
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 

 
 

J E G Y Z Ő K Ö  N Y V  

 

 

Készült: Pápa Városi Polgármesteri Hivatalban, a titkársági osztályvezető irodahelyiségében, 

az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 2010. január 20-án 16.30 órai 

kezdettel tartott üléséről  

 

 

Jelen vannak: Dr. Péntek Árpád, a bizottság elnöke, 

 Pingiczer Sándor, Unger Tamás, Dr. Szőke László, Pintér György, a bizottság 

tagjai,  

  

 Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

 Meghívottak a napirendi pontoknál feltüntetettek szerint. 

 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

mindenki megjelent. Megkérdezi, hogy a meghirdetett napirenden kívül van-e egyéb javaslat. 

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

napirendet tárgyalja meg 

 

A bizottság az ülés napirendjére vonatkozó 

indítványt egyhangúlag elfogadta. 

 

 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. (…) rendelet-

tervezete Pápa Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Menyhárt László pénzügyi osztályvezető. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Köszönti az osztályvezetőt, s felkéri, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg. 

 

Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a rendelet-tervezetet az önállóan működő és 

gazdálkodó intézmények vezetőivel, továbbá a szakszervezetekkel a szükséges egyeztetéseket 

lefolytatták. Az intézményvezetők és a szakszervezetek az ágazatukat érintő rendelkezéseket 

tudomásul vették. Elmondja még, hogy az előterjesztés a jogszabálynak megfelelő 

tartalommal és szerkezetben készült. 

 

Pintér György 

Az előterjesztésben szereplő, Pápa-Borsosgyőrt érintő kábeltelevízió kiépítésével 

kapcsolatban kérdezi, hogy annak költségeihez az önkormányzat miért járul hozzá? Meglátása 

szerint ennek a rendszernek a kiépítési költsége a Kábelszatnet Kft. -t terheli. 
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Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

Elmondja, hogy az előterjesztésben szereplő tétel nem önkormányzati hozzájárulás, hanem az 

önkormányzat érdekkörében a kiépítéssel kapcsolatban felmerülő költségek fedezetét jelenti. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

nem érkezett. 

 

 

Ezt követően a bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

 

1/2010. (I.21.)  ÜB. határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

A szavazást követően Menyhárt László pénzügyi osztályvezető távozott a Bizottság üléséről. 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. (…) rendelet-

tervezete a belváros közlekedéséről szóló, többször módosított 22/2004. 

(VII.7.) rendelet módosításáról 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Németh Tamás műszaki osztályvezető. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Köszönti az osztályvezetőt, s felkéri, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg. 

 

Németh Tamás műszaki osztályvezető 

Szóbeli kiegészítése keretében tájékoztatja a Bizottságot, hogy a Településfejlesztési és 

Ellátási Bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta, s a Képviselőtestületnek egyhangúlag 

elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

A rendelet hatályos szabályozása értelmében a korlátozott behajtású övezetben megengedett a 

munkavégzési célból történő, egy óra időtartamot meg nem haladó várakozás, díjfizetés 

nélküli. Kérdése, hogy a tapasztalatok szerint a szabályozásban lévő kiskapu kihasználása 

milyen arányú volt ezidáig? 

 

Németh Tamás műszaki osztályvezető 

Tudomása szerint volt az ilyen típusú várakozásokkal probléma, ezért is szükséges a rendelet-

tervezet szerinti szabályozás.  

 

Pingiczer Sándor 

A rendelet szerint a belvárosi utcákban lévő üzletekbe történő áruszállítás korlátozott 

időtartamban, 6 és 7.30 óra között lehetséges. Kérdése, hogy tartható-e a szabályozás? 

 

Németh Tamás műszaki osztályvezető 

Válaszában elmondja, hogy etekintetben nincs probléma. Pingiczer Sándor által említett 

korlátozás a Kossuth utcát érinti, amelyet az áruszállítók betartanak. 
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Dr. Szőke László 

Kérdése, hogy a Fő tér rekonstrukciója miatt mikorra várható a közlekedési rend 

megváltozása? 

 

Németh Tamás műszaki osztályvezető 

Elmondja, hogy a régészeti kutatások március végén, április elején kezdődnek. Az átmenő 

forgalom a tervek szerint júniusig maradna, a Fő teret a forgalom elől a Tókert u. –    

Szabadság u. - Gróf út felújítási munkálatainak befejezését követően lehet lezárni. 

Az átmenő forgalom megszűnését követően a lakók behajtására, az üzletek feltöltésére, a 

megkülönböztetett jelzéssel ellátott járművek, valamint a közszolgáltatók behajtására lesz 

lehetőség. 

 

Pingiczer Sándor 

Kérdése, hogy mikor indulhat meg a Korvin utcán a kétirányú forgalom? 

 

Németh Tamás műszaki osztályvezető 

Válaszában elmondja, hogy a tervek elkészültek, de a megvalósítás jelentős költséggel járna, 

hiszen parkolókat kellene kialakítani, s a csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója is 

szükséges. A beruházáshoz véleménye szerint pályázati forrást kellene igénybe venni.  

 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

nem érkezett. 

 

 

Ezt követően a bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

 

2/2010. (I.20.)  ÜB. határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

 

Több napirend nem lévén a bizottság elnöke az ülést 17.00 órakor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 Dr. Péntek Árpád sk. Dr. Nagy Krisztina sk. 

 elnök osztályvezető 

 


