
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: 1/1- 115/2013. 

 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. június 14-i rendkívüli 

ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Unger Tamás alpolgármester 

 

Zsegraics Gyula, Császár Endre, dr. Péntek Árpád, Bocskay László, dr. Her-

mann István, Venczel Csaba, Szirbek Rita, Grőber Attila képviselők, 10 fő. 

  

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Horváthné Farkas Andrea aljegyző 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető, 

György Zoltán köztisztviselő, 

 Bognárné Som Andrea jegyzőkönyvvezető.  

  

 

Távolmaradását bejelentette: Erőss Bulcsú, Máté István, Pingiczer Sándor képviselő. 

 

A testület ülésre később érkezett: dr. Vörös Ibolya képviselő. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti a megjelenteket, a testület ülését 10,45 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a Kép-

viselőtestület ülése határozatképes, 10 fő képviselő jelen van.  

 

Kéri a testület állásfoglalását a meghívóban jelzett napirendi javaslatról. 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozta: 

 

94/2013. (VI.14.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013. június 

14-i rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint határoz-

za meg: 

 

1. Agroprodukt Zrt.-vel kapcsolatos döntés (zárt ülés) 

 

2. Vegyes ügyek 
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2. Vegyes ügyek 

 

a) Települési értéktár létrehozása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, időközben kaptak egy felhívást, hogy amennyiben a települési önkormányzat élni 

kíván a települési értéktár létrehozásának lehetőségével, úgy döntést kell hoznia a Képviselő-

testületnek megadott határidőn belül. 

 

Grőber Attila képviselő 

Megkérdezi, hogy az értéktárat a hivatal valamelyik osztálya állítja-e össze, és azt követően 

lehetőség lesz-e megbeszélniük, hogy mi tartozzon az értéktárba. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a 800 éves évfordulóra mindenképpen rendbe akarták tenni a város hagyományait 

és értékeit, azaz egy helyi értéktárat is létre szeretnének hozni, amelyből némely elem nemzeti 

szinten is értelmezhető lesz, és azokat megpróbálják akár hungarikumként elfogadtatni. 

 

Grőber Attila képviselő 

Véleménye szerint nemcsak azokról az értékekről kell dönteni, amelyek jelenleg megmutatha-

tók és felvehetőek az értéktárba, hanem azokról is, amelyek felújítással oda bekerülhetnek. 

Megjegyzi, annak később hasznát is vehetik. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Valóban végig kell gondolni, hogy mi tartozik a helyi védelem körébe, ez a lehetőség arra 

készteti az önkormányzatot, hogy végiggondolja, milyen értékekkel rendelkezik a város. Hoz-

záteszi, ez nemcsak materiális értéket jelenthet, hanem szellemi értéket, hagyományt is. 

A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriája a törvényben foglaltak szerint az agrár-és 

élelmiszergazdaság – ide tartozhat például a pápai sonka -, az egészség és életmód, az épített 

környezet, az ipari és műszaki megoldások, a kulturális örökség, amelynek szellemi javai is 

vannak már, a sport, a természeti környezet, a turizmus és a vendéglátás. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Véleménye szerint a levéltárat, a múzeumot és a könyvtárat mindenképpen célszerű lenne 

betenni a pápai, illetve nemzeti értéktárba. 

 

Dr. Vörös Ibolya képviselő a testület ülésére megérkezett, jelen van 11 fő képviselő. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a sportkoncepcióhoz, a gazdasági programhoz és a közművelődési koncepcióhoz is 

vártak véleményeket, javaslatokat, azokat elérhetővé tették nyilvános felületeken. Hozzáteszi, 

ezt tervezik az értéktárral kapcsolatban is, ahhoz is várják majd a javaslatokat, véleményeket. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Az általa említett három intézmény mindegyikében tipikusan pápai értékeket őriznek. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Jelenleg a folyamat elkezdéséről döntenek, amelynek a formáját később fogják kitalálni. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozta: 

 

95/2013. (VI.14.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete élni kíván a 

települési értéktár létrehozásának lehetőségével. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az ehhez 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester 

    Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 46. § (2) bek. c.) pont-

ja alapján indítványozza, hogy a 85. sorszámú előterjesztést zárt ülésen tárgyalja meg a testü-

let. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-

kodás nélkül elfogadta az indítványt. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

téseit. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a testület soron következő ülése várhatóan 2013. jú-

nius 27-én lesz. 

 

A Képviselőtestület nyilvános ülését 11, 00 órakor bezárja. 

 

 

K. m. f. 

  

 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás Kanozsainé dr. Pék Mária  

 polgármester jegyző 


