
 

 

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: 1/1- 215/2013. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 12-i rend-

kívüli ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Unger Tamás alpolgármester 

 

Dr. Vörös Ibolya, Dr. Hermann István, Császár Endre Venczel Csaba, Máté 

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

Zsolt képviselők, 11 fő  

  

  Horváthné Farkas Andrea aljegyző, 

 Bognárné Som Andrea jegyzőkönyvvezető,  

 Németh Tamás, a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. ügyvezetője, 

 Nagy Balázs köztisztviselő. 

 

Távolmaradását bejelentette: Dr. Áldozó Tamás polgármester, dr. Péntek Árpád és Zsegraics 

Gyula képviselő. 

 

Unger Tamás alpolgármester 

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

08.00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület határozatképes, 11 fő képvise-

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

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozta: 

 

203/2013. (XII.12.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013. de-

cember 12-i rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint 

határozza meg: 

 

1. Pápai Szeletelt és Darabolt Hústermékeket Csomagoló Kft.-

vel kapcsolatos döntés 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

1. Pápai Szeletelt és Darabolt Hústermékeket Csomagoló Kft.-vel kapcsolatos dön-

tés 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

Unger Tamás alpolgármester 

Az előterjesztésben foglaltak szerint a Kft.-ben Felügyelő Bizottságot kell alakítani, a taggyű-

lési döntéshez a Képviselőtestület felhatalmazása szükséges. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 

dr. Áldozó Tamás polgármester és Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző Budapestre 

mentek tárgyalni ezzel az üggyel kapcsolatban. Elmondja, hogy a Magyarország helyi önkor-
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mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a 

képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a közeli hozzátartozóját az 

ügy személyesen érinti. Az önkormányzati képviselő köteles bejelenteni a személyes érintett-

séget. A kizárásról az érintett önkormányzati képviselő kezdeményezésére vagy bármely ön-

kormányzati képviselő javaslatára a képviselő-testület dönt. A kizárt önkormányzati képvise-

lőt a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell tekinteni. 

 

Bejelenti személyes érintettségét. Kéri a testület döntését az alábbi határozati javaslatról:  

 

„Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  49. § (1) be-

kezdésében foglaltak alapján a 174. sorszámú előterjesztés I/1. határozati javaslata döntésho-

zatalából Unger Tamás alpolgármestert kizárja tekintettel arra, hogy az ügy személyesen érin-

ti.” 

 

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

rozatot hozta: 

 

204/2013. (XII.12.) határozat 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a 

174. sorszámú előterjesztés I/1. határozati javaslata döntéshoza-

talából Unger Tamás alpolgármestert kizárja tekintettel arra, 

hogy az ügy személyesen érinti. 

 

Unger Tamás alpolgármester 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslat I/1. pontjában foglaltakról. 

 

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

rozatot hozta: 

 

205/2013. (XII.12.) határozat 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az önkor-

mányzat vagyonáról szóló 7/2013. (III. 28.) önkormányzati ren-

delete 6. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a Képviselőtestü-

let a Pápai Szeletelt és Darabolt Hústermékeket Csomagoló Kft. 

Felügyelő Bizottságában Pápa Város Önkormányzata képvisele-

tére Unger Tamás alpolgármestert jelöli ki, 2014. december 31-

ig terjedő határozott időre, ekként egyidejűleg a helyi önkor-

mányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 33/A. § (1a) bekezdés b) 

pont bb) alpontjában foglaltak alapján Pápa Város Önkormány-

zatának Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy Unger Tamás 

alpolgármester a Pápai Szeletelt és Darabolt Hústermékeket 

Csomagoló Kft. Felügyelő Bizottságának tagja legyen. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Kft. 

taggyűlésén a fenti döntés szerinti álláspontot képviselje, és a 

Felügyelő Bizottság tagjainak megbízását megszavazza. 

 

Határidő: a Pápai Szeletelt és Darabolt Hústermékeket Csoma- 

              goló Kft. taggyűlésének időpontja 

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester 
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Császár Endre képviselő 

Bejelenti személyes érintettségét a határozati javaslat I/2. pontja tekintetében, nem kíván részt 

venni a szavazásban. 

 

Unger Tamás alpolgármester 

Kéri a testület döntését az alábbi határozati javaslatról: 

 

„Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekez-

désében foglaltak alapján a 174. sorszámú előterjesztés I/2. határozati javaslata döntéshozata-

lából Császár Endre képviselőt kizárja tekintettel arra, hogy az ügy személyesen érinti.” 

 

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

rozatot hozta: 

 

206/2013. (XII.12.) határozat 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a 

174. sorszámú előterjesztés I/2. határozati javaslata döntéshoza-

talából Császár Endre képviselőt kizárja tekintettel arra, hogy az 

ügy személyesen érinti. 

 

Unger Tamás alpolgármester 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslat I/2. pontjában foglaltakról. 

 

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

rozatot hozta: 

 

207/2013. (XII.12.) határozat 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az önkor-

mányzat vagyonáról szóló 7/2013. (III. 28.) önkormányzati ren-

delete 6. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a Képviselőtestü-

let a Pápai Szeletelt és Darabolt Hústermékeket Csomagoló Kft. 

Felügyelő Bizottságában Pápa Város Önkormányzata képvisele-

tére Császár Endre képviselőt jelöli ki, 2014. december 31-ig 

terjedő határozott időre. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Kft. 

taggyűlésén a fenti döntés szerinti álláspontot képviselje, és a 

Felügyelő Bizottság tagjainak megbízását megszavazza. 

 

Határidő: a Pápai Szeletelt és Darabolt Hústermékeket Csoma- 

              goló Kft. taggyűlésének időpontja 

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

Bejelenti személyes érintettségét a határozati javaslat I/3. pontja tekintetében, nem kíván részt 

venni a szavazásban. 
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Unger Tamás alpolgármester 

Kéri a testület döntését az alábbi határozati javaslatról:  

„Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  49. § (1) be-

kezdésében foglaltak alapján a 174. sorszámú előterjesztés I/3. határozati javaslata  döntésho-

zatalából Pingiczer Sándor képviselőt kizárja tekintettel arra, hogy az ügy személyesen érin-

ti.” 

 

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

rozatot hozta: 

208/2013. (XII.12.) határozat 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény  49. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a 

174. sorszámú előterjesztés I/3. határozati javaslata  döntéshoza-

talából Pingiczer Sándor képviselőt kizárja tekintettel arra, hogy 

az ügy személyesen érinti. 

 

Unger Tamás alpolgármester 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslat I/3. pontjában foglaltakról. 

 

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

rozatot hozta: 

209/2013. (XII.12.) határozat 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az önkor-

mányzat vagyonáról szóló 7/2013. (III. 28.) önkormányzati ren-

delete 6. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a Képviselőtestü-

let a Pápai Szeletelt és Darabolt Hústermékeket Csomagoló Kft. 

Felügyelő Bizottságában Pápa Város Önkormányzata képvisele-

tére Pingiczer Sándor képviselőt jelöli ki, 2014. december 31-ig 

terjedő határozott időre. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Kft. 

taggyűlésén a fenti döntés szerinti álláspontot képviselje, és a 

Felügyelő Bizottság tagjainak megbízását megszavazza. 

 

Határidő: a Pápai Szeletelt és Darabolt Hústermékeket Csoma- 

              goló Kft. taggyűlésének időpontja 

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

Unger Tamás alpolgármester 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslat II. pontjában foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozta: 

 

210/2013. (XII.12.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai Sze-

letelt és Darabolt Hústermékeket Csomagoló Kft-ben tulajdon-

résszel rendelkező – az Önkormányzat 100 %-os tulajdonát ké-

pező – Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. ügyvezetőjét felha-

talmazza, hogy a Pápai Szeletelt és Darabolt Hústermékeket 
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Csomagoló Kft. taggyűlésén a fenti döntés szerinti álláspontot 

képviselje, és a Felügyelő Bizottság tagjainak megbízását meg-

szavazza.  

 

Határidő: azonnal, illetve a Kft. taggyűlése 

Felelős:    Németh Tamás VFT ügyvezetője 

 

Grőber Attila képviselő 

Elmondja, mivel a Kft. eddig is működött, méghozzá Felügyelő Bizottság nélkül, úgy gondol-

ja - ha jól érti - ez azt jelenti, hogy a Pápai Hús 1913 Kft. a Pápai Szeletelt és Darabolt Hús-

termékeket Csomagoló Kft.-n keresztül kap valamilyen segítséget, illetve támogatást. Meg-

kérdezi, megtudhatnak-e ezzel kapcsolatban valamit, vagy várjanak egy hetet a részletek kide-

rüléséig. Megkéri Unger Tamás alpolgármestert, hogy amennyiben erről rendelkezik informá-

cióval, és az zárt körben nyilvános, akkor azt ossza meg a képviselőkkel. 

 

Unger Tamás alpolgármester 

A kérdésre válaszolva elmondja, Grőber Attila képviselő által elmondottak megállják a he-

lyüket, azonban most nem tud több információval szolgálni, hiszen fentiek egy Kormánydön-

tés részét képezik, amelyről azonban nincsen információjuk. Hozzáteszi, nem tudják, hogy a 

tegnapi nap folyamán született-e döntés ezzel kapcsolatban. Természetesen, amikor ez kide-

rül, azonnal tájékoztatják a képviselőket. 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a testület soron következő ülése nem 2013. december 19-én 

lesz. Hozzáteszi, amint biztos lesz az időpont, tájékoztatják a képviselőket. Megjegyzi, várha-

tóan egy rendkívüli ülés összehívására is szükség lesz. Kéri a képviselőket, hogy jelezzék a 

téli szabadságuk idejét. 

 

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 08.15 órakor bezárja. 

 

 

 

 

 

K. m. f. 

  

 

 

 

        Unger Tamás                Kanozsainé dr. Pék Mária          Horváthné Farkas Andrea  

        alpolgármester                     címzetes főjegyző                       aljegyző 


