
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 

8500 PÁPA, FŐ U. 5. 

Tel.: (89) 515-000 

Fax.: (89) 313-989 

 

MEGHÍVÓ  

 

Pápa Város Önkormányzata Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottságának 

2021. szeptember 1-jén (szerdán) 15.30 órakor 

a Városháza I. emeleti tárgyalótermében tartandó ülésére. 

 

Napirend: 

 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2021. (...) önkormányzati rendelet-

tervezete Pápa Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III. 12.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2021. (...) önkormányzati rendelet-

tervezete Pápa város egészségügyi alapellátási körzeteiről szóló 22/2012. (X.25.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2021. (...) önkormányzati rendelet-

tervezete az önkormányzati biztos kirendeléséről szóló 12/2005. (V.13.) önkormányzati 

rendelet, és a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról szóló 13/2010. 

(VI.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2021. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete a belváros közlekedéséről szóló 12/2013. (V.9.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2021. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 26/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

6. Pápai Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 

 

7. Pápai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

 

Megjelenésére feltétlenül számítok. 

 

Pápa, 2021. augusztus 26. 

Tisztelettel: 

 Bakos László s.k. 

 bizottsági elnök 

 

 Kiadmány hiteléül: 

 

 Dr. Benkő Krisztina 

 osztályvezető 



PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 

Szám: A01/406-3/2021. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült: Városháza I. emeleti nagy tárgyalótermében, Pápa Város Önkormányzata Képvise-

lőtestületének Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága 2021. szeptember 1-jén 

15.30 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. 

 

 

Jelen vannak: Bakos László elnök, 

Bali István, 

Baracska László, 

Dr. Guias János Zsolt, 

Mód Károly, 

Németh Csaba, 

Szabadkai Verita, 

Venczel Csaba, 

Zsédenyi Péter, a bizottság tagjai, 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester, 

Dr. Nagy Krisztina jegyző, 

Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető, 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető, 

Horváth Hajnalka köztisztviselő, 

Bakó István intézményvezető, 

Ujváry Hajnalka intézményvezető. 

 

 

Bakos László elnök 

Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság ülése határozatképes, mivel azon a 

bizottság 9 tagja megjelent. Megkérdezi, hogy van-e valakinek napirend előtti javaslata. 

 

Miután egyéb javaslat nem érkezett, indítványozza, hogy a bizottság a meghívóban jelzett 

napirendet fogadja el. 

 

Ezt követően a bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozza: 

 

11/2021. (IX.1.) ÜB határozat 

A Bizottság 2021. szeptember 1-jei ülésének napirendjét 

az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

.../2021. (...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa 

Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szó-

ló 7/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosítá-

sáról 
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2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

.../2021. (...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa 

város egészségügyi alapellátási körzeteiről szóló 

22/2012. (X.25.) önkormányzati rendelet módosításá-

ról 

 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

.../2021. (...) önkormányzati rendelet-tervezete az 

önkormányzati biztos kirendeléséről szóló 12/2005. 

(V.13.) önkormányzati rendelet, és a város-

rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról 

szóló 13/2010. (VI.29.) önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezéséről 

 

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

…/2021. (…) önkormányzati rendelet-tervezete a bel-

város közlekedéséről szóló 12/2013. (V.9.) önkor-

mányzati rendelet módosításáról 

 

5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

…/2021. (…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa 

Város Önkormányzata Képviselőtestületének Szerve-

zeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014. 

(X.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

6. Pápai Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módo-

sítása 

 

7. Pápai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítása 

 

 

1.) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2021. (...) 

önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2021. évi költ-

ségvetéséről szóló 7/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Bakos László elnök 

Megkérdezi, hogy van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 

 

Dr. Nagy Krisztina jegyző 

Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. 

 

Bakos László elnök 

Megkérdezi, hogy van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel. 

 

Megállapítja, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel nem 

hangzott el. 

 

Ezt követően a bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással a 

következő határozatot hozza: 
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12/2021. (IX.1.) ÜB határozat 

A Bizottság Pápa Város Önkormányzata 2021. évi költ-

ségvetéséről szóló 7/2014. (III.12.) önkormányzati rende-

let módosításáról szóló …/2021. (…) önkormányzati ren-

delet-tervezetet a Képviselőtestületnek megtárgyalásra ja-

vasolja. 

 

 

2.) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2021. (...) önkormányza-

ti rendelet-tervezete Pápa város egészségügyi alapellátási körzeteiről szóló 

22/2012. (X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Bakos László elnök 

Megkérdezi, hogy van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 

 

Dr. Nagy Krisztina jegyző 

Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. 

 

Bakos László elnök 

Megkérdezi, hogy van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel. 

 

Megállapítja, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel nem 

hangzott el. 

 

Ezt követően a bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozza: 

 

13/2021. (VI.30.) ÜB határozat 

A Bizottság Pápa város egészségügyi alapellátási körzetei-

ről szóló 22/2012. (X.25.) önkormányzati rendelet módo-

sításáról szóló …/2021. (…) önkormányzati rendelet-

tervezetet a Képviselőtestületnek megtárgyalásra javasol-

ja. 

 

 

3.) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2021. (...) 

önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzati biztos kirendeléséről 

szóló 12/2005. (V.13.) önkormányzati rendelet, és a város-rehabilitációhoz 

kapcsolódó feladatok ellátásáról szóló 13/2010. (VI.29.) önkormányzati 

rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

 

Bakos László elnök 

Megkérdezi, hogy van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 

 

Dr. Nagy Krisztina jegyző 

Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. 

 

Bakos László elnök 

Megkérdezi, hogy van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel. 
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Megállapítja, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel nem 

hangzott el. 

 

Ezt követően a bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozza: 

 

14/2021. (IX.1.) ÜB határozat 

A Bizottság az önkormányzati biztos kirendeléséről szóló 

12/2005. (V.13.) önkormányzati rendelet, és a város-

rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról szóló 

13/2010. (VI.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezéséről szóló …/2021. (…) önkormányzati rendelet-

tervezetet a Képviselőtestületnek megtárgyalásra javasol-

ja. 

 

 

4.) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2021. (…) önkormány-

zati rendelet-tervezete a belváros közlekedéséről szóló 12/2013. (V.9.) önkor-

mányzati rendelet módosításáról 

 

 

Bakos László elnök 

Megkérdezi, hogy van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 

 

Dr. Nagy Krisztina jegyző 

Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. 

 

Bakos László elnök 

Megkérdezi, hogy van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel. 

 

Megállapítja, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel nem 

hangzott el. 

 

Ezt követően a bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozza: 

 

15/2021. (IX.1.) ÜB határozat 

A Bizottság a belváros közlekedéséről szóló 12/2013. 

(V.9.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

…/2021. (…) önkormányzati rendelet-tervezetet a Képvi-

selőtestületnek megtárgyalásra javasolja. 

 

 

5.) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2021. (…) önkormány-

zati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014. (X.22.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

 

Bakos László elnök 

Megkérdezi, hogy van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 
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Dr. Nagy Krisztina jegyző 

Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. 

 

Bakos László elnök 

Megkérdezi, hogy van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel. 

 

Megállapítja, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel nem 

hangzott el. 

 

Ezt követően a bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozza: 

 

16/2021. (IX.1.) ÜB határozat 

A Bizottság Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestüle-

tének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

26/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló …/2021. (…) önkormányzati rendelet-tervezetet a 

Képviselőtestületnek megtárgyalásra javasolja. 

 

 

6.) Pápai Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 

 

 

Bakos László elnök 

Megkérdezi, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 

 

Dr. Nagy Krisztina jegyző 

Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. 

 

Bakos László elnök 

Megkérdezi, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel nem hang-

zott el. 

 

Ezt követően a bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozza: 

 

17/2021. (IX.1.) ÜB határozat 

A Bizottság a Pápai Polgármesteri Hivatal alapító okiratá-

nak módosításáról szóló előterjesztést a Képviselőtestület-

nek megtárgyalásra javasolja. 

 

 

7.) Pápai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosí-

tása 

 

 

Bakos László elnök 

Megkérdezi, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 
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Dr. Nagy Krisztina jegyző 

Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. 

 

Bakos László elnök 

Megkérdezi, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel nem hang-

zott el. 

 

Ezt követően a bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozza: 

 

18/2021. (IX.1.) ÜB határozat 

A Bizottság a Pápai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosításáról szóló előterjesz-

tést a Képviselőtestületnek megtárgyalásra javasolja. 

 

 

Bakos László elnök 

A bizottság elnöke a nyilvános ülést 15.45 órakor bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 Bakos László Bali István 

 elnök bizottsági tag 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

JELENLÉTI ÍV 
az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 

2021. szeptember 1-jei nyílt ülésére 

Bakos László 

Dr. Gaias János Zsolt 

Németh Csaba 

Szabadkai Verita 

Venczel Csaba 

Bali István 

Baracska László 

Mód Károly 

Zsédenyi Péter 

Dr. Nagy Krisztina 

Dr. Benkő Krisztina 

Szalai Krisztina 

Benecz Rita 

Rádi Róbert  


