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Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatalban, a Polgármesteri Kabinet iroda 

helyiségében, a Gazdasági Bizottság 2012. március 27-én 8
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 

  György Zoltán köztisztviselő 

 

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: 

 

13/2012. (III.27.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az 

ülés napirendjéről szóló indítványt elfogadja. 

 

Napirend: 

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

rendelet-tervezete a közterület használatról és a reklámozás rendjéről szóló 18/1994. 

(V.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

2. Vegyes ügyek: 

a) Pályázat benyújtása gyalogátkelőhelyek létesítésére 

b) Pápai 6585/37 hrsz-ú ingatlan 69 m² és 32/1 hrsz-ú ingatlan 60 m² területére 

használati jog bejegyzése 

c) Pápai Ipari Parkban lévő ingatlan megvásárlása 

d) Bakony Volán Zrt. helyijárati menetrenddel kapcsolatos ügye 

 

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

rendelet-tervezete a közterület használatról és a reklámozás rendjéről szóló 

18/1994. (V.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 



Császár Endre elnök 

Köszönti György Zoltán köztisztviselőt és felkéri, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

György Zoltán 

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, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

14/2012. (III.27.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

közterület használatról és a reklámozás rendjéről szóló 

18/1994. (V.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló előterjesztést megtárgyalta és a rendelet-tervezetet 

elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

2. Vegyes ügyek 

 

a) Pályázat benyújtása gyalogátkelőhelyek létesítésére 

 

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: 

 

15/2012. (III.27.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

gyalogátkelőhelyek létesítését célzó pályázat 

benyújtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és a 

határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 

Képviselőtestületnek. 

 

 

b) Bakony Volán Zrt. helyi menetrend változás ügye 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Redling József a Bakony Volán Zrt. képviseletében. 



 

Császár Endre elnök 

Köszönti a Bakony Volán Zrt. képviseletében megjelent Redling Józsefet és felkéri, 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 a menetrend változtatásához. 

 

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

határozatot hozta: 

 

16/2012. (III.27.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

Bakony Volán Zrt. helyi autóbuszjáratainak módosított 

menetrendjéről szóló előterjesztést megtárgyalta, annak 

2012. április 16-i hatállyal 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 távozott a Bizottság üléséről. 

 

Császár Endre javasolja, hogy a meghívóban a Vegyes ügyek közül a b) – c) számú 

előterjesztéseket a bizottság zárt ülésen tárgyalja meg. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

17/2012. (III.27.) 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
20

 órakor bezárta, a bizottság zárt 

ülésen folytatja munkáját. 

 

K.m.f. 

 

 

 …………………………………. …………………………………………. 

 Császár Endre Molnár István 

 elnök osztályvezető 
 


