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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. 

július 3-án 16
00

 órai kezdettel tartott üléséről 

Jelen vannak:  Császár Endre, a bizottság elnöke  

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

Horváthné Farkas Andrea aljegyző 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

 

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: 

 

87/2013. (VII.3.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az 

ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

Napirend: 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) önkormányzati rende-

let-tervezete az Önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. (III.28.) önkormányzati rende-

let módosításáról 

2. Vegyes ügyek 

a) Pápai Szeletelt és Darabolt Hústermékeket Csomagoló Kft.-vel kapcsolatos döntés 

b) E-ON EH-SZER földhasználati jog alapítása 

c) Veszprémi út 52. értékesítés 

 

1. napirend:  Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete az Önkormányzat vagyonáról 

szóló 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Nagy Zsolt gazdasági osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 
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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: 

88/2013. (VII.3.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az 

Önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. (III.28.) ön-

kormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést 

megtárgyalta, a Pápa Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …/2013. (…) önkormányzati rendelet-

tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

 

Császár Endre javasolja, hogy a meghívóban szereplő Vegyes ügyek napirend pontjait a bi-

zottság zárt ülésen tárgyalja meg. 

 

A bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózko-

dás nélkül az indítványt egyhangúlag elfogadja. 

Több napirend nem lévén a bizottság elnöke a nyílt ülést 16
10

 órakor bezárta. A bizottság zárt 

ülésen folytatja a munkáját 

 

K.m.f. 

 

 …………………………………. …………………………………………. 

 Császár Endre Dr. Péntek Árpád 

 elnök bizottsági tag 

 


