
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

GAZDASÁGI  BIZOTTSÁGA  

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatalban, a Polgármesteri Kabinet iroda 

helyiségében, a Gazdasági Bizottság 2012. április 18-án 11
00

 órai kezdettel tartott 

üléséről 

Jelen vannak:  Császár Endre, a bizottság elnöke  

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

 Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

  Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

  Hortobágyi Sándor hatósági csoportvezető 

Heizer Zoltán beruházási csoportvezető 

Gaálné Lócsi Orsolya köztisztviselő 

 

Császár Endre elnök 

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

 

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

határozatot hozta: 

 

21/2012. (IV.18.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az 

ülés napirendjéről szóló indítványt elfogadja. 

 

Napirend: 

1. Pápa Város Településszerkezeti Tervének módosítása 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012. (…) önkormányzati  

rendelet-tervezete Pápa Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2002. (VII.5.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

2. Vegyes ügyek: 

a) Pápai 0258/23 hrsz-ú 902 m2 területű ingatlan megvásárlása 

b) Közművesítési hozzájárulás díjának megállapításával kapcsolatos kérelmek 

elbírálása 

 



1. Pápa Város Településszerkezeti Tervének módosítása  

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012. (…) önkormányzati  

rendelet-tervezete Pápa Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2002. (VII.5.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Császár Endre elnök 

Köszönti Hortobágyi Sándor csoportvezetőt és felkéri, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Hortobágyi Sándor csoportvezető 

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, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

22/2012. (IV.18.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága 

Pápa Város Településszerkezeti Tervének módosításáról, 

valamint a Pápa Helyi Építési Szabályzatáról szóló 

10/2002. (VII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló előterjesztést megtárgyalta és határozati javaslatot 

valamint a rendelet-tervezetet egyaránt elfogadásra 

javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

 

Császár Endre javasolja, hogy a meghívóban szereplő 2. számú napirendet a bizottság zárt 

ülésen tárgyalja meg. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

23/2012. (IV.18.) 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 11
20

 órakor bezárta, a bizottság zárt 

ülésen folytatja munkáját. 

 

K.m.f. 

 

 

 …………………………………. …………………………………………. 

 Császár Endre Molnár István 

 elnök osztályvezető 


