
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: 1/1- 165/2013. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. október 2-i rendkívüli 

ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Unger Tamás alpolgármester 

 

Bocskay László, Császár Endre, Venczel Csaba, dr. Hermann István, Máté Ist-

ván, Zsegraics Gyula, Grőber Attila, Szirbek Rita képviselők, 10 fő. 

  

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

Horváthné Farkas Andrea aljegyző 

Rádi Róbert kabinetvezető, 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető, 

Benecz Rita osztályvezető, 

Nagy Balázs köztisztviselő, 

 Bognárné Som Andrea jegyzőkönyvvezető.  

  

Távolmaradását bejelentette: Dr. Péntek Árpád, dr. Vörös Ibolya és Pingiczer Sándor képvi-

selők. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti a megjelenteket, a testület ülését 13,00 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: 

154/2013. (X.2.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013. októ-

ber 2-i rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint hatá-

rozza meg: 

 

1. Pápai Hús 1913 Kft. „cs.a.” -val kapcsolatos döntés 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

2. Vegyes ügyek 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a minősített többséget igénylő döntésekhez a még be nem töltött képviselői helyet 

is figyelembe kell venni, vagyis azokhoz továbbra is 8 igen szavazat szükséges. A Jobbik 

Magyarországért Mozgalom levélben Süle Zsoltot jelölte meg a megüresedett képviselői 

mandátumra. Tudomása szerint a levél a tartalmi és formai követelményeknek is megfelelt, 

tehát vélhetően Süle Zsolt a testület 2013. október 10-i ülés kezdetén teszi le az esküt, amelyet 

követően bekapcsolódik a testület munkájába. 
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2. Vegyes ügyek 
 

a) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi 

pályázati fordulójához csatlakozás 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, az előterjesztésben szándéknyilatkozatot fogalmaznak meg azzal kapcsolatban, 

hogy továbbra is részt kívánnak venni az ösztöndíjrendszerben. Megjegyzi, ez már régóta így 

működik. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

rozatot hozta: 

155/2013. (X.2.) határozat 

Pápa Város Önkormányzata az 51/2007. (III. 26.) Korm. rende-

letben foglaltak alapján csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőok-

tatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati for-

dulójához. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 

Ösztöndíjrendszer működtetésével kapcsolatban a szükséges in-

tézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2013. október 11., illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

 

 

b) Pápa, Zárda u. 5. 1/13. szám alatti önkormányzati bérlakás bérbeadása Kle-

belsberg Intézményfenntartó Központ részére (Pápai Petőfi Sándor Gimná-

ziumban alkalmazásra kerülő anyanyelvi lektor elhelyezésének céljából) 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, az idegennyelvi lektor számára a lakás biztosításának mindenféle idegenrendészeti 

eljárások miatt is itt van az ideje. Az előterjesztés ahhoz a döntéshez kapcsolódik, amikor még 

2008-ban, a SAC/C-17 programhoz kapcsolódóan a kéttannyelvű oktatás beindulásakor há-

rom lakást biztosítottak a képzéshez. Hozzáteszi, ugyan az intézmény fenntartója már nem az 

önkormányzat, és az általános iskolákból a tanulók többsége kivonult, a gimnáziumban azon-

ban még vannak nem magyar anyanyelvű diákok, a két tanítási nyelvű képzés támogatását 

azonban az önkormányzat továbbra is fontosnak tartja. Mindezek miatt indítványozzák, hogy 

Julianna Teresa Ugalde angol anyanyelvi lektorként városi ingatlanban kapjon elhelyezést. 

 

Venczel Csaba képviselő 

Elmondja, az érintett lektor a Tarczy Lajos Általános Iskolában is tanít heti 3 órában, mellette 

még egy nyelvi lektor dolgozik. Megjegyzi, azért nem igényeltek az utóbbi számára szolgálati 

lakást, mert az érintett a Pápán dolgozó Frank Rombouts ezredes felesége, így lakhatása Pá-

pán biztosított. Hozzáteszi, ha a későbbiek folyamán szükség lesz rá, ők is élnek majd az ön-

kormányzati lakás igénylésének lehetőségével. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

rozatot hozta: 

 

156/2013. (X.2.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzati laká-

sok és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 49/1993. 

(XII.21.) önkormányzati rendelete 12. § (1) bekezdésében bizto-

sított jogkörében eljárva hozzájárul a Pápai Petőfi Sándor Gim-

náziumban alkalmazásra kerülő anyanyelvi lektor elhelyezésé-

nek céljából, a Pápa, Zárda utca 5. 1/13. szám alatti, egy szoba, 

komfortos, 38 m
2
 alapterületű önkormányzati bérlakás Klebels-

berg Intézményfenntartó Központ részére történő bérbeadásá-

hoz. 

 

A Képviselőtestület utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a határo-

zat végrehajtásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

ja alapján indítványozza, hogy a 127. sorszámú előterjesztést zárt ülésen tárgyalja meg a tes-

tület. 

 

A Képviselőtestület 10 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 képviselőket, hogy a testület soron következő ülésére 2013. október 10-

én, 8,00 órakor kerül sor. Elmondja, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal 

Járási Munkaügyi Kirendeltségének tájékoztatójával fogják kezdeni a napirendek tárgyalását. 

 

A Képviselőtestület nyilvános ülését 13, 25 órakor bezárja. 

 

 

K. m. f. 

  

 

 

 Dr. Áldozó Tamás Kanozsainé dr. Pék Mária  

 polgármester címzetes főjegyző 


