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PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

GAZDASÁGI  BIZOTTSÁGA  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Pápai Polgármesteri Hivatal tárgyalójában, a Gazdasági Bizottság 2013. október 

9-én 8
15

 órai kezdettel tartott üléséről 

Jelen vannak:  Császár Endre, a bizottság elnöke  

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

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kanozsainé Dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

György Zoltán köztisztviselő 

Dr. Puskády Norbert köztisztviselő 

 

 

Császár Endre elnök 

Megállapítja, hogy a bizottság ülése határozatképes, mivel azon a bizottság mind a 4 tagja 

megjelent. Javasolja, hogy a Bizottság a Vegyes ügyek napirendi ponton belül sürgősségi in-

dítványként tárgyalja meg „a pápai 6363/1 hrsz-ú ingatlan pályázat útján történő értékesítésé-

ről” szóló előterjesztést. Megkérdezi, hogy a meghívóban jelzett napirenden kívül van-e 

egyéb javaslat. Miután egyéb javaslat nem érkezett, indítványozza, hogy a bizottság a meghí-

vóban jelzett napirendet fenti kiegészítéssel tárgyalja meg. 

 

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

határozatot hozta: 

 

107/2013. (X.9.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az 

ülés napirendjét, fenti kiegészítéssel, az alábbiak szerint 

határozza meg: 

Napirend: 

1. Beszámoló az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2013. (...) önkormányzati rende-

let-tervezete a közterület használatról és a reklámozás rendjéről szóló 13/2013. (V.9.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) önkormányzati rende-

let-tervezete a belváros közlekedéséről szóló 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

4. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendelt-

ségének tájékoztatója a munkaerő-piaci helyzet és a foglalkoztatás alakulásáról Pápán 

5. Tájékoztató a Pálkövei Ifjúsági Tábor és Üdülőszálló működéséről 

6. A Pápai Termálvízhasznosító Zrt. beszámolója az elmúlt időszakban végzett tevékeny-

ségéről, gazdálkodásáról 

7. Vegyes ügyek 

a) „Tapolca patak revitalizációja II. ütem” megvalósításához földrészlet megvásárlá-

sához előszerződés jóváhagyása 



2 

 

b) Fő u. 21. sz. alatti üzlethelyiség értékesítése 

c) Beépítési kötelezettséggel terhelt telek értékesítéséhez hozzájárulás (Szellő utca) 

d) Területfelajánlás közterület céljára (Dr. Decsi János) 

e) Csengőpark -elővételi jogról lemondás 

f) Bakony Volán menetrend módosítás 

g) Helyijárat forgalom Fő térrel kapcsolatos átszervezése 

h) A pápai 6363/1 hrsz-ú ingatlan pályázat útján történő értékesítése 

i) Közművesítési hozzájárulás díjának megállapításával kapcsolatos ügyek 

 

1. napirend:  Beszámoló az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Nagy Zsolt gazdasági osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Pingiczer Sándor 

Kérdése, hogy a Pápai Hús 1913. Kft. „cs. a.” kintlévőségei hogy szerepelnek ebben a kimuta-

tásban, és ez hogyan fogja befolyásolni az év végi teljesítést. 

 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

Elmondja, hogy a Pápai Hús 1913. Kft. „cs. a.” teljesítése még ebben a féléves beszámolóban 

nem mutatkozik, mivel ők részletfizetést és haladékot kértek az adóbefizetésekkel kapcsolato-

san, így igazából ők az előírásban megjelennek, és lehet látni, hogy a Pápai Hús 1913. Kft. 

„cs. a.” mellett másik 15 vállalkozás is kapott részletfizetési engedményt, így ez nem látszik. 

Az éves előirányzat nagyjából teljesülni látszik. A féléves beszámolónál a Pápai Hús 1913. 

Kft. „cs. a.” kapcsán felmerülő esetleges probléma még nem észlelhető. A háromnegyedéves 

beszámoló október végéig a képviselőtestület elé kerül, már elkészült, ennél fogva már van 

rálátás az elkövetkezendő időszakra is. 

 

Császár Endre elnök 

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

nem érkezett. 

 

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

határozatot hozta: 

108/2013. (X.9.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az 

önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló elő-

terjesztést megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja a Kép-

viselőtestületnek. 
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2. napirend:  Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2013. (...) ön-

kormányzati rendelet-tervezete a közterület használatról és a rek-

lámozás rendjéről szóló 13/2013. (V.9.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Nagy Zsolt gazdasági osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Nagy Zsolt gazdasági 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: 

109/2013. (X.9.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

közterület használatról és a reklámozás rendjéről szóló 

13/2013. (V.9.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló előterjesztést megtárgyalta, a Pápa Város Önkor-

mányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) önkor-

mányzati rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a 

Képviselőtestületnek. 

 

 

3. napirend:  Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2013. (...) ön-

kormányzati rendelet-tervezete a belváros közlekedéséről szóló 

12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Molnár István városfejlesztési osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Molnár István városfejlesztési 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: 

110/2013. (X.9.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

belváros közlekedéséről szóló 12/2013. (V.9.) önkor-

mányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést 

megtárgyalta, a Pápa Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …/2013. (…) önkormányzati rendelet-

tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. 
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4. napirend:  A Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Járási 

Munkaügyi Kirendeltségének tájékoztatója a munkaerő-piaci hely-

zet és a foglalkoztatás alakulásáról Pápán 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Bocskay Gyöngyi a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Pápai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének vezetője. 

 

Császár Endre elnök 

Köszönti Bocskay Gyöngyit, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Járási 

Munkaügyi Kirendeltségének vezetőjét és felkéri, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Bocskay Gyöngyi 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Pingiczer Sándor 

Elmondja, hogy a 2013 január és 2013 augusztus között bejelentett új álláshelyek száma – ami 

3137 fő – és a regisztrált álláskeresők száma ugyanebben az időszakban – ami pedig 1786-ról 

1543-ra csökkent, tehát 243 fővel – két elég távoli adat. Ez a számok nyelvén azt jelenti, hogy 

csupán 7-8 % talált munkát a csökkentést figyelembe véve a bejelentett új munkahelyekhez 

képest. Kérdése, hogy miért nem tudták ezeket az állásokat betölteni. 

 

Bocskay Gyöngyi 

Elmondja, hogy a bejelentett állások száma mindig többszöröse, mint a betöltött állások szá-

ma. Ez adódik abból is, hogy minden álláshelyre történik közvetítés, ezek többségét a Mun-

kaügyi Kirendeltség be is tudja tölteni, viszont a fluktuáció elég nagy. A táblázat nem abszo-

lút értékben vett adatokat tartalmaz, a 3137 egy összesített adat, itt azok az álláshelyek is sze-

repelnek, amelyek valamilyen módon újra megüresedtek, tehát a fluktuáció következtében 

kerülnek betöltésre, így ez az adat mindig lényegesen magasabb, mint akik kifejezetten új 

álláshelyet találnak. De ez természetes mindenhol, hogy mozgás van, egyik cégtől mennek a 

másikhoz, jellemző az is hogy kipróbálják a gyártósori összeszerelő munkát több hasonló 

cégnél is. 

 

Császár Endre elnök 

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

nem érkezett. 

 

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

határozatot hozta: 

111/2013. (X.9.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal 

Járási Munkaügyi Kirendeltségének a pápai munkaerő-

piaci helyzet és a foglalkoztatás alakulásáról szóló tájé-

koztatóját megtárgyalta, az előterjesztést elfogadásra ja-

vasolja a Képviselőtestületnek. 

 

A szavazást követően Bocskay Gyöngyi, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási 

Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének vezetője távozik az ülésről. 
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5. napirend:  Tájékoztató a Pálkövei Ifjúsági Tábor és Üdülőszálló működéséről 

 

Császár Endre elnök 

Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a tájékoztató készítője jelezte távolmaradását a bizottság 

üléséről, és kéri, hogy esetleges kérdéseiket a képviselőtestület ülésén szíveskedjenek feltenni. 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás és észrevétel nem érkezett. 

 

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

határozatot hozta: 

112/2013. (X.9.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

Pálkövei Ifjúsági Tábor és Üdülőszálló működéséről szó-

ló tájékoztatót megtárgyalta, az előterjesztést elfogadásra 

javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

7. napirend:  Vegyes ügyek 

 

f) Bakony Volán menetrend módosítás 

 

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

 

Császár Endre elnök 

Köszönti Redling Józsefet és felkéri, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Redlig József 

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: 

113/2013. (X.9.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

Bakony Volán Zrt. helyi autóbuszjáratainak módosított 

menetrendjéről szóló előterjesztést megtárgyalta, annak 

2013. november 1-től történő bevezetésével egyetért, az-

zal a kikötéssel, hogy a Bakony Volán Zrt. köteles a la-

kosság teljes körű tájékoztatására a menetrendi változá-

sok életbe lépését megelőzően. 

 

 

g) Helyijárat forgalom Fő térrel kapcsolatos átszervezése 

 

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

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Molnár István városfejlesztési osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
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Molnár István városfejlesztési 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: 

114/2013. (X.9.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága 

felkéri a Bakony Volán Zrt.-t, hogy a pontos forgalmi 

felmérés elvégzését és költségkimutatás elkészítését kö-

vetően a helyijárat forgalom Fő térrel kapcsolatos átszer-

vezéséről szóló javaslatát terjessze a Bizottság elé. 

 

A szavazást követően Redling József a Bakony Volán Zrt. képviselője távozik az ülésről. 

 

 

Császár Endre javasolja, hogy a meghívóban szereplő Vegyes ügyek napirend további pontja-

it, valamint a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. elmúlt időszakban végzett tevékenységéről, 

gazdálkodásáról szóló beszámolóját, annak gazdasági vonatkozású tartalma miatt a bizottság 

zárt ülésen tárgyalja meg. 

 

A bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózko-

dás nélkül az indítványt egyhangúlag elfogadja. 

Több napirend nem lévén a bizottság elnöke a nyílt ülést 9
10

 órakor bezárta. A bizottság zárt 

ülésen folytatja a munkáját 

 

K.m.f. 

 

 …………………………………. …………………………………………. 

 Császár Endre Dr. Péntek Árpád 

 elnök bizottsági tag 


