
 

 

 
JEGYZ�KÖNYV 

 
 
Készült:  A Vállalkozási és Gazdasági Bizottság 2010. május 5-én 15.30 órakor tartott ülésén, a 

Polgármesteri Hivatal Vállalkozási osztályvezet�jének irodájában. 
 

Jelen vannak: Császár Endre, Kövér József, Bocskay László, Kelemen Ferenc,  
   Szabó Tibor, Varga Endre, Zotter Tamás bizottsági tagok,  
   Schmidt Lajos VGB titkár  
 
Meghívottak:  Menyhárt László pénzügyi osztályvezet�  
 
 
Távolmaradását bejelentette: Dr. Kontrát Károly  
 
  
Császár Endre köszönti a megjelenteket és bejelenti, hogy Dr. Kontrát Károly bizottsági elnök 
akadályoztatására tekintettel az SZMSZ 1. mellékletének 5.§ /1/ bekezdésében foglaltak szerint 
Dr. Kontrát Károly elnök megbízta a bizottsági ülés elnöki teend�inek ellátásával, a 2010. május 
5-i ülés vonatkozásában.  
Ezt követ�en megállapítja, hogy a Bizottság 8 tagja közül 7 megjelent az ülésen, a Bizottság 
ülése határozatképes.  Ezt követ�en kéri a bizottság állásfoglalását a napirendi javaslatról. 
 
1. Pápa Város Önkormányzata Képvisel�testületének …/2010. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése 
végrehajtásáról  

2. Pápa Város Önkormányzata Képvisel�testületének …/2010. (…) önkormányzati 
rendelet-tervezete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonkezelés és hasznosítás 
szabályairól szóló 22/1992. (X.13.) önkormányzati rendelet módosításáról  

3. Pápai 967 hrsz-ú, „kivett közterület” megnevezés� ingatlanból 794 m2 terület 
átmin�sítése  

4. Pápai 2489/6 és 2489/4 hrsz-ú, „kivett árok” megnevezés� ingatlan átmin�sítése  
5. Pápai 01462/9 hrsz-ú, „kivett saját használatú út” átmin�sítése  
6. Els� Magyar Polgári L�egylet részére Pápa, 6363/41 hrsz. alatti ingatlan bérbeadása  
7. Pápa, Hódoska major - lakásvásárlás 
8. Hatósági ügyek  
 
Vállalkozási és Gazdasági Bizottság 7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
 
66/2010. (V.05.) VGB határozat 
A Bizottság az ülés napirendjére vonatkozó indítványt elfogadja. 
 
Császár Endre az Ötv. 12.§./4/ bek. b.) pontja alapján indítványozza a 3., 4., 5., 6., 7., és 8. 
napirendi pontok zárt ülés keretében történ� megtárgyalását. 
 
Vállalkozási és Gazdasági Bizottság 7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
 
67/2010. (III.03.) VGB határozat 
A Bizottság az zárt ülésre vonatkozó indítványt elfogadja. 



 

 

 
 
1. Pápa Város Önkormányzata Képvisel�testületének …/2010. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése 
végrehajtásáról  
 

Menyhárt László ismerteti az el�terjesztést.  
 
Császár Endre: Kérdés, hozzászólás és észrevétel az el�terjesztéssel kapcsolatban van-e?  
 
Kérdés, hozzászólás és észrevétel nem lévén a Vállalkozási és Gazdasági Bizottság 7 igen, 0 
tartózkodás, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 
68/2010. (V.05.) VGB határozat 
A Bizottság a Képvisel�testületnek, a Pápa Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése 
végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.  

 
2. Pápa Város Önkormányzata Képvisel�testületének …/2010. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonkezelés és hasznosítás 
szabályairól szóló 22/1992. (X.13.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 
Schmidt Lajos ismerteti az el�terjesztést.  
 
Császár Endre: Kérdés, hozzászólás és észrevétel az el�terjesztéssel kapcsolatban van-e?  
 
Kérdés, hozzászólás és észrevétel nem lévén a Vállalkozási és Gazdasági Bizottság 7 igen, 0 
tartózkodás, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 
69/2010. (V.05.) VGB határozat 
A Bizottság a Képvisel�testületnek, az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonkezelés és 
hasznosítás szabályairól szóló 22/1992. (X.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.  

 
Az elnök a nyílt ülést bezárja, zárt ülésen folytatja munkáját a bizottság. 
 
 

K. m. f. 
 
 

Császár Endre sk.                                               Schmidt Lajos sk. 
               megbízott levezet� elnök                                                 VGB titkár  

 


