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PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

GAZDASÁGI  BIZOTTSÁGA  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatala tárgyalójában, a Gazdasági Bizottság 2013. 

április 8-án 8
15

 órai kezdettel tartott üléséről 

Jelen vannak:  Császár Endre, a bizottság elnöke  

 Dr. Péntek Árpád, Pingiczer Sándor, a bizottság tagjai 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

Igazoltan távolmaradt: Zsegraics Gyula, a bizottság tagja 

 

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 tár-

gyalja meg. 

 

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

határozatot hozta: 

 

39/2013. (IV.8.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az 

ülés napirendjéről szóló indítványt elfogadja. 

 

 

Napirend: 

1. Bakony Volán Zrt. helyijárati menetrenddel kapcsolatos ügye 

2. Tájékoztató az önkormányzati tulajdonrésszel működő Kft-k 2012. évi működéséről 

 

1. Bakony Volán Zrt. helyijárati menetrenddel kapcsolatos ügye 

 

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

viseletében. 

 

Császár Endre elnök 

Köszönti a Bakony Volán Zrt. képviseletében megjelenteket és felkéri Szabó Gábort, hogy 

ismertesse az előterjesztést. 

 

Szabó Gábor 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 
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Császár Endre elnök 

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

érkezett. 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

40/2013. (IV.8.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

Bakony Volán Zrt. helyi autóbuszjáratainak módosított 

menetrendjéről szóló előterjesztést megtárgyalta, annak 

2013. április 15-i hatállyal történő bevezetésével egyet-

ért, azzal a kikötéssel, hogy a Bakony Volán Zrt. köteles 

a lakosság teljes körű tájékoztatására a menetrendi válto-

zások életbe lépését megelőzően. 

 

 

 

Szabó Gábor és Redling József, a Bakony Volán Zrt. képviselői távoznak a bizottság üléséről. 

 

 

Császár Endre javasolja, hogy a meghívóban szereplő Tájékoztató az önkormányzati tulajdon-

résszel működő Kft-k 2012. évi működéséről napirendi pontot a bizottság zárt ülésen tárgyalja 

meg, tekintettel annak gazdasági vonatkozású tartalmára. 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

41/2013. (IV.8.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az 

ülés további napirendi pontjainak zárt ülésen való tárgya-

lásáról szóló indítványt elfogadja. 

 

 

Több napirend nem lévén a bizottság elnöke az ülést 8
30

 órakor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 …………………………………. …………………………………………. 

 Császár Endre Péntek Árpád 

 elnök bizottsági tag 

 


