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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

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

június 19-én 8
00

 órai kezdettel tartott üléséről 

Jelen vannak:  Császár Endre, a bizottság elnöke  

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

 Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

  Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

Heizer Zoltán beruházási csoportvezető 

Gaálné Lócsi Orsolya köztisztviselő 

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: 

 

77/2012. (VI.19.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az 

ülés napirendjéről szóló indítványt elfogadja. 

 

Napirend: 

1. Tájékoztató a Hirtenberger Automotive Safety Hungary Bt. tevékenységéről 

2. Tájékoztató a Johnson Controls International Kft. tevékenységéről 

3. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Pápai Kirendeltségének 

tájékoztatása a munkaerő-piaci helyzet és a foglalkoztatás alakulásáról Pápán 

4. Bakony Volán Zrt. beszámolója az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi 

személyszállítással kapcsolatos 2011. évi közszolgáltatási tevékenységről 

5. Vegyes ügyek: 

a) Pályázat kiírása helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítással 

kapcsolatos közszolgáltatás ellátására 

b) Sertéstenyésztő és Hizlaló Bt. által megvalósított vezetékrendszer 

üzemeltetéséhez való hozzájárulással kapcsolatos nyilatkozat 



c) Használati joggal kapcsolatos megállapodás megkötése E.ON Közép-dunántúli 

Gázhálózati Zrt.-vel 

d) ESZI tulajdonában álló, pápateszéri „rét és gazdasági épület” művelési ágban 

nyilvántartott ingatlan értékesítése 

e) Kunszt Szabolcs tulajdonában lévő Huszár ltp.-en elhelyezkedő 3906/119 hrsz-ú 

ingatlan elidegenítéséhez hozzájárulás 

f) Közművesítési hozzájárulás díjának megállapításával kapcsolatos kérelmek 

elbírálása 

 

1. Tájékoztató a Hirtenberger Automotive Safety Hungary Bt. tevékenységéről 

 

Császár Endre elnök 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 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: 

 

78/2012. (VI.19.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

Hirtenberger Automotive Safety Hungary Bt. 

tevékenységéről szóló előterjesztést megtárgyalta, a 

beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

 

2. Tájékoztató a Johnson Controls International Kft. tevékenységéről 

 

Császár Endre elnök 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 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: 

 

79/2012. (VI.19.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

Johnson Controls International Kft. tevékenységéről 

szóló előterjesztést megtárgyalta, a beszámolót 

elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

 

3. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Pápai 

Kirendeltségének tájékoztatása a munkaerő-piaci helyzet és a foglalkoztatás 

alakulásáról Pápán 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Bocskay Gyöngyi a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Munkaügyi Központja Pápai Kirendeltségének vezetője. 

 



Császár Endre elnök 

Köszönti Bocskay Gyöngyi kirendeltségvezetőt, és felkéri, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Bocskay Gyöngyi 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban egyébkérdés, hozzászólás és észrevétel 

nem érkezett. 

 

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

határozatot hozta: 

 

80/2012. (VI.19.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 

Központja Pápai Kirendeltségének tájékoztatójáról szóló 

előterjesztést megtárgyalta, a beszámolót elfogadásra 

javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

A szavazást követően Bocskay Gyöngyi a Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 

Központja Pápai Kirendeltségének vezetője távozik a bizottság üléséről. 

 

4. Vegyes ügyek 

a) Pályázat kiírása helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti 

személyszállítással kapcsolatos közszolgáltatás ellátására 

 

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, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

81/2012. (VI.19.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti 

személyszállítással kapcsolatos közszolgáltatás ellátására 

kiírt pályázatról szóló előterjesztést megtárgyalta, a 

határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 

Képviselőtestületnek. 

 

 

Császár Endre javasolja, hogy a meghívóban szereplő 4. számú napirendet, valamint a Vegyes 

ügyek közül a b) - f) napirendeket a bizottság zárt ülésen tárgyalja meg. 



 

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

határozatot hozta: 

 

 

82/2012. (VI.19.) 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
30

 órakor bezárta, a bizottság zárt 

ülésen folytatja munkáját. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 …………………………………. …………………………………………. 

 Császár Endre Molnár István 

 elnök osztályvezető 

 

 


