
 

 

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: 1/1- 15/2013. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének  2013. február 08-i 

rendkívüli ülésén, a Régi Városháza épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  

Dr. Péntek Árpád, Zsegraics Gyula, Császár Endre, dr. Vörös Ibolya, Máté 

István, Bocskay László, dr. Hermann István, Venczel Csaba, Erőss Bulcsú, 

Szirbek Rita, Pingiczer Sándor, Grőber Attila képviselők, 13 fő. 

  

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Horváthné Farkas Andrea aljegyző 

 

Rádi Róbert kabinetvezető, 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető, 

 Bognárné Som Andrea jegyzőkönyvvezető. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti a megjelenteket, a testület ülését 15,00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a 

Képviselőtestület ülése határozatképes, 13 fő képviselő jelen van. Elmondja, ahogyan már 

korábban is jelezte a képviselőknek, többször tárgyalják még testületi ülés keretei között a 

Pápai Hús 1913 Kft.-vel kapcsolatos ügyet. 

 

A testület ülésére Unger Tamás alpolgármester megérkezett, jelen van 14 fő képviselő. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a meghívóban jelzett napirendi javaslatról. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

4/2013. (II.08.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013. február 

8-i rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza 

meg: 

 

1. Pápa Város Önkormányzata 2011-2014. évekre 

meghatározott gazdasági programjának módosítása 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

2. Pápai Hús 1913 Kft. gazdasági helyzetének javításával 

kapcsolatos döntés (zárt ülés) 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Politzer József ügyvezető igazgató 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a testület soron következő ülése várhatóan 2013. február 28-

án 8,00 órakor lesz. Elmondja, hogy Kovásznán február 3-án időközi polgármester-választás 

volt, a polgármesteri címért három - két magyar és egy román – jelölt indult. Az egyik magyar 

jelölt Málnási Levente, aki 1994-1998 között volt a város polgármestere, a másik pedig 

Thiesz János, aki 2008. óta alpolgármester Kovásznán. A választást komoly kampány előzte 

meg, 63,5 %-os volt a részvétel, ami azért is számít nagyon magasnak, mivel Romániában és 

Erdélyben a névjegyzékben szereplő lakosság 20 %-a nem tartózkodik otthon külföldi 

munkavállalás miatt. A választás eredménye leképezte az etnikai arányokat, Thiesz János a 

szavazatok 63,5 %-át, Málnási Levente 3 %-át, a fennmaradó 33 %-ot pedig a román jelölt 

kapta.  

 

 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

 

1. Pápa Város Önkormányzata 2011-2014. évekre meghatározott gazdasági 

programjának módosítása 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a módosítással bővíteni szeretnék a Pápai Ipari Park Kft. mozgásterét, továbbá 

részletesen meghatározzák, hogy az önkormányzat a városban lévő munkahelyek védelmében 

hogyan, és milyen feltételek mellett avatkozhat be a helyi gazdaság életébe. A gazdasági 

programot kiegészítették továbbá néhány ponton, például a turizmus, idegenforgalom, 

közoktatás, önkormányzati igazgatás esetében. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

5/2013. (II.8.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 90/2011. 

(IV.14.) határozatával meghatározott 2011-2014. évekre 

vonatkozó gazdasági programját az előterjesztésben foglaltak 

szerint módosítja. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy az egységes szerkezetű gazdasági 

program elkészítéséről gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

pontja alapján indítványozza, hogy az 5.  sorszámú előterjesztést zárt ülésen tárgyalja meg a 

testület. 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta az indítványt. 

 

 

A Képviselőtestület 15,08 órakor zárt ülésen, majd 16,05 órakor nyílt ülésen folytatja 

munkáját. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A zárt ülést követően a sajtó képviselőinek jelenlétében a nyilvános ülésen ismerteti a 

Képviselőtestület zárt ülésén hozott döntését. Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános 

ülését 16, 10 órakor bezárja. 

 

 

 

 

K. m. f. 

  

 

 

 Dr. Áldozó Tamás Kanozsainé dr. Pék Mária  

 polgármester jegyző 


