
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

GAZDASÁGI  BIZOTTSÁGA  

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatalban, a Városfejlesztési osztály hivatali 

helyiségében, a Gazdasági Bizottság 2011. augusztus 8-án 13
00

 órai kezdettel 

tartott üléséről  

Jelen vannak:  Császár Endre, a bizottság elnöke  

 Pingiczer Sándor, Zsegraics Gyula a bizottság tagjai 

  Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

  Heizer Zoltán beruházási csoportvezető 

   

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. 

 

87/2011. (VIII.8.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az 

ülés napirendjéről szóló indítványt elfogadja. 

 

Napirendek: 

 

1. Vegyes Ügyek: 

a) Pályázat benyújtása a Kastély kertjének helyreállítására 

b) Zárt lejárt ügyek 

c) Pápai 6605/1 és 6605/2 hrsz. alatti ingatlan pályázat útján történő értékesítése 

d) Pápa, Anna tér 3. szám alatti 2982/1, 2982/2 és 2985 hrsz. alatti ingatlanok 

pályázat útján történő értékesítése 

e) Pápai 6311/100 hrsz. alatti ingatlan pályázat útján történő értékesítése 

 

 

 

1. Vegyes ügyek 

 

a.) Pályázat benyújtása a Kastély kertjének helyreállítására 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Heizer Zoltán csoportvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 



Heizer Zoltán csoportvezető 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

 

 

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: 

 

88/2011. (VIII.8.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

kastély-kert helyreállításáról szóló előterjesztést 

megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra 

javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

 

Császár Endre javasolja, hogy a meghívóban a Vegyes ügyek közül a b) – e) számú 

előterjesztéseket a bizottság zárt ülésen tárgyalja meg. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

89/2011. (VIII.8.) 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 13
15

 órakor bezárta, a bizottság zárt 

ülésen folytatja munkáját. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 …………………………………. …………………………………………. 

 Császár Endre Heizer Zoltán 

 elnök osztályvezető 

 

 

 


