
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: 1/1-  148  /2011. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. október 6-i 

rendkívüli  ülésén, a Városháza „A” épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Unger Tamás alpolgármester 

  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

Dr. Péntek Árpád, dr. Vörös Ibolya, Bocskay László, Császár Endre,  Venczel 

Csaba, dr. Hermann István, Máté István, Zsegraics Gyula, Erőss Bulcsú, 

Szirbek Rita, Pingiczer Sándor képviselők, 13 fő. 

  

  Dr. Nagy Krisztina aljegyző, titkársági osztályvezető 

  Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna költségvetési csoportvezető 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

  Rádi Róbert kabinetvezető 

  Polgár Jenő közigazgatási osztályvezető 

Hortobágyi Sándor építésügyi csoportvezető 

Városi TV munkatársai 

Papa-ma.hu internetes honlap munkatársa 

 a Napló c. újság munkatársa 

 Benkő Krisztina és Balláné Pákai Csilla jegyzőkönyvvezető 

 

Távolmaradását nem jelentette be: Grőber Attila képviselő. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti a megjelenteket, a testület ülését 16.00 órakor megnyitja. Megköszöni a 

képviselőknek, hogy az értesítést  követő rövid idő ellenére majdnem teljes létszámban 

megjelentek az ülésen. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselőtestület ülése határozatképes, 13 fő képviselő jelen van.  

 

Kéri a testület állásfoglalását a meghívóban jelzett napirendi javaslatról. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

192/2011. (X. 6.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. 

október 6-i rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint 

határozza meg: 

 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2011. (...) 

önkormányzati rendelet-tervezete ingatlanok helyi jelentőségű 

védett természeti területté nyilvánításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Molnár István városfejlesztési osztályvezető 
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Napirend tárgyalása az írásban megküldött előterjesztés alapján: 

 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2011. (...) önkormányzati 

rendelet-tervezete ingatlanok helyi jelentőségű védett természeti területté 

nyilvánításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra, az Ügyrendi és 

Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag megtárgyalásra javasolja. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Tájékoztatja a képviselőket, hogy a rendkívüli ülés összehívása és a rendelet-tervezet 

sürgősséggel történő tárgyalása azért vált szükségessé, mert a Képviselőtestület korábbi 

döntésének megfelelően benyújtott kastélykert pályázathoz hiánypótlási felhívás érkezett, 

aminek határideje a rendkívüli ülés napján jár le, és az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet 

elfogadását és csatolását kérik a pályázati anyaghoz. Hozzáfűzi, az egy héttel korábban 

megtartott ülésre amiatt nem tudta a Hivatal elkészíteni az előterjesztést, mert hiányzott a 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodájának 

nyilatkozata, amely 2011. október 4-én érkezett meg a Polgármesteri Hivatalba.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kiegészítésként elmondja, a rendelet 2. mellékletének alfejezetei olyan tartalommal készültek, 

amik a további fejlesztési elképzelésekkel – kerítésépítés, kapuépítés, szabadtéri színpad, 

korábbi őrházak visszaállítása - összhangban vannak, nehogy a későbbi esetleges pályázatok 

előkészítését ellehetetlenítsék a Képviselőtestület által felállított korlátok. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 
28/2011. (X.06.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete ingatlanok 

helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításáról szóló 

fenti számú önkormányzati rendeletét az előterjesztésben 

foglaltaknak megfelelően megalkotja. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

Ezt követően a Polgármester a Képviselőtestület rendkívüli ülését 16.10 órakor bezárja. 

 

K. m. f. 

 Dr. Áldozó Tamás Kanozsainé dr. Pék Mária

 polgármester jegyző 


