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Császár Endre elnök 

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

megjelent. Indítványozza, hogy a Bizottság a Vegyes ügyek közt tárgyalja meg a 

„Pályázatokkal kapcsolatos ÁFA növekmény kompenzációról” szóló indítványt. Megkérdezi, 

hogy a meghívóban jelzett napirenden kívül van-e egyéb javaslat. Miután egyéb javaslat nem 

érkezett, indítványozza, hogy a bizottság a meghívóban jelzett napirendet fenti kiegészítéssel 

tárgyalja meg. 

 

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

határozatot hozta: 

 

96/2012. (VI.25.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az 

ülés napirendjéről szóló indítványt elfogadja. 

 

Napirend: 

1. I/1. Pótelőirányzati kérelmek elbírálása 

I/2. Pápa 2027 kötvénnyel kapcsolatos döntés  

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

önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2012. évi 

költségvetéséről szóló 5/2012. (III.1) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

2. Vegyes ügyek: 

a) Zárt lejárt ügyek 

b) Kossuth utca 18. szám alatti nem lakás célú helyiség értékesítése 

c) Huszár lakótelepi ingatlan elidegenítéséhez hozzájárulás 

d) Öreghegyi Alsó út melletti 20981 hrsz-ú ingatlan telekértékesítés 

e) Pályázatokkal kapcsolatos ÁFA növekmény kompenzáció 

 



1. I/1. Pótelőirányzati kérelmek elbírálása 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Menyhárt László gazdasági osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Menyhárt László osztályvezető 

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 nélkül és 1 tartózkodás mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

97/2012. (VI.25.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

pótelőirányzati kérelmekkel kapcsolatos előterjesztést 

megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja a 

Képviselőtestületnek. 

 

 

2. Vegyes ügyek 

a) Pályázatokkal kapcsolatos ÁFA növekmény kompenzáció 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Molnár István városfejlesztési osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Molnár István 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, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

98/2012. (VI.19.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

pályázatokkal kapcsolatos ÁFA növekmény 

kompenzációról szóló előterjesztést megtárgyalta, a 

határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 

Képviselőtestületnek. 

 

Császár Endre javasolja, hogy a meghívóban szereplő 1. számú napirend kötvénnyel 

kapcsolatos, valamint az ehhez kapcsolódó rendelet-módosításról szóló napirendeket, 

valamint a Vegyes ügyek közül az a) - d) napirendeket a bizottság zárt ülésen tárgyalja meg. 

 

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

határozatot hozta: 

 



99/2012. (VI.25.) 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 18
00

 órakor bezárta, a bizottság zárt 

ülésen folytatja munkáját. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 …………………………………. …………………………………………. 

 Császár Endre Molnár István 

 elnök osztályvezető 

 


