PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE
Szám: 1/1- 151/2013.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. szeptember 3-i rendkívüli ülésén, a Városháza épületének nagytermében.

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Unger Tamás alpolgármester
dr. Péntek Árpád, dr. Vörös Ibolya, Bocskay László, Császár Endre, dr. Hermann István, Venczel Csaba, Szirbek Rita, Grőber Attila, Pingiczer Sándor
képviselők, 11 fő.
Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző
Horváthné Farkas Andrea aljegyző
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető,
György Zoltán köztisztviselő,
Nagy Balázs köztisztviselő,
Bognárné Som Andrea jegyzőkönyvvezető.
Távolmaradását bejelentette: Máté István, Zsegraics Gyula képviselők.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Köszönti a megjelenteket, a testület ülését 14,00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület ülése határozatképes, 11 fő képviselő jelen van.
Kéri a testület állásfoglalását a meghívóban jelzett napirendi javaslatról azzal a kiegészítéssel,
hogy a 123. sorszámú előterjesztést a vegyes ügyek között tárgyalja meg a testület.
A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
143/2013. (IX.3.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013. szeptember 3-i rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg:
1.

Pápai Hús 1913 Kft. „cs.a.”-val kapcsolatos döntés (zárt
ülés)
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

2.

Vegyes ügyek
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Dr. Áldozó Tamás polgármester
Napirend előtt felolvassa Erőss Bulcsú képviselő írásbeli nyilatkozatát, amelyben 2013. augusztus 31-i hatállyal lemond a kompenzációs listán szerzett települési önkormányzati képviselői mandátumáról. (A lemondással kapcsolatos levél a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Megkéri Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselőket az
ezzel kapcsolatos teendőkről.
Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző
Elmondja, az írásbeli nyilatkozatot a testület ülésén ismertetni kell, és mivel a lemondás hatályát abban meghatározták, a testületnek nem kell határozatot hoznia ezzel kapcsolatban, kizárólag a jegyzőkönyvben kell rögzíteni a lemondás ismertetését. Ezt követően a jelölő szervezet 30 napon belül bejelentheti a Hely i Választási Bizottságnak, hogy a kompenzációs listáról
melyik jelölt szerezzen mandátumot, a Bizottság pedig megállapítja a képviselő mandátumát.
Amennyiben a jelölő szervezet nem él ezzel a lehetőséggel, úgy a 30 nap leteltét követően a
kompenzációs listán soron következő jelölt válik képviselővé, erről is döntenie kell a Helyi
Választási Bizottságnak.
Elmondja, a jelölő szervezet a tegnapi napra egyeztetett vele időpontot, azonban valamilyen
oknál fogva mégsem jelentek meg a Polgármesteri Hivatalban. Pillanatnyilag nem rendelkezik
arról információval, hogy miért nem érkeztek meg a megbeszélt időpontban. Amennyiben a
Helyi Választási Bizottság megállapítja a mandátumot szerezett képviselő személyét, a képviselő ezt követően megkapja a megbízólevelét, a Képviselőtestület előtt esküt tesz, amelyet
követően már jogosult a képviselői munkája ellátására, illetve ezzel egyidejűleg tájékoztatni
kell a képviselőt arról, hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége van.
2. Vegyes ügyek
a) Veszpréminé Turtsányi Valéria megválasztása a Pápai Platán Városmarketing és
Turisztikai Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjának
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Az előterjesztés Erőss Bulcsú képviselő lemondásával kapcsolatos személyi változásokat
igyekszik kezelni. A Felügyelő Bizottság jogszerű működéséhez szükséges, hogy a tulajdonos– ebben az esetben Pápa Város Önkormányzata – gondoskodjon a megüresedett hely betöltéséről. Mivel a következő testületi ülés időpontját még nem tudják pontosan, így célszerűnek tartja a hiányt mielőbb pótolni.
Indítványozza, hogy a Pápai Platán Kft. Felügyelő Bizottságába Veszpréminé Turtsányi Valériát delegálják. Hozzáteszi, egy olyan gazdasági társaságról van szó, amelyben a tevékenység
jelentős része rendezvényszervezéshez kötődik. Mindezek miatt úgy gondolja, hogy
Veszpréminé Turtsányi Valéria egyrészt szakmai, másrészt a korábbi intézményvezetői minőségében szerzett gazdálkodási tapasztalataival a megfelelően tudja majd támogatni a felügyelő
bizottsági munkát. Megjegyzi, a jelölt megválasztása esetén vállalja a megbízást.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról.
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A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
144/2013. (IX.3.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a gazdasági
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 33. § (2) bekezdés c)
pontjában foglalt hatáskörében a Pápai Platán Városmarketing
és Turisztikai Nonprofit Kft. (8500 Pápa, Fő u. 5.) felügyelő bizottsága tagjának határozatlan időre Veszpréminé Turtsányi Valériát megválasztja.
Utasítja a Polgármestert és a Pápai Platán Kft. ügyvezetőjét,
hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Áldozó Tamás polgármester
Boros Katalin ügyvezető
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 46. § (2) bek. c.) pontja alapján indítványozza, hogy a 120., 121., 122. sorszámú előterjesztéseket zárt ülésen tárgyalja meg a testület.
A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az indítványt.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
A zárt ülést követően a nyilvános ülésen ismerteti a Képviselőtestület zárt ülésén hozott döntéseit.
A Képviselőtestület nyilvános ülését 16, 00 órakor bezárja.

K. m. f.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária
címzetes főjegyző

