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PáPai Polgármesteri Hivatal tárgyaló.iábati, a Gazdasági Bizottság 2014, augusztus
26-en 8§ órai kezdettel tartott nvituano. üléséről

Jeien vannak: Császár Endre" a bizottság einöke
Pingiczer Sándor, Zsegraics Gyula a bizottság tagiai
Unger Tamás aipolgármester
Karrozsainé Dr. Pék Mária címzetes lőjegl,ző
Molnár I stván városí§ lesztési osztályvezető
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető
Benecz Rita emberi erőforrás oszíályvezető
György Zoltán közti sztvisel ő
Bakalár Attila köztisztviselő

Távolmaradását előzetesen. bej elentette :

Dr. Péntek Arpád a bizottság tagja

('sászár Endre elnök
MegátlaPÍda, hogY a bizottság ülése határozatképes, mivel azon a bizottság 3 tagja megjelent.
Megkérdezi, hogy a meghívóban jelzett napirenden kívül van-e egyéb javáslat. Miután'egyeb
javaslat nem érkezett. indítványozza. hogy a bizottság u ,.ghiuótan jelzett napirendet
tárgyalja meg.
Ezt kÖvetően a bizottság 3 igen szavazattal, ellenszav azat és tartózkodás nélkül a következő
halározatot hozta:

Napirend:

97l20l4. (YilI..26.\ GB határozat
Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az
ülés napirendjét az alábbiak szerint határozzameg:

1 . Pápa Város Gazdaságfej lesztési Stratégiája 20 1 4-20ZO.
2. Beszámoló az önkormányzat2014. tr" felévi gazdálkodásáról
3, PáPa Város Önkornrányzaía Képviselőtesiületének ...12014. (...) önkormányzati

rendelet-terveZete a közterLiletek eltrevezésének. az elnevezések megváltoztatásának.
val am i nt a házszámozás szabályai nak m e gál l ap ításáró l

4. PáPa Város Önkormányzata Képviselőtestületének ..,l2OI4. (...) önkormányzati
rendelet-teryezeíe a hulladékgazdáIkodási közszolgáltatásról szóló 1 1l20I4. (y,29.)
önkormányzati rendelet módosításáról

5. A VeszPrém Megyei Kormányhivatal Pápai .Iárási Hivatal Járási Munkaügi,i
Kirendeltségének tá.|ékoztató.ja a munkaerő-piaci helyzet és a foglalko zíatás
alakulásáról Pápán

6. Vegyes ügyek:
a) Rendőrség épületének felújítása
b) Fápa-TapolcaÍÖi Evangéiikus Leányegyházközséggel történő használati

szerződés módosítás (Park u. 7.)
c) Zártleján
d) Termálvízhasznosító Zlt. hitelszerződés módosítása



V íziközművek gördülő fe.j l esztési terveinek véleményezése, j óváhagyása
Telekhatár rendezés - pápai 555213 hrsz-ú ingatlan §émeth Róbert)
Candela Casa Ingatlanfbrgalmi Kft. felajánlása (i9 *')
Török Bálint u.27 . szám alatti ingatlanrészek érlékesítése
Bérlőkryelölési"joggal érintett lakás értékesítése (Patyi Szilárd. Kisliget u. 6.)

Pápa. Vajda ltp. 6. szám alatti raktár értékesítése
Bakony Volán Zrt, menetrendmódosítása
Közműve s í íésí hozzáj árul ás dí i ának me gál l ap ításával kapc sol ato s ügyek

1" napirend: Pápa Város Gazdaságfejlesztési Stratégiája 201^4-2020.

császár Endre elnök
Köszönti Unger Tamás alpolgármestert és felkéri. hogy ismeftesse az előterjesztésben
fbglaltakat.

Unger Tamás alpol gármester
I smerteti az előterj esztésben foglaltakat.

pinqiczer sándor:
Elmond.ia. hogy a pápai repülőtér esetleges polgári hasznosítása a válialkozások
szempontiából is .|elenthet egy kitörési pontot, hiszen vannak olyan vállalkozások" akiknek
segítene. hogy helyben különböző anyagokat, technikákat lehetne szállítani megfelelő úton.

Célszerű lenne megvizsgálni, hogy a környező városokba érkező kelet-európai, főleg orosz
turistákat ide lehetne-e csalogatni. Ennek nagyon sok feltétele van. Egyik a szállás. lesz-e
szállő ahova el lehet helyezni az ide érkezó turistákat. Másik pedig a repülőtér polgári
hasznosítása, hiszen a turisták repülőgép .iárattal érkeznek. Kérdése. hogy lesz-e a

közeljövőben aíTa lehetőség, hogy a város reptere nyilvános repülőtér legyen.

Unger Tamás alpolgármester
.A ^polgári hasznosításnak valószínűleg 2 lépcsójét lehet elképzelni. Az első inkább - a

megépült infrastruktúra miatt - teherszállítással kapcsolatos lehetőség. A repülőtér a Dunántúl
egyetlen repülótere" ami nagy szállítógépek fogadására alkalmas. Itt azért meg kell említeni.
hogi, elsősorban katonai repülőtér. A két terület kombinációja számos kérdést vet fel. A
mentóhelikopter leszálló pálya kialakítása során is voltak fbnntartásai a Honvédelmi
Minisztériumnak. Azt gondolom, első sorban teherszállítással, logisztikával kapcsolatos
lehetóségeket érdemes kialakítani. utána pedig a személyszállítással kapcsolatos
lehetóségeket,

Zsegraics G_v-ula:

Nagyon nehéz a helyzet a munkaeró piacon. mert egyre kevesebb a megfelelően képzett
szakmunkás. Az igazl szakemberek nagy része az idósebb korosztályhoz tartozik. Ezért
kellene a szakmunkásképzéssel egy kicsit többet foglalkozni. Kérdése, hogy van-e lehetőség a

régi szakmunkásképzési rendszer visszaállítására.

Unger Tamás alpolgármester
Az űj szakmunkásképzési rendszer 4 éves. Leegyszerúsítve igyekezett az oktatáspolitika a
gyakorlatot a középpontba helyezni. A klasszikus alapműveltség aránya lecsökkent és
elméletben is gyengült az oktatás. Gyakorlati helyekben az arány olyan szinten csökkent
vissza a megváltozott.jogszabályok miatt. hogy ezek a gy,akorlati helyek nem vállallák azt a
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i)
g)

h)
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szintű képzést, amit régen, ezérI a tanulóknak még mesterképzést is kell végezniük a
megfelelő szaktudás elsajátításához. A képzési rendszert központi .iogszabályok határozzák
meg"

császár Endrc elnök
Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsoiatban további kérdés, hozzászóIás és észrevétel
nem érkezett.

Ezt követően a bizottság 3 igen szavazaítaI. ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:

98/20l4. (VIII.2ó.) GB határozat
Pápa Város Önkormányzaíának Gazdasági Bizottsága a
Pápa Város Gazdaságfejlesztési Stratégiája 2014-2020.
megnevezésű előterjesztést megtárgyalta, azI a
Képviselőtestületnek elfogadásra .i avasol j a"

2. napirend: Beszámoló az önkormánvzat2011.I. félévi gazdálkodásáról

császár Endre elnök
Köszönti Nagy Zsolt osztályvezetót és felkéri. hogy ismefiesse az előterjesztésben fbglaltakat.

Nag}, Zsolt osztályvezető
Ismeileti az előteri esztésben foglaltakat.

császár Endre elnök
\{egállapiqa. hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés. hozzásző|ás és észrevétel nem
érkezett.

Ezt kör'etően a bizottság 3 igen szavazaítal, ellenszavazat és tarlózkodás nélkül a következö
határozatot hozta:

99/20l4. (VIII"26.) GB határozat
Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a
beszámoló az önkormárryzat 20|4. I. félévi
gazdálkodásáról szóló előter.iesztést megtárgyalta. azí a
Képviselőtestületnek elfogadásra j avasolj a.

3. napirend: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének ...l}0l1. (...\
önkormányzati rendelet-tervezete a közterületek elnevezésének, az
elnevezések megváltoztatásának, va|amint a hánszámozás
szabályainak megállapításáról

.l ltapirend tárgyalásánál .jelen van a Városgondnoksdg képviseletében Bánhidi László
illré:mén1,1,ezelő, yalanliní a Közteralet-felagyelet képviseletében Radó Isrván csoporrvezeíő,

császár Endre elnök
Felkeri \1olnár István osztál!,vezetőt. hogy ismefiesse az előterjesztésben íbglaltakat.

\ 1r-,,inár I str án osztál},r,ezetó
Isltci-teti az eloterjesztesben tbglaltakat.

J



Ezt követően a bizottság 3

határozatot hozta:

császár Endre elnök
Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászőIás és észrevétel nem
érkezett.

igen szavazattal. ellenszavazaí és tartózkodás nélkül a következó

l00/2014. (VIII.26.) GB határozat
Pápa Város Önkorm ányzatának Gazdasági Bizottsága
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
...12014. ( . ) önkormányzati rendelet-tervezetét a
közterületek elnevezésének. az elnevezések
nTegváltoztatásának, valamint a házszámozás
szabályainak megállapításáról megtárgyalta. azí a
Képviselőtestületnek el fo gadásra j avaso lj a.

BÓnhidi László intézményvezető és Radó Isnán ct;oportvezető távozik az ülésről.

4. naPirend: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének ,..12014. (...)
önkormányzati rendelet-tervezete a hulladékgazdáIkodási
közszolgáltatásról szóló 1ll20t4. (v.29.) önkormányzati rendelet
módosításáról

A naPirend tárgYalásánal a KOZSZOLG l,,tonpro.fit Kft, képviseletében 
.f elen vctn Mészáros

Csaba üg;lvezető,

császár Endre elnök
Felkéri Molnár István osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat.

Molnár István osztál},vezető
Ismerteti az előterj esztésben foglaltakat.

császár Endre elnök
Megállapítja, hogy az előteriesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászőIás és észrevétel nem
érkezett.

Ezt követően a bizottság 3 igen szavazattal. ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következö
határozatot hozta:

l0l/20l{. (\'III.26.) GB határozat
pápa város Önkorm ányzatának Gazd,asági Bizottságapápa város Önkormányzata képviselőtestületénók
, ..12014, ( ) önkormányzati rendelet-tervezetét a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 1 1l2O14,
(V.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
megtárgyalta, azt a képviselőtestületnek elfogadásra
.javasolja.

Mészáros Csaba a KOZSZOLG Nonprtlíií Fíi. ügnezeí(ífe tátlozik az ülésről.



5. napirend: A Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltségének tájékoztatója a munkaerő-piaci
helyzet és a foglalkoztatás alakulásáról Pápán

A napirend íárgyalásánál a Veszprém Megyei Kornlánl,fuivatal Papai ,]árasi Hivaíal ,]úrási
Munkaügyi Kirendeltségének képviseletében,jelen van Bclc,.skay Gyöngyi kirencleltségt,ezető.

császár Endre elnök
Köszönti Bocskay Gyöngyi kirendeltségvezetőt és felkéri, hogy ismertesse az előterjesztésben
foglaltakat,

Bocska} Gyöng} i kirendeltségvezető
Ismerteti az előterj esztésben fo glaltakat.

császár Endre elnök
Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés. hozzászőlás és észrevétel nem
érkezett"

Ezt kÖvetően a bizottság 3 igen szavazatíal, ellenszavazaí és íarlőzkodás nélkül a következő
haíározatoí hozta:

102/2014. (VIII.26.) GB határozat
Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági tsizottsága a
Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal
.Iárási Munkaügyi Kirendeltségének tájékoztatőját a
munkaerő-piaci helyzet és a foglalkoztatás alakulásáról
Pápán megtárgyalta, azí a Képviselőtestületnek
elfogadásra j avasol j a.

Boc:skay Gyóngi o Ve.szprém Megl,gi Korruányhivatctl Pápai Járá,si Hivaíal Júrási
Mu nkaúgyi K ir e nd e l t s é gé n e k l,e ze í ő.j e t ávrl z i k a z ij l é,s r ő l.

,6: napirend: Vegyes ügyek

a) Re ndőr s é g é pül e í é ne k felúl ít ás a

A naPirend tárgyalásánál a Pápai Rendőrkapiíány,sag képviseletében ,jelen van Szappan
C'saba alezredes,

-

császár Endre elnök
Köszönti Szappan Csaba alezredest és felkéri, hogy ismerlesse az előterjesztésben foglaltakat.

Szappan Csaba alezredes
Ismerteti az előterj esztésben foglaltakat.

császár Endre elnök
Megállapítja. hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés. hozzásző|ás és észrevétel nem
érkezett,



Ezt követően a bizottság 3 igen szavazatíal, ellenszavazat és tarlózkodás né,lkül a következő
határozatot hozta:

l03/2014. (VJII.26.) GB határozat
Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a
rendőrség épületének felútításáról szóló előterjesztést
megtárgyalta. azí a Képviselőtestületnek elfogadásra
javasolja.

Szappan C'saba alezrede,s távozik az ülésről.

b1 Pápa,Tapolcafői Evangéliku.s Leőnyegyházk()zs,éggel történő ha.sználati szerzőc]és
módclsítás (Park u. 7,1

császár Endre elnök
KÖszönti György Zoltán köztisztviselőt és |elkéri, hogy ismeftesse az előterjesztésben
íbglaltakat.

György Zoltán köztisztviselő
Ismerteti az elóterjesztésben foglaltakat.

császár Endre elnök
Megállapíqa, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel nem
érkezett.

Ezt kÖvetően a bizottság 3 igen szavazatta|, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:

104/20l4. (VIII.26.) GB határozat
Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a
Pápa-Tapolcafoi Evangélikus Leányegyházközséggel
tör,ténő használati szerződés módosításáról szóló
előterjesztést megtárgyalía, azt a képviselőtestületnek
el fogadásra j avasol j a.

h) Tarak Bálint u. 27. .yzám alatti ingatlanrészek értéke'írése

Császár Endre elnök
Felkéri György Zoltán köztisztviselőt, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat;

Gvörg}, Zoltán köztisztviselő
Ismerteti az elóterj esztésben foglaltakat.

császár Endre elnök
Megállapíqa. hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászőlás és észrevétel nem
érkezett.



Ezt követően a bizottság
határozatot hozta:

igen szavazaítal, ellenszavazat és tartózkodás néikül a következö

105/20l4. (VII1.26.) GB határozat
dasági Bizottsága. az

önkormányzat vagyonáról szóló 7l20l3. (IIL28.)
önkormányzati rendelet 1 1. § (3) a) pontjában foglaltak
alapján, a Pápa, Török Bálint utca 27. szám alatti
457 4l Al2 hrsz" 48/ 1 000 tulaidoni illetőség és a 457 4lAl3
hrsz" 61/1000 tula,idoni illetőség, pályázaí útián" egyben
tö rlé nó érté ke s ítésé hez hozzá.i árul .

Utasítja a polgármestert a szüksóges intézkedések
megtételére és felhata|mazza az adásvóteli szerződés
aláírására.
Határidő: íblyamatos
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Császár Endre Bizottsági elnök
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető

j) Pápa, Vajda ltp 6 ,szám alatti raktár éríékesítése

császár Endre elnök
Felkéri György Zo|tán köztisztviselőt, hogy ismeftesse az elóterjesztésben foglaltakat,

G},örgy Zoltán köztisztviselő
Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.

C'sászár Endre elnök
Megállapít3a, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés. hozzászőlás és észrevétel nem
érkezett.

Ezt követően a bizottság 3 igen szavazaítal. ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határözatot hozía:

l06/20l4. (VIII.26.) GB határozat
Pápa Város Önkornrányzaíának Gazdasági Bizoíísága, az
önkormányzat vagyonáról szóló 7lZ013. (IIL28).
önkormányzati rendelet 1 l. § (3) a) pontjában foglaltak
alapján. a Pápa. Vajda Péter ltp. 6, szám alatti 6348lAl25
hrsz. - ú 41 m- területú ..raktár" megnevezésű nem lakás
célú helyiség pályázat útián történő értékesítéséhez
hozzájárul,
Utasítja a polgármesteft a szükséges intézkedések
megtételére és felhatalmazza az adásvételi szerződés
aláírására.
Határidó: folyamatos
Felelős; Dr. Áldozó Tamás polgármester, Császár Endre Bizottsági elnök

Nagy Zsolt gazdasági osztályv ezeíő



k1 Bakony Volán Zrí. menetrendmódosítása

császár Endre elnök
Felkéri Molnár István osztályvezetót. hogy ismeftesse az előterjesztésben foglaltakat.

Molnár István osztálvvezető
Ismerteti az elöterj esztésben íbglaltakat.

Császár Endre elnök
MegállaPÍda, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzásző|ás és észrevétel nem
érkezett.

Ezt kÖvetÖen a bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazaí és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:

l0712014. (YIJI.26.| GB határozat
Pápa Város Önkormányzatának Óizdasági Bizottsága a
Bakony Volán Zrt. helyí autóbuszjáratainak módosított
menetrendjéről szóló előterjesztést megtárgyalta, annak
20l4. szeptember 1-jétől történő bevezetésével egyetért,
azzal a kikötéssel. hogy a Bakony Volán Zrt. köteles a
lakosság teljes körű tájékoztatására a menetrendi
változások életbe lépését megelőzően.

császár Endre javasolja az alábbi haíározatijavaslat elfogadását:
,,PáPa Város Önkormányzatának Gazdasági Biiottsága a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóIő 201 1" évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekáés c) pontjábán
íbglaltak alapján a napirenden szereplő 6. Vegyes ügyek c), d). e) 0, g), és i) napiréndek
tárgYalására zárt Ülést rendel el, mivel mind az önkormányzat, mind pedig az előterjesztéssel
érintett másik fel üzleti érdekét veszélyeztetné a döntés indokainak előzétes nyilvánosságra
kerülése."

Eá kÖvetően a bizottság 3 igen szavazatíal. ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:

l08/2014. (VIII.26.) GB határozat
Pápa Város Önkormány zatának Gazdasági Bizottsága a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pondában
íbglaltak alapján. a napirenden szereplő 6. Vegyes ügyek
c), d), e) 0, g), és i) napirendek tárgyalására zárt ülést
rendel el, mivel mind az önkormányzat, mind pedig az
előterjesztéssel érintett másik fél üzleti érdekét
veszélyeztetné a döntés indokainak előzetes
nyilvánosságra kerülése.



császár Endre elnök
A 20ll. évi CLXXXX. törvény (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján abizoítságzárt
ülést tart a 6. Vegyes ügyek l) napirend tárgyalásánál is.

TÖbb napirend nem lévén a bizottság elnöke a nyílt ülést 9a órakor bezáría. A bizoííság zárt
ülésen folyatja a munkáját.

K.m.f^

Zsegraics Gyula
bizottsági tag
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Dr. Péntek Arpád
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Pápa Város Önkormán yzatának
Gazdasági Bizottsága

MBGHÍvÓ
A Gazdasági Bizottság 20l4. augusztus26-án (kedden)

8! órakor tarlandó ülésére

Az üLEs HELyE: vARosHÁzA l. EMELETI TÁRGyALóTERMÉgpN
(pÁpA, FŐ UTcA 5,)

Napirend:

l " Pápa Város Gazdaságfej lesztési Stratégiá.ja 20l4-2020,
2, Beszámoló az.önkormányzat2014, I. félévi gazdáIkodásáról
3, PáPa Város Önkormányzata Képviselőtestúletének ...12014. (...) önkorm ányzati rendelet-

tervezete a kÖzterÜletek elnevezésének. az elnevezések megváltoztatásának, vaIamint a
házszámozás szabá lyai n ak me gá l l apításáró l

4, PáPa Város Ónkormányzata Képviselőtestületérrek .../20l4. (, .) önkormányzaíi rendelet-
tervezete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásróI szóló 1ll20l4. (y.29.) önkormányzati
rendelet módosításáróI

5, A VeszPrém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének
tájékoztatója a munkaerő-piaci helyzet és a íbglalkoztatás alakulásáról pá!án

6. Vegyes ügyek:
a) Rendőrség épületének felú.iítása
b) PáPa-TaPolcafői Evangélikus Leányegyházközséggel történó használati szerzódés

módosítás (Park u. 7,)
c) Zárt lejárt
d) Termálvízhasznosító Zrt, hitelszerződés rnódosítása
e) VÍzikÖzművek gördtilő fejlesztési terveinek vélernényezése, jóváhagyása
Í) Telekhatár rendezés - pápai 555213 hrsz-ú ingatlarr (Nérneth nou.,tl-g) Candela Casa Ingatlaníbrgalmi Kft. felajánlása ( l9 m2)
h) Török Bálint u.27 , szán alatti ingatlanrészek értékesítése
i) Bérlőkijelölésijoggal érintett lakás értékesítése (Patyi Szilárd, Kisliget u" 6.)j) Pápa, Vajda ltp. 6, szám alatti raktár értékesítése
k) Bakony Volán Zr-t, menetrendmódosítása
I) KÖzművesítési l'lozzájárLrlás díiának megállapításával kapcsolatos ügyek (a napirenddel

kapcsolatos arryagok a Polgánnesteri Hivatal Városfejlesztési osztállián megtekinthetők)

Kérem az ülésen szíves megjelenését! '

Pápa, 20l 4. augusztus 22.

C]sászár E,ndre s,k.

GB elnök

közti sztv i sel

ía ö,vt}
1,§$ry'

§:wi§
Pápa,20l4. au

Kiadmány hiteléül



Po igárnresteri Hivatal
Gazdaságt OsztályátóI

Tiszteli Gazdasági B izottság !

APápa, Török Bálint utca27. szám alatt 2 db önkormányzati tulajdonír 1akás célú bérleménl,t,
azok életveszélyes állapota miatt, engedélyben foglaltak szerint a Városgondnokság
e]botrtatta,

Az ingatlan-nyilvántartásban 4574lAl2 brsz. alatt 24 m2 alapterülettel- 4574lN3 lrrsz. alatt 30

m2 alapteriilettel felvett lakásokhoz (1. számű melléklet) a közös tulajdonból 109/1000

trrlaj doni illetőség tatozlk.

A felépítmény nélküli földterületre több lakó vételi ajánlatot rrl,újtott be az önkormányzathoz.

Az ingatlan hasznosítási korlátait" áIlapotát. fekvését figyelembe véve, az tngatlanforgaimi
szakértői vélemény az 7482 m2 területit ingatlan 48/1000 hrlajdorri illetőségének a forgalmi
értéket bruttó 384.000,, Ft-ban, a 61l1000 tulajdoni ilietőségének a forgalmi értéket bruttó
48 8.000,- Ft-barr hatérozta meg,

Pápa Város ÖnkormányzataKépviselőtestületének az önkormányzatvagyonátől szóló 7l20l3.
(IL28.) önkormányzati rendelet 11, § (3) a) pontja értelmében vagyontárgy elidegenítéséről
Gazdasági Bizottság j o go suit dönterri.

A fentiek alapjan vagyongazdálkodási szempontból indítványozzu|< az eibontott lakásokra
jutó 48ii000 tulajdorri ilietőség bruttó 384.000.- Ft, a 61lW00 tulajdoni illetőség bruttó
488.000,- Ft, mindösszesen 872.00a"- Ft alapáron. pályázat útján, egyben történő
értékesítését.

Kérem az előterjesztést megvitatni és ahatározati javaslatot elfogadni szír,eskedjenek.

Összeállította: György Zoltán köztisztviselő

P ápa, 2014, augusztus 1 1.

HATAROZATI JAVASLAT
'

Pérya Yfuos Önkorrrrányzatána|< Gazdasági Bizottsága. az önlrormányzat vagyonáról szóló
"/12013. (II1.28.) önkormányzati rendeiet 11. § (3) a) pontjában foglaltak alapján, a Pítpa,
Török Bálint utca27. szám alatti 4574lAl2ktsz.48ll000 tuiajdoni illetősóg és a 4574lN3
llrsz,6ll1000 tulaidoni illetőség, pályázatűtján, egyben történő értékesítóséhezhozzájárul.

Utasítja a polgármestefi a szükséges irrtézkedések megtételére és felhatalmazza az adásvételi
szerződés aláírására.

Határidő: folyamatos
Felelős: Dr, Aidozó Tamás polgármester

Császár Endre Bizottsági elnök
Nagy Zsolt gazdasági osztá17,v ezető

i; \ ,,:/, ] ,, Jl
f! 11r, __.,r-_/t, íj, í/

Nagy Zsoit
gazdasági o sztály v ezető



Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Osztá\látől

Tisztelt Gazdasági Bizottság i

A Pápa, Vajda Péter ltp. 6. szárn aiatti önkormányzati tuiajdonú nem lakás célú helyiségre
vételi szánd ék érkezett

A helyiség 6348lN25 hrsz. alatt 41 n' alapterülettel ,.laktár" megnevezéssei keriilt
Í'elttintetésre az ingatlan-nyilvántarlásba. melyhez a közös tulajdonbót 2611000 ttrlajdoni
illetőség tartozik.

A helyiség közműellátással nem rendelkezik . áilapotát" fekr,ését figyelembe vét e az
ingatianforgalmi szakértői vélemény a forgalmi értéket bruttó 1.994,000,- Ft-ban határozta
n]eg.

Pápa Város Önkomány zataKépviselőtestületének az önkormánl,zat vagyonáró] szóió 7l20l3.
(III.28.) örrkormánl'zati rendelet ] 1. § (3) a) pontja értelmében vagvontárg.v elidegenítéséről
G azdasági Bizottság j o go suit riönteni.

A fentiek alapján vagyongazdálkodási szempontbó1 és a költségvetés végrehajtására
tekintettel indítvánvozzuk a nem lakás célú helyiség, bruttó i.994.000,- Ft alapáron ^ pál3,azat
útj án történő étékesítését.

Kérem az elŐterjesztést megrzitatni és ahatárrszatr javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

O s szeállította: György Zaitán kö ztisztviselő

Pápa, 2014, augusztus 1 1.

HATÁROZATI JAVASLÁT

PáPa Város Örrkormányzatának Gazd,asági Bizottsága. az önkonrrán,vzal vag;,onáról'szóló
7l20I3, (III.28). önkormányzati rendeiet 11. § (-; ál pclntjában íbgialtak uÜp.la,r. a pápa.
Vajda Péter itp. 6. szám alattl 6348lAl25 ksz. - ű 4r r,ff területű ,,ruktár" megnevezésű nem
lakás célú helyiség pályázat útján töfiénő érlékesítéséhez hozzájárul.

Utasítja a Polgármesteit a szükséges irrtézkedések megtételére és fellrata7mazza az adásvételi
szerződés aláit ásétr a.

Határidő; foi,vamatos
Felelős: Dr. Áldozó Tamás poigármester

Császár Endre Bizotlsági elnök
Nag;, Zsolt gazdasági osztályy ezeíő

!l
i , ,!, , |/i 1,1'

l.,"li!,
ri

Nag1,75o11
gazdasági o s ztá1 yvezető


