
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. március 3-án 16.00 órai 

kezdettel tartott üléséről  

 

 

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

 Unger Tamás, Dr. Szőke László, Pintér György, a bizottság tagjai,  

  

 Távolmaradását bejelentette: Pingiczer Sándor. 

 

 Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

 

 

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. 

 

Ezt követően a bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

 

3/2010. (III.3.) ÜB határozat 

A bizottság az ülés napirendjére vonatkozó 

indítványt elfogadja. 

 

 

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

tervezete Pápa Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Menyhárt László pénzügyi osztályvezető. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Köszönti az osztályvezetőt, megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni. 

 

Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

Szóbeli kiegészítést nem kíván tenni. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

érkezett. 
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Ezt követően a bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

 

4/2010. (III.3.)  ÜB. határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

 

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

tervezete Pápa Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről 

 

 

Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a rendelet-tervezet a kisebbségi önkormányzatok 

2010. évi költségvetésének az önkormányzat költségvetési rendeletébe történő beépítését 

tartalmazza. Pápa Város 2010. évi költségvetésének tárgyalásakor még a kisebbségi 

önkormányzatok nem fogadták el költségvetésüket, mert nem álltak rendelkezésükre a 

központi költségvetésből őket megillető előirányzattal kapcsolatos információk. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

érkezett. 

 

 

Ezt követően a bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

 

5/2010. (III.3.)  ÜB. határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

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

 

 

3. A Pápai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 

módosítása 
 

 

Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

Szóbeli kiegészítésében a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatban elmondja, 

hogy az 2010. január 1-jétől nem tartozik az önkormányzatok által kötelezően ellátandó 

feladatok közé, így normatív és kiegészítő normatív támogatás sem igényelhető a központi 

költségvetésből. Támogatást pályázat útján lehetett igényelni, ehhez a szolgáltatónak 

előminősítési eljáráson kellett részt vennie. A Társulás munkaszervezet-vezetőjének 

tájékoztatása szerint az előminősítés sikeres volt ugyan, de a bíráló bizottság döntése 

értelmében a kihelyezett kb. 1250 db készülék helyett csupán 80 készülék működtetésére 

pályázhatott volna a Társulás, ezért a Társulás Tanács 2009. december 31. hatállyal felmondta 

a szolgáltatóval kötött szerződést. A feladatot a Társulás Pápán nem látta el, tehát a várost e 

tekintetben nem érinti a megállapodás módosítása.  
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Dr. Péntek Árpád elnök 

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

érkezett. 

 

 

Ezt követően a bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

 

6/2010. (III.3.)  ÜB. határozat 

A bizottság az előterjesztést a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

 

Több napirend nem lévén a bizottság elnöke az ülést 16.15 órakor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

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

 elnök osztályvezető 

 


