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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatala tárgyalójában, a Gazdasági Bizottság 2012. 

október 24-én 8
00

 órai kezdettel tartott üléséről 

Jelen vannak:  Császár Endre, a bizottság elnöke  

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

  Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

György Zoltán 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: 

 

156/2012. (X.24.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az 

ülés napirendjéről szóló indítványt elfogadja. 

 

Napirend: 

1. Vegyes ügyek: 

- Pápai 0993/12 hrsz-ú és 010000/2 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása 

- Vételi ajánlat benyújtása a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. ingatlanjaira (6311/23 

és 6311/24 hrsz.) 

 

1. Vegyes ügyek 

 

 

a) Pápai 0993/12 hrsz-ú és 010000/2 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Molnár István osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Molnár István osztályvezető 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

 



Császár Endre elnök 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás és észrevétel 

nem érkezett. 

 

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

határozatot hozta: 

 

157/2012. (X.24.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

pápai 0993/12 hrsz-ú és 010000/2 hrsz-ú ingatlanok 

belterületbe vonásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, 

a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 

Képviselőtestületnek. 

 

 

b) Vételi ajánlat benyújtása a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. ingatlanjaira 

(6311/23 és 6311/24 hrsz.) 

 

Császár Endre elnök 

Köszönti György Zoltán köztisztviselőt és felkéri, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

György Zoltán köztisztviselő 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Császár Endre elnök 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás és észrevétel 

nem érkezett. 

 

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

határozatot hozta: 

 

158/2012. (X.24.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

Pápai Termálvízhasznosító Zrt. ingatlanjaira – a pápai 

6311/22, 6311/23 és 6311/24 hrsz alatti építési telkekre – 

tett vételi ajánlat benyújtásáról szóló előterjesztést 

megtárgyalta, a határozati javaslatot elfogadásra 

javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

 

Több napirend nem lévén a bizottság elnöke az ülést 8
20

 órakor bezárta. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 …………………………………. …………………………………………. 

 Császár Endre Molnár István 

 elnök osztályvezető 


