
 

 

 
 

JEGYZ�KÖNYV 
 
 
Készült:  A Vállalkozási és Gazdasági Bizottság 2010. július 07-én 15.00 órakor tartott ülésén, a 

Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyalótermében. 
 

Jelen vannak: Császár Endre, Kövér József, Bocskay László,  Szabó Tibor,  
   Varga Endre, bizottsági tagok, Schmidt Lajos VGB titkár  
 
Távolmaradását bejelentette: Dr. Kontrát Károly, Zotter Tamás  
 
Meghívottak: Menyhárt László pénzügyi osztályvezet�   
     
 
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. Kovács Zoltán polgármester megbízta a bizottsági ülés elnöki teend�inek ellátásával, a 2010. 
július 7-i ülés vonatkozásában. Megállapítja, hogy a Bizottság 8 tagja közül 6 megjelent az 
ülésen, a Bizottság ülése határozatképes.  Ezt követ�en kéri a bizottság állásfoglalását a 
napirendi javaslatról. 
 
1. Pótel�irányzati kérelmek elbírálása  

Pápa Város Önkormányzata Képvisel�testületének …/2010. (…) önkormányzati 
rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésér�l szóló 
1/2010. (I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról  

2. Hatósági ügyek  
 
Vállalkozási és Gazdasági Bizottság 6 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
 
107/2010. (VII.07.) VGB határozat 
A Bizottság az ülés napirendjére vonatkozó indítványt elfogadja. 
 
Császár Endre az Ötv. 12.§./4/ bek. b.) pontja alapján indítványozza a 2. napirendi pont zárt 
ülés keretében történ� megtárgyalását. 
 
Vállalkozási és Gazdasági Bizottság 6 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
 
108/2010. (VII.07.) VGB határozat 
A Bizottság az ülés napirendjére vonatkozó indítványt elfogadja. 
 
 
1. Pótel�irányzati kérelmek elbírálása  

Pápa Város Önkormányzata Képvisel�testületének …/2010. (…) önkormányzati 
rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésér�l szóló 
1/2010. (I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 

Menyhárt László ismerteti az el�terjesztést.  
 
Császár Endre: Kérdés, hozzászólás és észrevétel az el�terjesztéssel kapcsolatban van-e?  
 



 

 

 
 
Kövér József elmondja, hogy a korábbi évekhez hasonlóan az idén is fontosnak tartja az 
öreghegyi utak folyamatos karbantartását, felújítását, különösen arra tekintettel, hogy a 
közelmúltban a jelent�s csapadék hatására az utak min�sége jelent�sen romlott.  
 
Egyéb kérdés, hozzászólás és észrevétel nem lévén, a Vállalkozási és Gazdasági Bizottság 4 
igen, 2 tartózkodás, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
109/2010. (VII.07.) VGB határozat 
A Bizottság a Képvisel�testületnek, a Pápa Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésének 
módosításáról szóló rendelet-tervezetet módosításáról elfogadásra javasolja.  
  
Az elnök a nyílt ülést bezárja, zárt ülésen folytatja munkáját a bizottság. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

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

 


