
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 

 

Szám: 1/6-     /2014. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Városháza I. emeleti tárgyalótermében, az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizott-

ság 2014. július 2-án 11.00 órai kezdettel tartott üléséről 

 

 

Jelen vannak: Dr. Péntek Árpád elnök 

Bocskay László, 

Pingiczer Sándor,  

Süle Zsolt, a bizottság tagja 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

Horváthné Farkas Andrea aljegyző 

 

Meghívottak a napirendi pontoknál feltüntetettek szerint. 

 

Távolmaradását bejelentette: Dr. Hermann István bizottsági tag. 

 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Köszönti a megjelenteket. 

Megállapítja, hogy a bizottság ülése határozatképes, mivel azon a bizottság 5 tagja közül 4 fő 

megjelent. 

Megkérdezi, hogy a meghívóban jelzett napirenden kívül van-e egyéb javaslat.  

 

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

napirendet fogadja el. 

 

Ezt követően a bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

23/2014. (VII.02.) ÜB határozat 

A Bizottság az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapít-

ja meg: 

 

Napirend 

1. Pótelőirányzati kérelmek elbírálása 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

…/2014. (…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa 

Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szó-

ló 1/2014. (II.5.) önkormányzati rendelet módosításá-

ról 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

…/2014. (…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa 

Város Önkormányzata Képviselőtestületének Szerve-
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zeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. 

(IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

…/2014. (…) önkormányzati rendelet-tervezete a 

pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint a 

gyermekek és a fiatal felnőttek rászorultságára tekin-

tettel nyújtható ellátásokról és az ezzel kapcsolatos el-

járási szabályokról szóló 31/2013. (XII.31.) önkor-

mányzati rendelet módosításáról 

 

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

…/2014. (…) önkormányzati rendelet-tervezete a Pá-

pa városban biztosítható személyes gondoskodást 

nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, 

a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 

14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításá-

ról 

 

5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének  

…/2014. (…) önkormányzati rendelet-tervezete az 

építészeti örökség helyi védelméről szóló 10/2014. 

(V.9.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

6. Pápai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítása 

 

7. Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határoza-

tainak végrehajtásáról 

 

 

 

1. Pótelőirányzati kérelmek elbírálása 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2014. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 

1/2014. (II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Nagy Zsolt, a Pápai Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osz-

tályának vezetője. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

 

Nagy Zsolt osztályvezető 

Nincs hivatali kiegészítés. 

  

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

 

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

érkezett. 
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Ezt követően a bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

19/2014. (VII.02.) ÜB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összefér-

hetetlenségi Bizottsága Pápa Város Önkormányzata Kép-

viselőtestületének …/2014. (…) önkormányzati rendelet-

tervezetét,   2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.5.) 

…/2014. (…) önkormányzati rendelet-tervezet módosítá-

sáról, a Képviselőtestületnek megtárgyalásra javasolja. 

 

 

 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2014. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet módo-

sításáról 

 
 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

Nincs hivatali kiegészítés. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Véleménye szerint a tervezet kellő részletességgel szabályozza az interpelláció és a kérdés 

intézményét.  

 

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

 

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

érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

 

20/2014. (VII. 02.) ÜB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összefér-

hetetlenségi Bizottsága Pápa Város Önkormányzata Kép-

viselőtestületének …/2014. (…) önkormányzati rendelet-

tervezetét,   Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestüle-

tének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

/9/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról, a 

Képviselőtestületnek megtárgyalásra javasolja. 
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3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2014. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint a gyer-

mekek és a fiatal felnőttek rászorultságára tekintettel nyújtható ellátásokról és az 

ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 31/2013. (XII.31.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Benecz Rita, a Pápai Polgármesteri Hivatal Emberi Erőfor-

rás Osztályának vezetője. 
 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

 

Benecz Rita osztályvezető 

Nincs hivatali kiegészítés. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

 

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

érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

21/2014. (VII.02.) ÜB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összefér-

hetetlenségi Bizottsága Pápa Város Önkormányzata Kép-

viselőtestületének …/2014. (…) önkormányzati rendelet-

tervezetét, a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, 

valamint a gyermekek és a fiatal felnőttek rászorultságára 

tekintettel nyújtható ellátásokról és az ezzel kapcsolatos 

eljárási szabályokról szóló 31/2013. (XII.31.) önkormány-

zati rendelet módosításáról, a Képviselőtestületnek meg-

tárgyalásra javasolja. 

 

 

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2014. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megálla-

pításáról szóló 14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Benecz Rita, a Pápai Polgármesteri Hivatal Emberi Erőfor-

rás Osztályának vezetője, Szalayné Tihanyi Andrea, a PVÖ ESZI intézményvezetője, Bene 

Andrásné, a PVÖ ESZI gazdasági vezetője. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

 

Benecz Rita osztályvezető 

Nincs hivatali kiegészítés. 
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Dr. Péntek Árpád elnök 

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

 

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

érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

 

22/2014. (VII.02.) ÜB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összefér-

hetetlenségi Bizottsága Pápa Város Önkormányzata Kép-

viselőtestületének …/2014. (…) önkormányzati rendelet-

tervezetét, a Pápa városban biztosítható személyes gon-

doskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének 

rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 

14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról, a 

Képviselőtestület részére megtárgyalásra javasolja. 

 

 

 

5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének  …/2014. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete az építészeti örökség helyi védelméről szóló 10/2014. (V.9.) ön-

kormányzati rendelet módosításáról 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Molnár István, a Pápai Polgármesteri Hivatal Városfejlesz-

tési Osztályának vezetője. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megkérdezi van-e az előterjesztéssel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 

 

Molnár István osztályvezető 

Nincs hivatali kiegészítés. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás és észrevétel? 

 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel nem 

érkezett. 

 

 

Ezt követően a bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

23/2014. (VII.02.) ÜB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összefér-

hetetlenségi Bizottsága Pápa Város Önkormányzata Kép-

viselőtestületének …/2014. (…) önkormányzati rendelet-

tervezetét,  az építészeti örökség helyi védelméről szóló 

10/2014. (V.9.) önkormányzati rendelet módosításáról, a 

Képviselőtestületnek megtárgyalásra javasolja. 
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6. Pápai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megkérdezi van-e az előterjesztéssel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

Nincs hivatali kiegészítés. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás és észrevétel? 

 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel nem  

érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő  

határozatot hozta: 

 

24/2014. (VII.02.) ÜB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összefér-

hetetlenségi Bizottsága a Pápai Polgármesteri Hivatal 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 

szóló előterjesztést Képviselőtestületnek megtárgyalásra 

javasolja. 

 

 

 

 

7. Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Az előterjesztésből a Pápa Város Infrastruktúrájának Fejlesztéséért Közalapítvány alapító 

okiratával kapcsolatos  rész tartozik a bizottság hatáskörébe. Javasolja, hogy a jövőben a hi-

ánypótlási felhívást is csatolják az előterjesztéshez. 

 

Megkérdezi van-e az előterjesztéssel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

Nincs hivatali kiegészítés. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás és észrevétel? 

 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel nem  

érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő  

határozatot hozta: 

 

 

 








