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Jegyzőkönyv

Kégi!!!: Pápa Varos Önkormányzata Képviselőtestületének Gazdasági Biznttsága 2022.
janufu 26-én 14 óra 00 perckor a Y átrosháza épületének I. emeleti nagy
tárgyalótermében megtartott nyilvanos üléséről

Jelen vannak: Németh Zsolt bizottsági elnök,
Bakos László, dr. Vaitsuk Mária, Süle Zsolt, Pintér Kálman, Domonkos
Lászlő, Zsegraics Gyula bizottsági tagok

Dr. Nagy Krisáina jegyző
Dr. Benkó Krisáina önkorményzati és szervezési osztáIyvezető
Dr. Orovics Orsika vagyongazdálkodási csoporfvezető
Albert Herrrietta beruházási csoportvezető

Tóvolmaraűsát előre jelezte Grőber Auila bizottsáqi tag.

Németh Zsolt bizottsági elnök
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság ülése hatarozatképes, jelen varl7 fő
bizottsági tag.

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatosan kiegészítés van--e?

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés,hozzászőlás nem hangzott el.

Kéri a bizottság tagjait, hogy a napirendról szavazzanak.

A bizottság 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő hatíLíozatot
hoúa:

312022. (I.26;l GB határozat
A Bizottság az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

Napirendek:

1. Jelentés a Képviselőtestület lejart határidejű hatrározatainak

végrehajtásáról
2. P ályéaat benyújtása belterületi ingatlanok felújításara





1. napirend
Jelentés a Képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Ném9th Zsolt bizottsági elnök
Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés,hozzászólás van-e?

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés,hozzászőlás nem hangzott el.

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesáéssel kapcsolatban.

A bizottság 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélktil a következő határozatot
hozla,.

4 l 2022. (I.2 6,\ GB határ ozat
A Bizottság a jelentés a Képviselőtestiilet lejárt
határidejű határozaíainak végrehajtásáról szóló j elentést
a Képviselőtestület részére elfogadásra javasolja.

2. napirend
Pályázat benyújtása belterületi ingatlanok felújítására

Németh zsolt bizottsáei elnök
Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés, hozzászőlás van--e?

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés,hozzászólás nem hangzott el.

Kéri a bizottság állásfoglalását az elóterjesáéssel kapcsolatban.

A bizottság 7 iEen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következó hatáíozatot
hozta:

512022. (I.26.\ GB határozat
A Bizottság a pályázat benyújtása belterületi ingatlanok
felújításaról szóló előterjesáést a Képviselőtestület
részére elfogadásra j avasolj a.

Németh Zsolt bizottsági elnök
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GAZDASÁGI BIZOTTSÁG

Jelenléti ív

A Gazdasági Bizottság2)22. 1anlát 26, napján megtartott nyilvanos üléséről

Név

Németh zsolt

Bakos László

Dr. Vaitsuk Mária

pintér kálman

süle zsolt

Zsegraics Gyula

Domonkos László

Grőber Attila

Dr. Áldozó Tamás

Dr. Nagy Krisáina

Dr. Benkő Krisáina

szalai krisáina

Rádi Róbert

Unger Tamás
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