
 

 

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: 1/1-102/2014. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. június 24-i rendkívüli 

ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Unger Tamás alpolgármester 

 

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

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

Zsegraics Gyula képviselők, 12 fő  

  

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

  Horváthné Farkas Andrea aljegyző, 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető, 

 Bognárné Som Andrea jegyzőkönyvvezető,  

 Nagy Balázs köztisztviselő 

 

Dr. Péntek Árpád és Máté István képviselő a távolmaradását bejelentette. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti a Városháza épületének nagytermében a megjelenteket, a testület ülését 13.00 óra-

kor megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület ülése határozatképes, 12 fő képviselő 

jelen van.  

 

Kéri a testület állásfoglalását a meghívóban jelzett napirendi javaslatról. 

 

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

rozatot hozta: 

 

 

95/2014. (VI.24.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2014. június 

24-i rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint határoz-

za meg: 

1. Pápai Hús 1913 Kft-vel és a Pápai Szeletelt és Darabolt 

Hústermékeket Csomagoló Kft.-vel kapcsolatos döntés 

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Uzsoky András ügyvezető 

  Kanozsai József ügyvezető 

 

2. Vegyes ügyek 
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Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

 

2. Vegyes ügyek 

 

a) KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Kft. nonprofit gazdasági 

társasággá alakulása 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Mészáros Csaba ügyvezető. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi és a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Elmondja, amennyiben a KÖZSZOLG Kft. nonprofit társasággá alakul a jövőben, akkor an-

nak eredményét a jövőben nem lehet felosztani, azt a társaság fejlesztéseire kell majd fordíta-

ni. Tekintettel arra, hogy a Kft. eddig forprofit gazdasági társaságként működött, a tulajdo-

nosnak mindenképpen döntenie kell arról, ha lemond bármilyen várományról, ami a jövőben 

keletkezhet. Megjegyzi, eddig még nem volt példa eredmény felosztására. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

rozatot hozta: 

 

96/2014. (VI.24.) határozat 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestülete tudomásul veszi, 

hogy a KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Kft.: 

 

1. a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 90. § (8) 

bekezdésében foglaltak alapján 2014. 07. 01-től nonprofit 

gazdasági társaságként működik tovább, 

2. cégneve KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és Szolgáltató 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságra, rövidített cég-

neve KÖZSZOLG Nonprofit Kft-re változik, 

3. a nonprofittá válás következményeképp az adózott ered-

ményt nem oszthatja fel, az a KÖZSZOLG Nonprofit Kft. 

vagyonát kell, hogy gyarapítsa. 

 

Utasítja a KÖZSZOLG Kft. ügyvezetőjét a szükséges intézkedé-

sek megtételére. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a KÖZSZOLG Kft. tag-

gyűlésén a fentiek szerinti döntés meghozatalát szavazatával tá-

mogassa. 

 

Határidő:  azonnal, illetve folyamatos  

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

Mészáros Csaba KÖZSZOLG Kft. ügyvezetője 
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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 82. 

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 hatá-

rozatot hozta: 

 

97/2014. (VI.24.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magya-

rország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a 82. 

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. 

 

 

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 várhatóan 2014. 

július 3-án kerül sor. 

 

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 13.15 órakor bezárja. 

 

 

K. m. f. 

  

 

 

 Dr. Áldozó Tamás Kanozsainé dr. Pék Mária  

 polgármester címzetes főjegyző 


