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PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

GAZDASÁGI  BIZOTTSÁGA  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatala tárgyalójában, a Gazdasági Bizottság 2013. 

május 28-án 8
15

 órai kezdettel tartott üléséről 

Jelen vannak:  Császár Endre, a bizottság elnöke  

 Pingiczer Sándor, Zsegraics Gyula, a bizottság tagjai 

Horváthné Farkas Andrea aljegyző 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

 

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 tár-

gyalja meg. 

 

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

határozatot hozta: 

 

65/2013. (V.28.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az 

ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

 

Napirend: 

1. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok beszámolójának jóváhagyása 

I. Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. 

II. Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 

2. Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárd Hulladék Kezelési Önkormány-

zati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

3. Vegyes ügyek 

a) Közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv 

b) Partnervárosi együttműködés Kovásznai ingatlanfejlesztésben 

c) Pápai Hús 1913. Kft.-vel kapcsolatos tájékoztató 

d) Tapolca Patak revitalizációja II. ütem – adásvételi előszerződések jóváhagyása 

e) Pápai Platán Nonprofit Kft. tőkeemelés, területhasználat 

f) Közművesítési hozzájárulás díjának megállapításával kapcsolatos kérelmek elbírá-

lása  

 

Császár Endre elnök javasolja, hogy a meghívóban szereplő Önkormányzati tulajdonú gazda-

sági társaságok beszámolójának jóváhagyása napirendi pontot és a Vegyes ügyek c)-f) pont-

ban szereplő napirendeket a bizottság zárt ülésen tárgyalja meg. 
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A bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózko-

dás nélkül az indítványt egyhangúlag elfogadja. 

 

A Bizottság a nyílt ülést 8
20 

órakor felfüggeszti, munkáját zárt ülésen folytatja. 

 

A bizottság 8
40

 órakor, Dr. Péntek Árpád bizottsági taggal kiegészülve nyílt ülésen folytatja a 

munkáját. Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 

 

2. napirend:  Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárd Hulladék Kezelé-

si Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Horváthné Farkas Andrea aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Horváthné Farkas Andrea aljegyző 

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, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

70/2013. (IV.28.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az 

Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárd 

Hulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést 

megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja a Képviselőtestü-

letnek. 

 

3. napirend:  Vegyes ügyek 

 

a) Közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Nagy Zsolt gazdasági osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Császár Endre elnök 

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

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

határozatot hozta: 

 

71/2013. (IV.28.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv első olva-

satáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati ja-

vaslatot elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

b) Partnervárosi együttműködés Kovásznai ingatlanfejlesztésben 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Nagy Zsolt gazdasági osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Nagy Zsolt gazdasági 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, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

72/2013. (IV.28.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

Kovásznai ingatlanfejlesztésben tervezett partnervárosi 

együttműködésről szóló előterjesztést megtárgyalta, a 

rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselőtes-

tületnek. 

 

Több napirend nem lévén a bizottság elnöke a nyílt ülést 8
55

 órakor bezárta. A bizottság zárt 

ülésen folytatja a munkáját 

 

K.m.f. 

 

 …………………………………. …………………………………………. 

 Császár Endre Zsegraics Gyula 

 elnök bizottsági tag 

 


