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2014. auguqztus 26-dn (kedd| 13.00 órakor

taítandó bizottsági ülésére.

Helyszíne: VarosházaI. emeletitargyalóterme

NAPIREND:

1.) Vegyes ügy

- Kurucz u.2. szém alatti ingatlan értékesítése

2.) Hatósági ügyek

Pápu, 20l 4. augusztus 22.
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Dr. Vörös Ibolya

Bocskay László
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JEGYZÓKÖNYV

KészÜlt: Pápa Város ÖnkormányzataKépviselőtesttiletének Egészségügyi és Szociális
Bizottsága 2014. augusáus 26.-i nyilvtínos ülésén a Városhéna I. emeleti
tárgyalótermében.

Jelen vannak: Dr. Vörös Ibolya
Bocskay Lászlő
szirbek Rita
venczel csaba
Benecz Rita
Bakalár Attila

bizottsági elnök
bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag
emberi erő forrás o sztályv ezető
emberi erőforrás csoportvezető

Dr. VÖrÖs Ibolva bizottsági elnök köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a
Bizottság határozatképes, mivel a4 fő bizottsági tagból4 fő megjelent.

NAPIREND:

l.) Vegyes ügy

- Kurucz u.2. szétmalatti ingatlan értékesítése

2.) Hatósági ügyek

A Bizottság 4 igen szavazatlal. ellenszavazat és tartőzkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:

62l2Q14. (VIII.26.) Eü. és Szoc. Biz. határozat
A Bizottság a javasolt napirendet elfogadta.

1) Veryes ügy

- Kurucz u.2. szám alatti ingatlan értékesítése

Dr. vörös lbolva bizottsági elnök ismertette az első napirendi pontot.

Kérdés éshozzászőlás hirinyában szavazásra került sor.



A Bizottság
hozta:

2

4 igen szavazattal, ellenszavazat és tarfizkodás nélkül az alábbi hatátrozatot

63/2014. (VilI,?6.) Eü. és §zoc. Biz. határozat
pápa varos Önkormányzatának Egészsegtigyi és szociális
Bizottsága a Kurucz u. 2. szétm alatti ingatlan értékesítéséhez
hozzájarul.

utasítja a Jegyzőt, hogy az értékesítéssel kapcsolatban
sziikséges intézkedéseket tegye meg. Felhatalmazza a
Polgármestert az adás-vételi szerződés aláiráséra.

Határidő: közzétételazonnal
azadás-vételiszerződésmegkötésefolyamatos

Felelős: Dr. Áldozó Tamas polgármester
Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető

Egyéb hozzészőlás nem volt, ezérta bizottság nyilvános ülése 13 óra 05 perckor véget ért.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szőlő 2011. évi Cxxxrx. törvény 46. § (2)
bekezdés a) pontja alapjana bizottság zárt ülés keretében folytatja munkáját.
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