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Császár Endre elnök 

Megállapítja, hogy a bizottság ülése határozatképes, mivel azon a bizottság 3 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 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

148/2012. (X.10.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az 

ülés napirendjéről szóló indítványt elfogadja. 

 

Napirend: 

1. Vegyes ügyek: 

a) Bakony Volán Zrt. helyijárati menetrend változtatásával kapcsolatos ügye 

b) Közművesítési hozzájárulás díjának megállapításával kapcsolatos kérelmek 

elbírálása  

 

 

1. Vegyes ügyek 

a) Bakony Volán Zrt. helyijárati menetrend változtatásával kapcsolatos ügye 

 

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 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.  

Elmondja, hogy a szociálpolitikai menetdíj támogatás évek óta mind helyközi, mind helyi 

közlekedésben csökkenő tendenciát mutat. A helyközi közlekedés állami,  a helyi közlekedés 

önkormányzati megrendelésű. A csökkenő támogatás miatt fellépő hiány kiváltására két 

megoldás van. Az önkormányzati támogatás növelése, vagy a teljesítmény csökkentése. A 

menetrend módosítás során fő cél volt, hogy az iskolába és a munkába járást ne érintse a 

módosítás. Ugyanakkor a teljesítményt 3000 km-rel csökkenteni kellett, hogy a jövő évben se 

okozzon hiányt a támogatás csökkenése. 

 

Pingiczer Sándor 

Elmondja, hogy véleménye szerint a Volán a tavalyi menetrend változtatással kemény munkát 

végzett, aminek nyilván a költségmegtakarítás volt a lényege. A pápai lakosság sajnálatos 

módon most egy újabb menetrendet kell, hogy megtanuljon. A 8 millió Ft-ot meg kell 

takarítani a teljesítménycsökkentéssel, de ő ezt a megoldást nem támogatja. 

 

Unger Tamás 

Ez a menetrend változás egy jogszabály módosítás következménye. Nem lehet szinten tartani 

azt a rendszert, aminek folyamatosan nőtt a támogatás igénye az elmúlt években. A 

módosítást végignézve látható, hogy a kevésbé kihasznált járatok maradnak ki. A pápai 

hálózat még mindig tömegközlekedési rendszer. A módosítás elfogadásával alacsonyabb 

támogatás mellett az önkormányzat továbbra is olyan tömegközlekedési rendszerhez járul 

hozzá, ami a pápaiak igényét kielégíti.  

 

Császár Endre elnök 

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

nem érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

149/2012. (X.10.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

Bakony Volán Zrt. helyi autóbuszjáratainak módosított 

menetrendjéről szóló előterjesztést megtárgyalta, annak 

2012. november 1-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 Unger Tamás alpolgármester, valamint Heizer János, Redling József és 

Szabó Gábor - a Bakony Volán Zrt. képviseletében - távozott a Bizottság üléséről. 

 

Császár Endre javasolja, hogy a meghívóban szereplő Vegyes ügyek napirend Közművesítési 

hozzájárulás díjának megállapításával kapcsolatos kérelmek elbírálásával kapcsolatos 

napirendet a bizottság zárt ülésen tárgyalja meg. 

 



Ezt követően a bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

 

150/2012. (X.10.) 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 11
20

 órakor bezárta, a bizottság zárt 

ülésen folytatja munkáját. 

 

K.m.f. 

 

 

 …………………………………. …………………………………………. 

 Császár Endre Molnár István 

 elnök osztályvezető 

 


