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Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatalban, a Városfejlesztési Osztály hivatali 

helyiségében, a Gazdasági Bizottság 2012. február 29-én 11
00

 órai kezdettel tartott 

üléséről 

Jelen vannak:  Császár Endre, a bizottság elnöke  

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

  Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

  Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

Kanozsainé Dr. Pék Mária jegyző 

 

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 a „Pápa, Szent 

István úti csapadékvíz elvezetése” pályázattal kapcsolatos döntésről, valamint a Bakony 

Volán Zrt. helyijárati menetrend változásról szóló indítványokat. Megkérdezi, hogy a 

meghívóban jelzett napirenden kívül van-e egyéb javaslat. Miután egyéb javaslat nem 

érkezett, indítványozza, hogy a bizottság a meghívóban jelzett napirendet fenti kiegészítéssel 

tárgyalja meg. 

 

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

határozatot hozta: 

 

7/2012. (II.29.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az 

ülés napirendjéről szóló indítványt elfogadja. 

 

Napirend: 

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

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről 

2. Vegyes ügyek: 

a) Pápa város Belvárosi Akcióterületének Részletes Akcióterületi Tervének 

felülvizsgálata és módosítása 

b) Pápai 6607 hrsz-ú állami tulajdonban lévő ingatlan tulajdonba vételének 

kezdeményezése 

c) „Pápa, Szent István úti csapadékvíz elvezetése” pályázattal kapcsolatos döntés 

d) Bakony Volán Zrt. helyi menetrend változás ügye 

 



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

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről 

 

 

Császár Endre elnök 

Köszönti Menyhárt László gazdasági osztályvezetőt és felkéri, hogy ismertesse az 

előterjesztést. 

 

Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Elmondja, hogy a 2012. évi költségvetésről 

megállapítható, hogy a működtetés prioritását biztosítja, melyhez nagymértékben hozzájárul 

az is, hogy 2011. év végén 150 mFt-os működési támogatást kapott Pápa Város 

Önkormányzata és azt az idei évben fel tudja használni a működtetés finanszírozására. 

Fejlesztési célú feladatok tekintetében amelyet a 8. sz. melléklet tartalmaz, megállapítható, 

hogy ezek megvalósítását nagymértékben befolyásolja a külső forrás igénybevételének a 

lehetősége, ennek rendelkezésre állása esetén biztosított a fejlesztési célú feladatok 

megvalósítása. Az intézmények esetében elsősorban a működést gátoló, az életveszély 

elhárítását célzó felújítási, ill. beruházási feladatok elfogadását javasolja a tervezet. Az 

intézményekkel az egyeztetés megtörtént, ők a javaslatot elfogadták. 

 

Dr. Péntek Árpád 

Kérdése, hogyan állnak a tárgyalások fejlesztési elképzelések megvalósulását célzó külső 

forrás igénybevételéről. 

 

Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

A kérdés megválaszolásához kéri a zárt ülés elrendelését. 

 

Császár Endre elnök 

A gazdasági osztályvezető kérésére javasolja, hogy a bizottság zárt ülést rendeljen el. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

7/2012. (II.29.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága 

elrendeli a zárt ülést. 

 

 

Ezt követően a napirend tárgyalását 11
15

 órától zárt ülésen, majd azt követően 11
30

 órától 

ismételten nyílt ülésen folytatja a bizottság. 

 

Császár Endre elnök 

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

nem érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 3 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

8/2012. (II.29.) GB határozat 



Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága 

Pápa Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről 

szóló előterjesztést megtárgyalta és a rendelet-tervezetet 

elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

 

2. Vegyes ügyek 

 

a) Pápa város Belvárosi Akcióterületének Részletes Akcióterületi Tervének 

felülvizsgálata és módosítása 

 

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: 

 

9/2012. (II.29.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága 

Pápa város Belvárosi Akcióterületének Részletes 

Akcióterületi Tervének felülvizsgálatáról és 

módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és a 

határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 

Képviselőtestületnek. 

 

 

b) Pápai 6607 hrsz-ú állami tulajdonban lévő ingatlan tulajdonba vételének 

kezdeményezése 

 

 

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: 

 



10/2012. (II.29.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

pápai 6607 hrsz-ú állami tulajdonban lévő ingatlan 

tulajdonba vételének kezdeményezéséről szóló 

előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot 

elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

c) „Pápa, Szent István úti csapadékvíz elvezetése” pályázattal 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 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

11/2012. (II.29.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

„Pápa, Szent István úti csapadékvíz elvezetése” 

pályázattal kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést 

megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra 

javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

d) Bakony Volán Zrt. helyi menetrend változás ügye 

 

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

képviseletében. 

 

Császár Endre elnök 

Köszönti a Bakony Volán Zrt. képviselőit és felkéri Redling Józsefet, hogy ismertesse az 

előterjesztést. 

 

Redling József 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Császár Endre elnök 

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

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

javaslatait elfogadva járuljon hozzá menetrend változtatásához. 

 

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

határozatot hozta: 

 



12/2012. (II.29.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

Bakony Volán Zrt. helyi autóbuszjáratainak módosított 

menetrendjéről szóló előterjesztést megtárgyalta, annak 

2012. április 2-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 Redling József és Szabó Gábor - a Bakony Volán Zrt. képviseletében - 

távozott a Bizottság üléséről. 

 

 

 

 

 

Több napirend nem lévén a bizottság elnöke az ülést 11
45

 órakor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 …………………………………. …………………………………………. 

 Császár Endre Molnár István 

 elnök osztályvezető 

 

 

 
 


