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Meghívó

Tisztelettel rneghívom a Gazdasági Bizottság

2020.július 16 -án 13 óra 30 perckor
aYfuosháza I. emeleti nagy tárgyalótermében (8500 Pápa, Fő u. 5.) tartandó ülésére.

Napirendek:

1. Tájékoztatő a veszélyhelyzet ideje alatthozott lratározatokról
2. Tájékoztatő a veszélylrelyzet a\att az önkormányzati bevételek és kiadások alakulásáról
3. pápa város Önkorrnány zata Gazd,asági programjának megalkotása
4, Pápa Váro s Önkormán y zata Vagyonhaszno sítási Koncepciój ának megalkotása
5. Javaslat önkormány zati intézmények átszerv ezését e
6 . Javaslat gyermekétk eztetés átszerv ezését e
7, Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szewezete alapítő

okiratának módosítása
8. T ájékoztatás a 2020, június 3 0-ig törlént ingatlanok értékesítéséről
9. Pápai Szakképzési Centrum selejtezési kérelme
l0. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ selejtezési kérelme

Megjelenésére feltétlen számítunk, amennyiben nem tud rnegjelenni, kérjük, jelezze a
G azdasági O sztá|y r észér e.

Pápa,2020július 10.

Németh Zsolt s.k.

GB elnök
A kiadmány hiteléül:

azY_-,
szalai krisztina
gazdas ági o s ztáIy v ezető
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Iktatószám : 20512020.

pÁpA vÁno s öxrconuÁNyzera
pÉNzücyl És GAzDAsÁct gtzoTTsÁG

L.pg
Fő u. 5.

Tárgy: Tárgyi eszköz selejtezési kérelem

Tisztelt Bizottság!

A Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ részérőL azzal a kéréssel fordulunk a
Tisztelt Bizottsághoz, hogy a Pápa Város Önkormányzat Képviselő testülete 712013.
(III.2B.) sz. rendelete ,,Az önkormányzat vagyonáról" 17.§ (3) bekezdés alapján
intézményünk aiábbi, 500.000 Ft feletti egyedi értéket képező eszközének selejtezését
engedélyezni szíveskedj enek:

Megnevezés: Xerox workcentre fénymásoló 7328

Leltári szám: 2530

Bruttó érték: ]_.025.000 Ft

Ertékcsökkenés: 1.025.000 Ft

Nettó érték: 0 Ft

Indokiás: A fenti eszközrégi, elawlt, nullára íródott.

Pápa, 2020.június 1_2..
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Szabadkai Verita &, ;;
Jókai Mór Művelődési és
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szAKvÉLEM Éruy-srtrtrrzÉst lnvaslRr

A Print-Copy 2002

Szabadidő Központ

ellenőrzés céljából:

BT. (cím: 8500 Pápa

(8500 Pápa, Erzsébet

Jókai u, 84.) szerviz helyiségébe a

liget 1.) nevében az alább felsorolt

Jókai Mór Művelődési

berendezéseket hozták

és

be

0o1-261 Nyomtató HP Lasejet 1100 t
01,1"-932 Nyomtató HP Deskjet 840C 1

00].-328 Canon Fax 1

Az ellenőrzés után megállapítást nyert, hogyaz eszközök elavultak, hibásak, működésképtelenek,
JaVÍtásuk nem lehetséges, illetve a felmórülő költségek nagyságrendekkel meghaladják új, hasonló
készü|ékek beszerzési árát.

A felsorolt tárgyak selejtezése indokolt,

A berendezések ill. alkatrészeik tovább nem értékesíthetát.

Az eszközök veszélyes hulladékként kezelendők,

Pápa,2O2O, június 5. ,W,,,n,
Cégszerű aláírás

2530 XEROX WorCentre fénymásoló 1

24a42 EPSON 1170 nyomtató I



,,,1:ili.. FÁpAl
ij;} 

-"f# 
szAKKÉpzÉ§l

', ceNrRum

Pápai Szalrliópzési Centrunt
8500 Pápa, Erl<el Fereltc utca 39.

e-nrail:
telefon: 0689/313-053

I'ápa \/áros Örtlrornr ányzata
Pólrziigyi és Gazdasági Bizottsága

8500 Pápa
Fő rr. 5.

Táreyi Engedély kérése tárgyi
eszközök selejtezésélrez

]

:

i

]

Grőber Attila Elnök Úr részére l

Tisztelt Elnök Úr! l

.

Pápa Város Önkormá nyzat l(épviselőtestületének 112013 (II1.28 ) önl<orrnátryzati rertdeleteáz ÖnkorrnánYzat vagYonáról szóló rendelkezésére t,,irutto^u 2O1g. évben isko]ánl< szittténszeretné kiselejtezni az eiavult,hasztlálatra alkalnatlannak nrinősített tárgyieszközöker.

A rendeletnek megfelelően az 500 ezer forint rlyilvántartási érlék feletti eszl<özö]<selejtezéséhezbízoítsági engedélyre van szükségünk, ,náy.t ezennel kíváriunk kikérni

LevelÜlrklrÖz mellékelten csatoljuk ?. selejtez.lri kívánt tátgyi eszközök listáját azellrasználódás tényéről szóló szakéftői, véieményel<kel .gyuu

*Pálii,SzakkéPzési Centrum Acsády lgnácSzakképző,Isl<olája azzal akéréssel for-clui a ,fElnÖk Urhoz, hogY a Pénziigyi és Gaida-sági Bizottság-iio".,tá"ő,üiésére szívesl<ecljél<
bete{ eszterri kérésti nket.

i

]

Pápa, 20l9. június 1 7

Tisztelettel
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Pápa, 2019, június 1 7.

Sor-
szám

nk,nyilv.
Megnevezés Aktivá lá s

1 601 B20

VN Farmer 3 feies

1 36798B

Selejtezendő eszközök listája

tagintézmény-vezető



s7-AI(VILllMBNY

í}lilN,I.cOp\/ 2002 §1,I(észítette uq;|;!3§iilli!í" 84. ..

_ T.el.;06-89/315-541

h4egbízó; Pápai Szakk épzéslCetrtrlttrr Acsácl), Ignác Szakképző Iskolája

8.500 l)ápa, Elkel Fererrc r,r. 39.

,

Megállapítotrr, hog1' az alábbiakbarr fqlsoro]t szánrításteclrnikai eszkö z az id,őrrríllásával elavu]ttii l,ált
Az Ligl'Í'él elnrotrdása szerittt a selejtezendő eszköz 2002. lr.vbellkedilt beszerzésre, í8}, arrnak
rcride]tetésszerÍi lraszirálata az as+tlás ttriatf ttem leiretséges, ltaszrtosítására tritrcs lelretőség.

A sele.jtezés tttán az eszköz elektrolrikai hullacléktelepre tör-térrő elszállitásátiavaslon.

Sor-
szám

Leltári
szám Megnevezés Bruttó é,lók (Ft) Aktiválás

éve
,1

160,1B20 Számíiógép 673.613 2002.
összesen: 673.613

Pápa,2019. [,ú'' l,ő .//1.1. nap

kiál]itó
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l(ószitcítc:

Pápa,2019.

riJo-t-t őoJ,4n[' f i,Íj r't,§i"it' l^iI iit ti'},,,j,t t; í.i.ii iri: l ;, 
r

íJíi{}() l)ii ,xl, trá l:,akiivái;;ri. t11_ J 
j.

;lbl./Fltx:,Bl]i02l.i-$44,1 
f.,{ol ri|. i],üitlii 1,.,lfiti 2,

,5zinrlasz. : 1 (J 1 í)'l q54 "12.3fr,i 1 {'$,a1 a010|ji,i

i\llegbízó: Pállai Szakkópzési Ceirtrtttrr Acsáclli Igrrác Szakképző IskoIá.ja

B500 Pápa, Erkei Fereilc u. 39,

MegállaPÍtont, lrogY az alábbiakbarr felsorolt nrezőgazdasági gépek elliasználódott állapotba1l valln.}k,
-iavitásrrk nen gazclaságos, selejtezésiiket javaslonrlA s"r.;"ter*ao mezőgazdasigi eszkozok ]99z1. és2000, évek kÖzŐtt keriiltek az iskola liasználatáb a. AzM-T2-B0 erőgép, állapotarrriatt több ntint 5 ól,eelirrditva setn volt, A, nrotor kopottsága nriatt feiír.lításla szotl-ll, ola.j-, teljes gurli-. rlalatninta,kkrtrrtr-rlátor-Qsere, festés §zr"ikséges, A hoiszúr nríiködtetós rriáiiyo n,iutt nenr tucllrató, nrég nti l;ibásoclottnteg" FeltételezhetŐ, ltogY a lriclrar-rlikus rerlclszqr egyes elenlei is l'eiírjításra szorr.tlna;< Lelárt rlrúiszaki
PaPÍr'jai trriatt vizsgára tÖíértő fulkészítés is,sziiksiges. A felsorolásban látlrató, azilltéztt-tól1lltt.tr ,-,,,,,-,gazdaságos a ferintartása, illetv_e.;elerrlegi áliapotábirr felesleges Az ekék ós a korlrbiná,tor. a szaba,cltt1l,itárolás rrliatt korroclálócltak, felírlításrá szorr-tltlak, lrasznáútrik kopásuk trriatt trenl lclretséges. Afelútitásuk költsége jelelrtős összegbe kerr-i]rre.

A seIejtezés tttán az eszkÖzÖk allyagárban történő értékesítését. \/agy lrLrllaclékgazciálkoclási teicplreli,rctörtérrő elszálI ítását.j avaslom.

Sor-
szám

Leltári
szám Megnevezés Bruttó érték

Ft
Aktiválás

éve
1 1 590,17B MTZ-B0 erőgép 97,441 Fí ,1994
.)
L 1 596990 Ágyeke VN Farryrer 3 fejes 694.375 Ft 2000.
J 1 589937 Eke B125 3 íejes 139.800 Ft 1 996,
4 ,l599183

KomQjnátor SK-33. 371.125 Ft 1 999
összesen 1.302.741 Ft

...30.., nap.

W**gffi;
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Pápai Szalrl<ópzósi (]crttrunr
8500 Pripao Erl<el Fcrenc utca 39.

e-nrail : papai. szal<kepzesi. cerrtrunr@gmai l. cotn
tcleíbn: 0689/313_053

Pápa Város Ölrkormá nyzata
Pénzügyi és Gazdasági Ilizotísága

8500 Pápa
Fő u.5.

Grőber Attila Elnöl< Úr rószére

Tisztelt Elno]< Úr!

Pápa, 2020, fbbruár 21.

lfálgv:. trngedély l<érése tárgyi
eszl<özöl< selejtezósélrez

,/ 
'}"-császltr [iva

tagi ntéznrény- r,ezető

Pápa Város Önkormányzat I(épviselőtestületének7/2073, GrI.28.) önkorntányzati rencleleteaz Ónkormányzat vagyonáról szóló rendelkezésére hivatko)va 2o2o. évben iskolánk szinlénszeretné kiselejtezni az elalult, használatra alkalmatlantrak rninősített tárgyi eszközöket.

Arendeletnek megfelelően az 500 ezer forint rtyilvántartási ertól< feletti eszközök
sele.jtezéséhezbizottsági engedélyre van szükségünk, rncl1,91 ezentte] kívánunl< l<ikél.ni.

Levelun]<hÖz mellékelten csatoljr.rk a selejtezni kir,árrt tárgyi eszközöl< listáját az ellraszrráló_
dás tényéről szóló szakértói vélernónyel<liel egylitt. 

aJ

Csatoljuk továbbá a2019.június l7-érl általurrk ktildött szintélr engeciéiykerésre vonatkozólevelÜnk és a selejtezési szakvélernények másolatát, ugyoii, ezen kérósünkre sem
engedélyező, sem elutasító válasz nenr érkezett a G|azíásági Rizottságtól.

*,P:l:i,SzakkéPzési Centruttt Acsády lgrrác Szal<kcpzi lsl<olirja azzttl akér.ésscl fordul a,l-.,tr,lnoK Urnoz, hogY a PénzügYi és Gazclasági Bizottság l<ovetkező tilésére szíveskedjók
beterjeszteni mind a2019. rtlind a 2020. éiikérésiinlót.

pÁpAl poLGARMESTERl HlvATAL
l(öZPoNTl lK,lATo
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ügyszánl: F§y ( {VA*,ttt{J^rc
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SZAKVELEI\,IENY

PRlNT.corJY 20$2 BT.
ltodatechnika

8500 Pápa, Jókai u. 84.
T'el.: 06-89/315-541

I(ószítette:

Ntlegbízó: Pápai Szakképzési Centrunr Acsády Ignác Szakképző Iskcllája

8500 PápE Erkel Ferenc u. 39.

Megállapítorrr, lrog1, az alábbiakbarr fblsorolt szinritásteclrnikai eszköz. tLz
lrasznállratatlmná vált, Az ü,gyfél elnrondása szerint a selejtezerrdii eszköz
beszerzósre, Így arrnak rerrdeltetésszerűl"lasználataazavulás niait nenr lelietséges,
lelretőség.

igénybevéteI sorárt
2004. évberr kerult
lrasznosítására nincs

A selejtezés után az eszköz elektrorrikai lrLrllaclékkérlt történő elszállítását jal,aslotrr.

Pápa,2020. .,.9*,, .. hó .,.&' .,. nap

kiirl 1ító

Sor-
§Zám

Leltári
szám Megnevezés Bruttó érték

Ft
Aktiválás

éve
1 1599219 Notebook De|l latütude d5O5 509.025 2004

összesen: 509.025

i]

]



Selejtezendő eszközök listája

Pápa, 2020. február 21.

Sor-
szám

,,Leltári
szám

Onk.nyilv.t
art.szám Megnevezés Bruttó érték

Ft
Aktíválás

éve
1 1 59921 9 Notebook Del| lattitude d505 509025 2004

összesen: 509025

,§r,'o.^.i/.' &
} ,"\i:,i|ilit,.
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pÁpA vÁnos önxonnnÁNyz,q.ra xÉpvrsplőrnsrülprÉNBr
GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

Szám: E07ll270-4l2020

Jegyzőkönyv

Készült: Pápa Város ÖnkormányzataKépviselőtestületének Gazdasági Bizottsága2020,
július I6-án 13 óra 30 perckor a Városháza épiletének i. emeleti nagy
tár gy alőterméb en me gtartott ny i lváno s ül és érő l

Jelen vannak: Németh Zsoltbizottsági elnök,
Bakos Lászlő, Pintér Kálmán, Süle Zsolt, Dinev András, Domonkos
Lász\ő, Zsegraics Gyula, Zsédenyt Péter bizottsági tagok

Dr. Áldozó Tamás polgárrnester
Unger Tamás alpolgármester
Dr, Nagy Krisztina jegyző
Szalai Kri sztina gazdasági o sztály v ezető
Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető
B enkő Krisztina titkársági osztályv ezető
S ándor Zo\tán adóbehaj tási csoportvezető
Borisz T erézia költségvetési csoportvezető
S zekere sné Marko lt Zita adőngyi c s op orlvezető
Mezei LászIő Pápa város főépitésze
Szabaclkai Verita igazgatő - Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ
Steinmacher Terézia * KKI GAESZ pénzigyíngyintéző
Tóth Kata bölcsődevezető - Bóbita Bölcsőde
Strinyi Józsefné bölcsődevezetó-helyettes - Napsugár Bölcsőde
Fülöp Amália bölcsődevezető - Fenyveserdő Bölcsőde
Dr. Nagy-Luttenberger István igazgatő - Gróf Esterházy Károly Múzeum
Csákvári Judit intézményvezető _ Pápai Városi Óvodák
Varga András intézményvezető * Pápa Városi Televízió
Boros Katalin ügyvezető - Pápai Platán Nonprofit Kft.
Bakó István intézményvezető - PVÖ Városgorrdnoksága és Közterület -

felügyelete
Venczel Csaba intézményvezető -Tarczy Lajos Altalános iskola

Dr, Vaitsuk Mária bizottsági tag távolmaradását előre jelezle.

Nénreth Zsolt bizottsági elnök
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy abizottság ülése lratározatképes, jelen van 8 fő
bizottsági tag.

Tájékoztatja a bizottságot, hogy a javasolt napirend az 50. és 51. sorszámú sürgősségi
indítványokkal egészül ki.

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatosan egyéb kiegészítés van - e?



-2-

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászőIás nem hangzott el.

Kéri a bizottságtagsait, hogy a napirendről szavazzanak.

Ezt követően a bizottság 8 igen szavazattal. tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő
határozatothozta:

27 12020 NlI.16.\ GB határ ozat
A Bizottság az ülés napirendjét az alábbiakszerint állapítjameg:

Napirendek:
1. Pápa Varos Önkormányzata Képviselőtestületének

...12020. (...) önkormányzúi rendelet-tewezete a helyi
építé szeti -m űszaki tervtanác sró 1

2. Tájékoztatő a veszélyhelyzet ideje alatt hozott
hatarozatokról

3. Tájékoztatő a veszélyhelyzet alatt az önkormányzati
bevételek és kiadások alakulásaról

4. Pápa Város Önkormányzata Gazdasági Programjanak
megalkotása

5. Pápa Város Önkormányzata Vagyonhasznosítási
Koncepciój ának megalkotása

6. Javaslat önkormány zati intézmények átszerv ezésér e
7 . Javaslat gyermekétkeztetés élszervezésére
8. Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági

Ellátó Szervezete alapítő okiratának módosítása
9. Tájékoúatás a 2020. június 30-ig történt ingatlanok

értékesítésérő1
10. Pápai Szakképzési Centrum selejtezési kérelme
11. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ selejtezési

kérelme
L2.Tájékodatás a Veszprémi út - Külső-Veszprémi út

pátat|an oldalának (198613, 192313,1920136 hrsz.)
járdafelújításávalkapcsolatbanbenyújtottpáIyazatről.

1. napirend
Pápa Város Önkormányzata Kópviselőtestületének ...t2020. (...) önkormányzati
rendelet-tew ezete a helyi építészeti-műszaki tervtanácsról

A napirend tárglalásán jelen van Mezei Lószló Pápa város /őépítésze,

MezeiLászlő főépttész
Véleménye szerint nem sokan jéthattak a jelenlévők közül tervtanács ülésen, ezért szeretne
tájékoztatást nyújtani az előterjesáésről. Elmondja, hogy a rendelet terjedelme rövid, de annál
összetettebb.
20l6-ban, amikor a településkóp védelméről szőlő törvényt megakotta az országgyűlés,
szétltáIasztották a településkép védelmet az építésúgy általános előírásaitól. A polgármester
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hatáskörénél fogva véleményt mondhatott engedélyezési eljarásokban és más egyéb
településképet meghatarozó ügyekben. Önkormányzati oldalról ez a vélemény képezi ma az
alapját mindenfele építési engedélynek. Az ál|amigazgatásban különvált a hatósági oldal, ami
2020. március 1-tő1 a kormányhivatal hatáskörébe tartozík, Az önkormőnyzatolná| a
településkép kezelése maradt.
Eddig a városnak volt egy főépítésze, aki konzultáciőttartott.Ezfolytatódott tovább kissé más
jogi keretek között a településkép védelmi törvényt követően. Konzultációt igényel minden
olyan ügy, ami arculatot formál. A főépítész mond enől egy véleményt. Legyen az cégér,
cégtábla, bármiféle anyaghasználat. Vannak fajsúlyosabb ügyek, mikor építési engedélyt kell
kérni. Ilyen esetben a kormányhivatal az eljaú hatóság. Mielőtt azonban beadnák a kérvényt,
atetvező megkeresi a polgármestert. A polgármester ad egy településképi véleményt, melyben
szakmai alapokra helyezve kifejti véleményét, amelyet afőépítész véleményére alapozott.
Elmondja, egy-két fejlesztés, városképet meghatároző benúlázás miatt hoztak bizonyos
varosokban tervtanácsi rendeletet, mely értelmében egy komolyabb fejlesáés kapcsán kialakult
szakmai vita esetén a polgármesternek lehetőségében á1l magasabb rendű fórumon megvitatni
aá. Hangsúlyozza, ilyen esetekre állították fel a tervtanácsot. Mellette működött a megyei
főépítész. Hatáskörébe tartozott a Településrendezósi, Epítészeti, Műszaki TeManács.
Nagyobb volumenű építkezés esetén ez a főrum mondott róla szakmai véleményt. A
gyakorlatban ez ma mar egyáltalán nem működik. Létezett egy hasonló országos fórum, a
Műemléki Tervtanács, mely névváItoztatást követően Műemléki Tanácsadó Testület lett. Tőle
a tervtanácsi jogot megvonták, és M eljárásokban csak szakmai véleményt alkothatott.
Összefoglalva, nagyobb fejlesztések esetében jelenleg nincs olyan szakmai kontroll, mely
szerint egy megfelelő szakmai hátténel rendelkező grémium mondana véleményt. Ezért
terjesztették elő ezt a rendelet-tewezetet, melynek jogalapja egy kormányrendelet, mely
részletesen taglalja, hogyan működik egy tervtanács, mik az eljarási rendnek a szabá|yaí,
milyen tartalmi, formai követelmények vannak. A jelenlegi rendelet-tervezetben pétrkiegészítő
rendelkezést fogalmaáak meg.
Bízik benne, hogy a városban a jelenleg is folyó fejlesáéssorozat a jövőben is folytatódni fog.
Előfordulhatnak nagyobb fejlesztések, beruházások, melyek esetében magasabb szintű
véleményt kell alkotni. Elmondja, időszakos jelleggel működő, egy-két ügyet érintő testületet
szeretnének létrehozni. Szívesen adtájékoztatást atervtanácsi ülés múködéséről. Megjegyzi, a
városban kevés az íIyer. iranyú szakember, ezért országos szintű meghívott szakemberek
lesznek a tanács tagjai.

Németh Zsolt bizottsági elnök
Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés, kérdés, hozzászőlás van - e?

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászőlás nem hangzott eI.

Kéri a bizottság állásfoglaláséú. az előterjesáéssel kapcsolatban.

A bizottság 8 igen szavazattal, lartőzkodás és ellenszavazat nélkül a következő hatfuozatot
hozza:

28 12020 NIL16.\ GB határ ozat
A Bizottság a helyi építészeti-műszaki
tervtanácsról szóló ...12020, (...) önkormányzati
rendelet-tervezetet a Képviselőtestület tészére
elfo gadásra j avasolj a.
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2. napirend
Tájékoztató a veszélyhelyzet ideje alatt hozott határozatokról

Németh Zsolt bizottsági elnök
Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés,kiegészités van * e?

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés,hozzászőLás nem hangzott el.

Kéri a bizottság állásfo glalá sáí. az előterj esztéssel kapcso latban.

A bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat néIkil, 3 tartőzkodás mellett a következő
határozatothozza:

29 12020 NIL16.\ GB határ ozat
A Bizottság a veszélyhelyzet ideje alatt hozott
határozatolelőI szóló tájékoztatőt a képviselőtestület
r észét e elfo gadásra j avasolj a.

3. napirend
Tájékoztató a veszélyhelyzet a|att az önkormányzati bevételek és kiadások alakulásáról

Németh Zsolt bizottsági elnök
Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés, kérdés, hozzászőlás van - e?

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászőIás nem hangzott el.

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesáéssel kapcsolatban.

A bizottság 8 igen szavazatta|, lartőzkodás és ellenszavazat nélkül a következő hatfuozaíot
hozza:

30/2020 (VII.16.) GB határozat
A Bizottság veszélyhelyzet alatt az önkormányzati
bevételek és kiadások alakulásaról szóló tájékoztatőt a
Képviselőtestület részér e elfo gadásra j avasolj a.

4, napirend
Pápa Város Önkormány zata G azdasági Pro gramj ának megalkotása

Németh Zsolt bizottsági elnök
Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászőIás van - e?

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsoltban kérdés, hozzászőIá§ nem hangzott el.

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesáéssel kapcsolatban.

A bizottság 5 igen szavazatta|, ellenszavazat nélkül, 3 tartőzkodás mellett a következő
határozatothoz.za:
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31 12020 N |I.16.\ GB határ ozat
A Bizottság aPérya Varos Önkormányzata Gazdasági
Programjának megalkotásáról szóló előterjesáést a
Képvi selőtestület r észét e elfo gadásra j avasolj a.

5. napirend
Pápa Város Önkormányzata Vagyonhasznosítási Koncepciójának megalkotása

Németh Zsolt bizottsági elnök
Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászőlás van - e?

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsoltban kérdés, hozzászőlás nem hangzott el.

Kéri a bizottság állásfoglalásáú. az előterjesáéssel kapcsolatban.

A bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkúl, 3 tartőzkodás mellett a következő
hatfuozatothozza:

32 12020 NlI.16.\ GB határ ozat
A Bizottság a Pápa Varos Önkormanyzata
Vagyonhasznosítási Koncepciój ának megalkotásáról
szóló előterjesáést a Képviselőtesttilet részére
elfo gadásra j avasolj a.

6. napirend
Java s lat önko rm án y zati intézm ények átszerv ezés ér e

Németh Zsolt bizottsági elnök
Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kiegészítés, kérdés,hozzászőIás van - e?

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés,hozzászőlás nem hangzott el,

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A bizottság 5 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal,lartőzkodás nélkül a következőhatározatot
hozza:

33 12020 N lI.1,6.\ GB határ ozat
A Bizottság az önkormányzati intézmények
átszewezéséről szóló javaslatot a Képviselőtestület
Észér e elfo gadásra j avasolj a.

7, napirend
Javaslat gyermekétkeztetés átszerv ezésére

Németh Zsolt bizottsági elnök
Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés, kérdés, Itozzászőlás van - e?
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Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés,hozzászőlás nem hangzott el.

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesáéssel kapcsolatban.

A bizottság 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal,Ztartőzkodás mellett a következőhatározatot
hozza:

3 4 l 2020 NII.16.\ GB határ ozat
A Bizottság a gyermekétkeáetés átszervezésérőI szőlő
javaslatot a Képviselőtestület részére elfogadásra
javasolja.

8. napirend
Közoktatási és Közművelődósi Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete alapító
okiratának módosítása

Németh Zsolt bizottsági elnök
Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés, kérdés, hozzászőIás van - e?

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászőlás nem hangzott el.

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A bizottság 8 igen szavazattal, tartőzkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:

35 12020 NII.1.6.) GB határozat
A Bizottság a Közoktatási és Közművelődési
Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete alapítő
okiratanak módosításáról szőlő napirendet a
Képviselőtestület részére elfogadásra j avasolj a.

9. napirend
T ájékoztatás a 2020. j únius 3 0-ig történt in gatlan ok értékesítés éről

Németh zsolt bizottsági elnök
Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés,hozzászőIás van - e?

Megallapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászőlás nem hangzott el.

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesáéssel kapcsolatban.

A bizottság 5 igen szavazatlal, 3 ellenszavazattal,tartőzkodás nélkül a következőhatározatot
hozza:
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36 12020 (YIL16.\ GB határ ozat
A Bizottság a2020.június 3O-ig történt ingatlanok
érlékesítéséről szóló íájékoztatásí a
Képviselőtestület részére elfogadásra j avasolja.

10. napirend
Pápai Szakképzési Centrum selejtezési kérelme

Németh Zsolt bizottsági elnök
Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés, kérdés, hozzászőlás van - e?

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés,hozzászőIás nem hangzott el.

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A bizottság 8 igen szavazattal, tartőzkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:

37 12020 (YIL16.\ GB határozat
A Bizottság a Papa Varos Önkormányzata
Képviselőtestületének az önkormányzat
vagyonáról szóló 7 l20I3, (IIL28.) önkormányzati
rendelete 17. § (3) bekezdése alapján a Pápai
Szakképzési Centrum által kért eszközök
s e 1 ej tezé s éh ez ho zzáj átul,

11. napirend
Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ selejtezési kérelme

Németh Zsolt bizottsági elnök
Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés, kérdés, hozzászőlás van - e?

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászőIás nem hangzott el.

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban,

A bizottság 8 igen szavazattal, tartőzkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:

38/2020 (VII.16.) GB határozat
A Bizottság a Pápa Varos Önkormányzata
Képviselőtestületének az önkormányzat
vagyonáról szőlő 7 l20I3. (III.28.) önkormányzati
rendelete 17. § (3) bekezdése alapján a Jókai Mór
Művelődési és Szabadidő Központ áItaI kért
eszkö zök sel ej tezés éhez ho zzé$ álrul.
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12. napirend
Tájékoztatás a Veszprémi út Külső-Veszprémi út páratlan oldalának (1986/3,
192313,1920/36 hrsz.) járdafelújításával kapcsolatban benyújtottpályázatről

Németh Zsolt bizottsági elnök
Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés, kérdés, hozzászőIás van - e?

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzásző|ás nem hangzott el.

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesáéssel kapcsolatban.

A bizottság 8 igen szavazattal, tartőzkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:

39 12020 (YII.16.\ GB határ ozat
A Bizottság a Veszprémi út - Külső-Veszprémi út
páratlan oldalanak (198613 , l923l3 ,1920136 htrsz)
jardafelújításával kapcsolatban benyújtott
p áIy azatr ől szól ó táj ék odatást a Képvi s el őte stület
tészéte elfogadásra j avasolj a.

A bizottság ülését 13 őra 55 perckor bezárja

NttL*__r -1 }a&
Németh zsolt

bizottsági elnök
Bakos LászIő
bizottságitag
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