
 

 

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: 1/1- 213/2013. 

 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 10-i rend-

kívüli ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Unger Tamás alpolgármester 

 

Dr. Péntek Árpád, Dr. Hermann István, Venczel Csaba, Zsegraics Gyula, Máté 

István, Bocskay László, Pingiczer Sándor, Szirbek Rita, Grőber Attila, Süle 

Zsolt képviselők, 12 fő  

  

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

  Horváthné Farkas Andrea aljegyző, 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető, 

 Bognárné Som Andrea jegyzőkönyvvezető,  

 Nagy Balázs köztisztviselő. 

 

Távolmaradását bejelentette: Dr. Vörös Ibolya, Császár Endre képviselő. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti a Városháza épületének nagytermében a megjelenteket, a testület rendkívüli ülését 

15.30 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület határozatképes, 12 fő képvise-

lő jelen van.  
Kéri a testület állásfoglalását a meghívóban jelzett napirendi javaslatról azzal a kiegészítéssel, 

hogy a 173. sorszámú előterjesztést a vegyes ügyek között tárgyalja meg a testület. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozta: 

 

198/2013. (XII.10.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013. dec-

ember 10-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 
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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 172. 

és 173. sorszámú előterjesztések tárgyalására zárt ülést rendel el, mivel mind az önkormány-

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

indokainak előzetes nyilvánosságra kerülése.” 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozta: 

 

199/2013. (XII.10.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyaror-

szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-

vény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a 172. és 

173. sorszámú előterjesztések tárgyalására zárt ülést rendel el, 

mivel mind az önkormányzat, mind pedig az előterjesztéssel 

érintett másik fél üzleti érdekét veszélyeztetné a döntés indokai-

nak előzetes nyilvánosságra kerülése. 

 

A zárt ülést követően a Képviselőtestület 15,40 órakor nyilvános ülésen folytatja munkáját. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

tését. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a testület soron következő ülésére várhatóan 2013. 

december 19-én kerül sor. Hozzáteszi, addig lehet, hogy egy rendkívüli ülést is tartania kell a 

testületnek a Pápai Hús 1913 Kft. ügyében. Úgy tűnik, hogy a csődegyezségi tárgyalás idő-

pontja december 20. körül lesz.  

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 15.45 órakor bezárja. 

 

 

 

 

K. m. f. 

  

 

 

 Dr. Áldozó Tamás Kanozsainé dr. Pék Mária  

 polgármester címzetes főjegyző 


