PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE
Szám: 1/1- 211/2013.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 5-i rendkívüli ülésén, a Városháza épületének nagytermében.

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Unger Tamás alpolgármester
Dr. Péntek Árpád, Dr. Vörös Ibolya, Császár Endre, Dr. Hermann István, Máté
István, Bocskay László, Pingiczer Sándor, Grőber Attila, Süle Zsolt képviselők, 11 fő
Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző
Horváthné Farkas Andrea aljegyző,
Rádi Róbert kabinetvezető,
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető,
Bognárné Som Andrea jegyzőkönyvvezető,
Nagy Balázs köztisztviselő.
Távolmaradását bejelentette: Szirbek Rita, Venczel Csaba, Zsegraics Gyula képviselők.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Köszönti a Városháza épületének nagytermében a megjelenteket, a testület ülését 8.30 órakor
megnyitja. Az ülés előtt dr. Hermann István képviselő, a Jókai Mór Városi Könyvtár igazgatója minden képviselőnek kiosztott egy 2014. évi falinaptárt, amelyben Pápáról és a pápai
járás falvairól szerepelnek képeslapok. Megadja a szót dr. Hermann István képviselőnek.
Dr. Hermann István képviselő
Úgy döntöttek, mivel mozgókönyvtárat működtet az intézmény, Pápán kívül a pápai járást is
megpróbálják feleleveníteni, így a járás területéről kerültek a jövő évi naptárba képeslapok.
Nagy örömükre a polgármesteri hivataloktól, illetve egy homokbödögei gyűjtőtől körülbelül
80 darab képeslap került a gyűjteményükbe, és az illető engedélyezte azok digitális feldolgozását. Hozzáteszi, Pápa-Tapolcafőről körülbelül 15 képeslap készült a háború előtti időszakban, illetve szinte minden faluban készítettek egy-két képeslapot. A képeslapok készítői, készíttetői között meg kell említeni azokat a kereskedőket, akik a faluban boltot, presszót működtettek, és az említett épületeken túl az osztott képeslapokon a falu egyéb részeiről is szerepeltettek képet. Érdekesek a kastélyokról, kastélybelsőkről készült képeslapok, amelyeket
kiválóan hasznosíthatnának a községekben is.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Megállapítja, hogy a Képviselőtestület határozatképes, 11 fő képviselő jelen van.
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Kéri a testület állásfoglalását a meghívóban jelzett napirendi javaslatról.
A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
193/2013. (XII.5.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013.
december 5-i rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg:
1.

Pápai Termálvízhasznosító Zrt. hiteléhez történő készfizető
kezesség vállaláshoz Kormány hozzájárulás kérése
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

2.

Vegyes ügyek

2. Vegyes ügyek
a) Arany János Tehetséggondozó Programjában történő részvételének támogatása
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, az érintettek nem kérték a napirend zárt ülés keretében történő tárgyalását. Az
Arany János Tehetséggondozó Programnak korábban nem voltak részesei a pápai gyerekek,
ez később változott meg. A programban résztvevők szempontjából fontos a helyi önkormányzatok elkötelezettsége, ezért a határozati javaslatban indítványozzák a négy tanulónak a Programban való részvételét Pápa város képviseletében.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról.
A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
194/2013. (XII.5.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja
1.
2.
3.
4.

Patocskai Dominik pápai lakos, a budapesti Pécsi Sebestyén
Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 8. osztályos tanulójának,
Vörös Alexandra pápai lakos, a Munkácsy Mihály Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8. osztályos tanulójának,
Németh Bernadett pápai lakos, a Szent István Római Katolikus Általános Iskola 8. osztályos tanulójának,
Ádovics Zsófia pápai lakos, a Szent István Római Katolikus
Általános Iskola 8. osztályos tanulójának
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a 2014/2015. tanévtől a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában Pápa város képviseletében
történő részvételét.
Utasítja a Polgármestert, hogy a Képviselőtestület döntéséről az
érintetteket tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Indítványozza az alábbi határozati javaslat elfogadását:
„Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a 170.
sorszámú előterjesztés tárgyalására zárt ülést rendel el, mivel mind az önkormányzat, mind
pedig az előterjesztéssel érintett másik fél üzleti érdekét veszélyeztetné a döntés indokainak
előzetes nyilvánosságra kerülése.”
A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
195/2013. (XII.5.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a 170.
sorszámú előterjesztés tárgyalására zárt ülést rendel el, mivel
mind az önkormányzat, mind pedig az előterjesztéssel érintett
másik fél üzleti érdekét veszélyeztetné a döntés indokainak előzetes nyilvánosságra kerülése.
A zárt ülést követően a Képviselőtestület 08.55 órakor nyilvános ülésen folytatja munkáját.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
A zárt ülést követően a nyilvános ülésen ismerteti a Képviselőtestület zárt ülésén hozott döntését. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a testület soron következő ülésére várhatóan 2013.
december 19-én 11,00 órakor kerül sor.
Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 09.00 órakor bezárja.

K. m. f.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária
címzetes főjegyző

