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JEGYZŐKÖNVV
I(észÜlt: Pápa Város Önkonnányzata Képviselőtestületónek 2021. július 15-i nyilvános

ülésén, aYárosháza épületének (8500 Pápa, Fő u. 5.) nagytennében.

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Unger Tamás alpolgármester

Lászlő, Venczel
Kálmárr, Nérneth

Szabadkai Verita, dr. Guias János Zsolt, Grőber Attila, Bakos
Csaba, Németh Zsolt, Zsegraics Gyula, Kovács József, Pintér
Csaba, Süle Zsolt képviselők, 13 fö.

Dr. Nagy Krisztina jeEyő,
Dr. Benkő Krisztina önkormrányzati és szervezési osztályvezető,
Rádi Róbert váro sfej les ztési osztályv ezető,
Borisz T erézia költségvetési csoportv ezető,
Dr. Orovics Orsika Barbara y agyongazdálkodási csoportvezető,
Médiacentrum munkatársai,
Takács krisztina köztisztviseló,
Pribelszky Renáta köztisztviselő.

Távolmaradását bejelentette dr. Töreki-Vörös Ibolya és dr. Vaitsuk Mária önkormányzati
képviselő.

köszönti a megjelenteket, a testület ülését 15 óra 30 perckor megnyitja.

MegkÖszÖni képviselőtrársai jelenlétét, mellyel hozzájaraltak a Képviselőtesttilet
határozatképességéhez. Megjegyzi, anyái szabadságok időpontját azffi.kéi, hogy ha szükséges
|enne egy a jelenlegihez hasonló belyzet miatt összehivni a Képviselőtestiiietet, akkor-is
hatér o zatképes l egyen.

Elmondja, hogy a tervek szerint a napirendi pontot az augasztvsi ülésen tárgyattákvolna, azonban
a vásarlÓként megjelent gazdaságí tfusaság által benyujtandó több millió forintos pályénatra
tekintettel Úgy döntött, hogy a képviselőtestíileti ülés megtartásával támogatja á tusaság
miiködését. Megemlíti, ez nem egy egyirányú gesztus, a korábbi években a tűaőagól hasonló
gesztusokat kaPott az Onkorm ányzat, illetve pápai egyesületek is társasági adó formájában jelentős
trámogatáshoz jutottak

MegállaPÍtja, hogy a Képviselőtestiilet ülése határozatképes, 13 fö képviselő jelen van.

Indítvanyo zza a megltívőban jelzett napiren d meg!érgyalását.

Megkérdezi, hogy van-e más napirendi javaslat.

Megállapítj a, hogy a napirenddel kapcsolatban j avaslat nincs.
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kéri a testület állásfoglalását a meghívóban szereplő napirendről.

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tarlÓzkodás nélkÜl a kÖvetkező

határozatothozza,.

101 l 202L. (YII.l, 5.\ határ ozat

@ak Képviselőtestülete z\2l.július 1 5-i

ülésének napirendjét az alíhbíak szerint határozzameg

A pápai 0390/1 hrsz_ú ingatlan forgalornképes üzleti vagyonba

történő átsorolása és értékesítése
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Napirend tárgyalása az írásban megküldött előterjesztés alapján:

A pápai 0390/1 hrsz-ú ingatlan forgalomképes üzleti vagyonba tÖrténő átsorolása és

értékesítése
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

A beszámo lőt a GazdaságiBizottság 4 igen szavazattal, ellenszava zat nélk,úL,3 tartőzkodás mellett

elfogadásra j avasolj a.

Dr. Áldozó'Iamás polgánnester
Elrr"rdl., - "tot.r!Üt", 

,o"gtu. gyalására azétlvanszükség, mert az ingatlan forgalomkéPtelen,

lriszen 
"forgalomkópes 

üzleti vagyon esetén polgármesteri vagy bizottsági hatáskÖrben

értékesíthető lett voltra az 5 2O2 rn2 közforgalorn elől el nem záftmagánűL

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászŐIás.

Grőber Attila önkormányzati képviselő
El*"'dl"'"'"t'i.'@o1yan1ielytörténész,akiaztfogavizsgá1ni,hogyőmit
szavazott 15 óra : pár"tói a Gazdasági Bizottság ülésérr rnajd mit szavazott 15 Óra 33 Perckor a

Képviselőtestület üiésén, de fontosnak tartja hozzászőlását tekintettel arra, hogy másként szavaz,

-int a Bizottság ülésén. A hivatal munkatársaitól elkérle a terÜletre vonatkozó értékbecslést, melY

tartalmazza, hogy az önkormányzat tulajdonképpen mezőgazdasági szántófoldet értékesít, és

számára ez így magyarázat a 165 Ftlm2 áion tcrriénö értékesítésre. Úegje gyzi, a 1,65 Ftlm2 tr a

másik értékbecsléstóz képest magas, hiszen az ennek a t'ele volt. Elmondja, a tudomására jutott

infonnációkmeggyőzték anól, hőgy az ár r.eáIis, Megemlíti a területen található fe|éPÍtménYt az

Agroprodukt Méiőgazdasági reÁÓtti és Ertékesítő Zrt. építtette, ezért ugy gondolja, hogY az

iniormációk alaplán az előterjesztés elfbgadlrató és kor. ekt.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elr""rrdl.,"* 1átr" értelmét, hogy ma azt avagyonátadási folyarnatot rninősítsék, ami 1990 után

az akkoii jogszabályok alapján vágyorrtárgyakai juttatott külörrbö ző szervezeteknek. MegtregYzí az

lett volna az ésszerű,ha nrár akkor aZft.. tu|ajdonába sorolják a területet.

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászŐIás.

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászőlás nincs.

kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.
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A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és l.anőzkodás nélkül az alábbihatározatot
hozza:

102/2021. (Vll.15.\=önkormánvzati határozat

|.ápu Város Önkormányzatának Képviselőtesttilete az
Onkormányzat tulajdonát képező pápai 0390/1 hrsz.-ú, 5202 m2
területű, kivett közforgalom elől el nem zárt magánút ingatlan-
nyilvantartási megnev ezésű, külterületi, forgalomképtelen ingatlant
PápaVárosÖnkormanyzataKépviselőtestiileténekazötlkoru,-ányzat
vagyonaról szőlő 712013. (III.28.) önkormányzati rendelet 3.§ (3)
bekezdése alapján forgalomképes üzleti vagyonba sorolja, és bruttó
860.000,- Ft alaparon, az Agroprodukt Mezőgazdasági Termelő és
Értékesítő Zrt. részére páIyélzatonkívül értéke§íti.

Utasítj a a Polgárme stert az értékesítéssel kapcsolatos intézkedések
megtételére, felhatalm azza az adásvételi szeruődés aláítására.

Hatándő: azonnal
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Szalai Krisztina gazdasági o sztályv ezető

Dr. Áldozó Tamás poleármester
Elmondja, Gorlice város önkormrányzatátől meghívó erkezett a Gorlicei napok rendezvényeire. A
programokat hagyományosan május elején rendezik, azonban a pandémirára tekintettel a katonai
hagyományőrző résztleszámitva, melyet május elején szolidabb körülmények között megtartottak,
a rendezvény további programjait2)zl,.július 31 . és augusztus 1. napjrán rendezik meg. Kéri, hogy
aki érdeklődik az esemény vtén, részvételi szándékát az Önkormányzati és Szervezési Osztályón
jelezze.

Tájékoztatásul elmondj a, bogy a tegnapi nap folyam ín lezé. :r;irt az a páIyánati eljérás, melynek
keretében aPápu Ipari Parkbantalálhatő 659tl25 hrsz-ú 3 ha 895 m2 nagyságú,,kivett építési
terÜlet" ingatlan-nyilvántartási megnevezésű ingatlan értékesítését hirdették meg. A területet a
pályé.zati tárgyaláson bruttó 196200 000 Ft összegért a CHI-FU CENTRAL EURopE Kft.
vásarolta meg. Elmondja továbbá, hogy a CHI-FU CENTRAL EUROPE Kft. a pápai 6605ll ltsz-
Ú ingatlanra vonatkozó korábban megkötött adásvételi szerződésben meghatánozott vételárból
fennmaradó bruttó 36 076 536 Ft vételárháttalékot egy összegben kifizeti. Tudomása szeint, a
tehermentes pápai 6605lt hrsz-ú ingatlan tulajdonosaként az ingatlant egy Magyarországon
bejegyzett izraelí befektetőcsoport tulajdonában állő gazdasági társaságnak értékesíti tovább.
Megemlíti, amikor a tewezett beruházásokat érintően rendelkezik publikus információval,
tájékoztatja a Képviselőtestiiletet és a nyilvránosságot is.

Megköszöni képviselőtarsai munkáját, mindenkinek kellemes pihenést kivénés elmondj a,hogy a
kÖvetkezÖ képviselőtestiileti ülés tervezett időpontj a202I. augusztus 26. vagy 27.

Ezt követően a Kepviselőtestiilet nyilvános ülését t5 őra40 perckor bezafia,

{=__
Dr. ÁldozóWmás

!",Á
Dr. Nasv KriÁztina

,, II

Jegyzol

"91

#§,
.x.

k*,
polgármester
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1. Dr. Áldozó Tamás

2. Szabadkai Verita

3. Dr. Töreki-Vörös lbolya

4. Grőber Attila

5. Bakos László

6. Venczel Csaba

7. Dr. Vaitsuk Mária

8. Németh Zsolt

9. Dr. Guias János Zsolt

10. Unger Tamás

11. Zsegraics Gyula

12. Kovács József

13. Németh Csaba

14, Pintér Kálmán

15. Süle Zsolt
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