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 PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: 1/1-252/2015. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 16-i rendkí-

vüli nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Unger Tamás alpolgármester 

 

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

Csaba, Dr. Hermann István, Máté István, Zsegraics Gyula, Süle Zsolt, Grőber 

Attila, Kovács Csilla, Kerecsényi Zoltán képviselők, 14 fő 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző, 

Pozsgai Zsuzsanna aljegyző, 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető, 

  Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető,  

Molnár István városfejlesztési osztályvezető, 

Rádi Róbert Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. ügyvezetője, 

 Bognárné Som Andrea jegyzőkönyvvezető,  

 Kun Attila köztisztviselő. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti a Városháza épületének nagytermében megjelenteket és az ülést az interneten ke-

resztül követőket, a testület ülését 08.00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselőtes-

tület ülése határozatképes, 14 fő képviselő jelen van.  

 

Indítványozza a meghívóban jelzett napirendek megtárgyalását. 

 

Megkérdezi, hogy van-e a meghívóban szereplőkön kívül egyéb napirendi javaslat? 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban egyéb javaslat nem érkezett. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozza: 

187/2015. (X.16.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2015. októ-

ber 16-i rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint hatá-

rozza meg: 

 

1. Tájékoztató a Pápai Húscsoporttal kapcsolatban 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

2. Vegyes ügyek 
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Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

 

2. Vegyes ügyek 

 

a) Hozzájárulás TÁMOP 7.2.1-11K azonosító számú konstrukció keretében megje-

lent projektben történő közreműködéshez 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, amennyiben megkapja a felhatalmazást a Képviselőtestülettől, úgy aláírhatja a vá-

ros nevében a megállapodást. A Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium egy 

olyan testület, amelynek ugyan nem tagja az önkormányzat, azonban az üléseikre mindig ka-

nak meghívót. A Szakmai Kollégium az elsők között kapja meg a Területi Operatív Prog-

rammal kapcsolatos, előkészítés alatt álló anyagokat, illetve a Kollégium ülésén közvetlen 

konzultációs lehetőség nyílik arra, hogy tárgyaljanak a Közreműködő Szervezet képviselőjé-

vel. Úgy gondolja, hogy az előkészítő munkában való közreműködés mindenképpen az ön-

kormányzat javát szolgálja. 

 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás? 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozza: 

 

188/2015. (X.16.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul a 

TÁMOP-7.2.1-11/K azonosító számú („Az OP lebonyolításával 

kapcsolatos egyéb feladatok” című) konstrukció keretében meg-

jelent „A 2014-2020 programozási időszakban a megyei fejlesz-

tések előkészítése, összehangolása az Emberi Erőforrás Fejlesz-

tési Operatív Program és az érintett operatív programok lehatá-

rolása vonatkozásában Veszprém megyében” című 

250.000.000,- Ft keretösszegű projekt keretébe tartozó tevé-

kenységek megvalósítása során a Veszprém Megyei Önkor-

mányzat munkájában történő közreműködéshez. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert a Veszprém Megyei Önkor-

mányzat által megküldött, az előterjesztés mellékletben szerep-

lő, 04/320-21/2015. számú együttműködési megállapodás aláírá-

sára. 

 

Határidő: azonnal 

 Felelős:   dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Indítványozza az alábbi határozati javaslat elfogadását: 
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„Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a Pápai 

Húscsoporttal kapcsolatos előterjesztés tárgyalására zárt ülést rendel el, mivel mind az ön-

kormányzat, mind pedig az előterjesztéssel érintett másik fél üzleti érdekét veszélyeztetné a 

döntés indokainak előzetes nyilvánosságra kerülése.” 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozza: 

 

189/2015. (X.16.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyaror-

szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-

vény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a Pápai 

Húscsoporttal kapcsolatos előterjesztés tárgyalására zárt ülést 

rendel el, mivel mind az önkormányzat, mind pedig az előter-

jesztéssel érintett másik fél üzleti érdekét veszélyeztetné a dön-

tés indokainak előzetes nyilvánosságra kerülése. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A zárt ülést követően a nyilvános ülésen ismerteti a Képviselőtestület zárt ülésén hozott dön-

tését.  

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 8,40 órakor bezárja. 

 

 

 

K. m. f. 

  

 

 Dr. Áldozó Tamás Kanozsainé dr. Pék Mária  

 polgármester címzetes főjegyző 


