: 

 

105/2011. (IX.28.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

Bakony Volán Zrt. helyi autóbuszjáratainak módosított 

menetrendjéről szóló előterjesztést megtárgyalta, annak 2011. 

október 10-től történő bevezetésével egyetért, azzal a 

kikötéssel, hogy a Bakony Volán Zrt. köteles a lakosság teljes 

körű tájékoztatására a menetrendi változások életbe lépését 

megelőzően. 

 

A szavazást követően Heizer János, Redling József és Szabó Gábor - a Bakony Volán Zrt. 

képviseletében - távozott a Bizottság üléséről. 

 



d) Pápa, Képző u. 10. sz. alatti „raktár” megjelölésű helyiség értékesítése  

 

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: 

 

106/2011. (IX.28.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a Pápa, 

Képző utca 10. szám alatti 1990/8/A/66 hrsz-ú, 5 m2 területű 

raktár megnevezésű ingatlant, pályázat útján értékesíti. 

Utasítja a Polgármestert, hogy az értékesítéssel kapcsolatos 

intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Császár Endre bizottsági elnök 

 Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

 

e) Pápai 2072/41 hrsz-ú ingatlan elidegenítési tilalma alóli felmentés 

 

 

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 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

107/2011. (IX.28.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

Molnárné Vörös Katalin és Molnár Ákos Bendegúz (8500 

Pápa, Március 15. tér 15. szám alatti lakosok tulajdonát 

képező pápai 2072/41 hrsz-ú a Horváth Mihály utcában fekvő 

ingatlan ½ - ½ tulajdoni illetőségének, Vörös Roland (Pápa, 

Teleki utca 79. szám alatti lakos) részére, a beépítési 

kötelezettség biztosítására feljegyzett elidegenítési tilalom alól 

- a beépítési kötelezettség fenntartásával megadja, az adás-

vételi szerződés megkötéséhez hozzájárul. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Császár Endre bizottsági elnök 

 Menyhárt László gazdasági osztályvezető 



 

Császár Endre javasolja, hogy a meghívóban a Vegyes ügyek közül a f) – g) számú előterjesztéseket a 

bizottság zárt ülésen tárgyalja meg. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

108/2011. (IX.28.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az ülés 

további napirendi pontjainak zárt ülésen való tárgyalásáról 

szóló indítványt elfogadja. 

 

Több napirend nem lévén a bizottság elnöke a nyílt ülést 8
55

 órakor bezárta, a bizottság zárt ülésen 

folytatja munkáját. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 …………………………………. …………………………………………. 

 Császár Endre Molnár István 

 elnök osztályvezető 

 

 

 


