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Igazoltan távolmaradt: Dr. Péntek Árpád a bizottság tagja 

 

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. 

 

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

határozatot hozta: 

 

126/2012. (IX.25.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az 

ülés napirendjéről szóló indítványt elfogadja. 

 

Napirend: 

1. Beszámoló az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról 

2. I. Beszámoló a város belföldi és nemzetközi turusztikai-idegenforgalmi marketing 

tevékenységéről 

II. Tourinform beszámoló 2009-2011. 

3. Vegyes ügyek: 

a) Jelentés a Képviselőtestület zárt ülésein hozott lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról 

b) Tőkeemelés a Termálvízhasznosító Zrt-ben 

c) Jókai u. 29. sz. alatti üzlethelyiség értékesítése 

d) Pápai 2047/10 hrsz-ú ingatlanból 40 m
2
 terület értékesítése Horváth Imre részére 

e) Pápai 1966/16 hrsz-ú „kivett lakótelep” megnevezésű ingatlanból 101 m2 

területkülönbözet telekkiegészítésként történő értékesítése 



f) Közművesítési hozzájárulás díjának megállapításával kapcsolatos kérelmek 

elbírálása (a napirenddel kapcsolatos anyagok a Városfejlesztési Osztály 

Beruházási Csoportján megtekinthetők) 

 

1. Beszámoló az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról 

 

Császár Endre elnök 

Köszönti Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna költségvetési csoportvezetőt és felkéri, hogy 

ismertesse az előterjesztést. 

 

Bakkné Gertsmayer Zsuzsanna 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: 

 

127/2012. (IX.25.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

2012. I. félévi gazdálkodásról szóló előterjesztést 

megtárgyalta, a beszámolót elfogadásra javasolja a 

Képviselőtestületnek. 

 

2. I. Beszámoló a város belföldi és nemzetközi turusztikai-idegenforgalmi marketing 

tevékenységéről 

 

Császár Endre elnök 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 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: 

 

128/2012. (IX.25.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

város belföldi és nemzetközi turusztikai-idegenforgalmi 

marketing tevékenységéről szóló előterjesztést 

megtárgyalta, a beszámolót elfogadásra javasolja a 

Képviselőtestületnek. 

 

 

II. Tourinform beszámoló 2009-2011. 

 

A napirend tárgyalásánál jelen Gaál Gyula Istvánné a Tourinform képviseletében. 

 

Császár Endre elnök 

Köszönti Gaál Gyula Istvánnét és felkéri, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 



Gaál Gyula Istvánné 

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: 

 

129/2012. (IX.25.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

Tourinform tevékenységéről és működéséről szóló 

előterjesztést megtárgyalta, a beszámolót elfogadásra 

javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

A szavazást követően Gaál Gyula Istvánné távozott a Bizottság üléséről. 

 

Császár Endre javasolja, hogy a meghívóban szereplő 3. számú Vegyes ügyek napirend 

pontjait a bizottság zárt ülésen tárgyalja meg. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

130/2012. (IX.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 8
20

 órakor bezárta, a bizottság zárt 

ülésen folytatja munkáját. 

 

K.m.f. 

 

 

 …………………………………. …………………………………………. 

 Császár Endre Molnár István 

 elnök osztályvezető 

 


