
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. május 5-én 16.00 órai kezdettel 

tartott üléséről  

 

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

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

 

Ezt követően a bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

7/2010. (V.5.) ÜB határozat 

A bizottság az ülés napirendjére vonatkozó 

indítványt elfogadja. 

 

 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése 

végrehajtásáról 

 

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 

Észrevétele, hogy a tavalyi évben az iparűzési adó tekintetében a várakozásokhoz képest 

kedvező irányú többletelőírás, többletbefizetés keletkezett. Kérdése, hogy ez az idei évben is 

hasonló tendenciát jelenthet-e? 
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Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

Erre egyelőre nem tud választ adni. Elmondja, hogy ez a többletbevétel a jövedelemadó 

különbség mérséklése miatt visszafizetésre kerül az állami költségvetésbe. Kiegyenlítő 

mechanizmus, az állami támogatást ennyivel csökkenteni fogja. 

 

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: 

 

8/2010. (V.5.)  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. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről szóló 12/2008. (IX.25.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

 

Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

Szóbeli kiegészítést nem kíván tenni. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

9/2010. (V.5.)  ÜB. határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

A szavazást követően Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető távozott a Bizottság 

üléséről. 
 

 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete a városnév használatáról szóló 5/1992. (III.17.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megkérdezi dr. Nagy Krisztina osztályvezetőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni. 
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Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

Tájékoztatja a bizottságot, hogy a rendelet-tervezet 1. §-ában „az egyházak helyi szervezetei 

és intézményei” szövegrész helyesen: „az egyházak helyi szervezeteire és intézményeire”. 
 

Pingiczer Sándor képviselő 

Azoknak, akik a városnevet használni kívánják, írásos kérelmet kell benyújtaniuk, ezzel 

kapcsolatban kérdezi, hogy milyen költséggel jár ez? 
 

Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

A rendelet-tervezet szerint bővülne azoknak a köre, akiknek engedélyt nem kell kérniük, 

azonban a haszonszerzésre irányuló tevékenységet folytatóknak - amennyiben engedélyt 

szeretnének - a polgármester ellenérték fejében engedélyezheti a jelenleg hatályos rendelet 

alapján a városnév használatát. 
 

Pingiczer Sándor képviselő 

Kérdése, ennek „milyen tarifái vannak”? 
 

Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

Elmondja, hogy a rendelet vonatkozó szabályai szerint a polgármester mérlegelési jogkörébe 

tartozik az ellenérték összegének megállapítása, amennyiben a város nevét valamely terméken 

kívánják feltüntetni. Amennyiben cégnevében kívánja valaki szerepeltetni a városnevet, 

határozott időre 10.000 Ft, határozatlan időre pedig legfeljebb 50.000 Ft az ellenérték 

összege. 
 

Dr. Péntek Árpád képviselő 

Véleménye szerint a rendelet-tervezet indokolásában, a 2. bekezdés 2. sorában hiányzik egy 

szó, a szövegrész helyesen: „a városnevet engedély nélkül használhatják”. 
 

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

nem érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

10/2010. (V.5.)  ÜB. határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 
 

 

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete az önkormányzat jelképeiről és a jelképek használatáról szóló     

5/1994. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

11/2010. (V.5.)  ÜB. határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 
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5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonkezelés és hasznosítás 

szabályairól szóló 22/1992. (X.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

 

Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető 

Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a rendelet-tervezet szerint bizottsági hatáskörbe 

kerülne a forgalomképtelen, illetve korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak 

forgalomképessé nyilvánítása, valamint a tervezet szerinti értékhatárt meg nem haladó 

ingatlanok értékesítése. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Kérdése az osztályvezetőhöz, tud-e arról tájékoztatást adni, hogy ez az ügyek számát tekintve 

hány előterjesztést jelenthetett? 

 

Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető 

A múlt évet, valamint az idei évet tekintve 10 mFt feletti ingatlanok értékesítéséről a 

képviselőtestület nem döntött. Az utolsó döntések, melyek ennél korábbiak és nagyobb értékű 

ingatlanokról szóltak, a Tüdőgondozó épülete és az Esterházy utcában lévő ingatlan 

értékesítéséről szóló határozatok.  

 

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: 

 

12/2010. (V.5.)  ÜB. határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

A szavazást követően Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető távozott a Bizottság üléséről. 

 

 

6. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és 

elidegenítéséről szóló 49/1993. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Polgár Jenő közigazgatási osztályvezető. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

 

Polgár Jenő közigazgatási osztályvezető 

Szóbeli kiegészítésében ismerteti a rendelet-tervezet szerinti módosításokat. 
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Dr. Szőke László 

Kérdése, hogy melyik a Fő u. 16. sz. alatti ingatlan? 

 

Polgár Jenő közigazgatási osztályvezető 

A Városi Bírósággal szemben lévő, alacsony párkánymagasságú épület, melyben négy lakás 

van. 

 

Dr. Szőke László 

Megkérdezi, hogy az SzMSz-ben van-e arra vonatkozó előírás, hogy ha a bizottságok 

átruházott hatáskörben döntenek, elszámolási kötelezettségük lenne a testület felé, valamint, 

hogy értékbecslés készül-e abban az esetben is, ha az értékesítésről bizottság dönt? 

 

Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

Az SzMSz-ben nincs az elszámolással kapcsolatos szabályozás. Az ingatlanértékesítésekről 

szóló döntések előtt minden esetben független ingatlanforgalmi szakértővel készíttet a Hivatal 

értékbecslést. 

 

Pingiczer Sándor 

Megemlíti az elmúlt időszak híreit, melyek önkormányzati ingatlan-értékesítésekkel 

kapcsolatosak, s ennek vonatkozásában azt, hogy a felelősség a testületé, a bizottságé, esetleg 

a polgármesteré-e. Véleménye, hogy a felelősség egyébként azé a plénumé, amelyik a döntést 

meghozza. Hozzáteszi, a hatáskör átruházásokkal egyetért, pl. jónak tartja, hogy a fiatal 

házasok névjegyzékéről az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönthet majd, hiszen nekik 

van több információjuk ebben a kérdésben. Az értékesítésekkel kapcsolatos hatáskör 

átruházás esetén feltételezi, hogy a két szakbizottság tagjai járatosabbak a kérdésben, mint 

azok a testületi tagok, akik egyébként nem tagjai ennek a két bizottságnak.  

 

Polgár Jenő közigazgatási osztályvezető 

Az értékesítések tekintetében a költségvetési és a zárszámadásról szóló rendelet tartalmazza 

az ingatlanok értékesítéséből befolyt összegeket, tehát a kontroll a bizottsági döntések felett 

ilyen formán bitosított. Független értékbecslés készítése a lakásrendelet szerint is kötelező. 

Megjegyzi, hogy a tárgytól függetlenül minden döntéshozó felelősséggel tartozik a döntéséért. 

 

Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

Elmondja, hogy az építési telkek, a nem lakás célú hasznosításra szolgáló területek 

értékesítéséről már hosszabb ideje a Településfejlesztési és Ellátási Bizottság, az árról pedig a 

Pénzügyi Bizottság dönt. A rendelet-tervezet szerint a már eddig is meglévő hatáskör bővülne 

akként, hogy a 10 millió Ft alatti értékű egyéb ingatlanok értékesítéséről is ezek a bizottságok 

döntenének.  

Példaként elmondja még, hogy azoknak a nem lakáscélú hasznosításra szolgáló területeknek 

az értékesítéséről, melyek nagyobb értékkel bírtak, mint pl. az elkerülő út melletti földterület, 

ahol a bevásárló központ épült, nem a TEB, hanem a Képviselőtestület döntött korábban is. 

Dr. Péntek Árpád elnök 

A mai közélet valóban kiélezett ezekben a kérdésekben, de megjegyzi, hogy a testületnek 

sincs egy-egy értékesítésről szóló döntés előtt több információja, mint a bizottságnak.  

 

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

nem érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
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12/2010. (V.5.)  ÜB. határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

A szavazást követően Polgár Jenő közigazgatási osztályvezető távozott a bizottság üléséről. 

 

 

7. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 20/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

A rendelet-tervezet egy részében az előzőekben tárgyalt hatáskör átruházásokkal kapcsolatos 

átvezetés történik meg. Kéri dr. Nagy Krisztina osztályvezetőt, hogy tegye meg szóbeli 

kiegészítését. 

 

Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

Elmondja, a rendelet-tervezet tartalmazza még, hogy a jogszabályszerkesztésről szóló IMR 

rendelet előírása szerint a továbbiakban az önkormányzati rendeleteket hogyan kell jelölni. A 

rendelet-tervezet 1. §-ával kapcsolatban elmondja, hogy módosult az államháztartásról szóló 

törvény, mely szerint a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba az 

önkormányzat intézményein túl, magát az önkormányzatot is be kell jegyezni. Az 

önkormányzat bejegyzése a törvény alapján automatikusan megtörtént, de a Magyar 

Államkincstár álláspontja szerint az SzMSz-nek tartalmaznia kell a használt szakfeladatokat. 

Ezt a felsorolást tartalmazza az SzMSz 1. függeléke. Megjegyzi, hogy az ott felsorolt 

szakfeladatok mindegyike megtalálható egy vagy több intézmény alapító okiratában is.  

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Az IRM rendelet kapcsán kérdezi, hogy a már elfogadott önkormányzati rendeletek 

megjelölését is úgy kell-e használni, ahogyan azt az IRM rendelet előírja, vagy annak nincs 

visszamenőleges hatálya etekintetben? 

 

Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

Elmondja, hogy az IRM rendelet szerint a már hatályos önkormányzati rendeletek 

megjelölésénél automatikusan érvényesül az ott előírt szabályozás. A Képviselőtestület által 

már elfogadott rendeletek megjelölése egyébként annyiban különbözik az IRM rendeletben 

foglaltaktól, hogy nem tartalmazza az „önkormányzati” szót.  

 

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: 

 

13/2010. (V.5.)  ÜB. határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 
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8. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete Pápa Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2002. (VII.5.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Kéri dr. Nagy Krisztina osztályvezetőt, hogy ismertesse a rendelet-tervezetben foglaltakat. 

 

Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

Elmondja, hogy a környezetterhelési díjról szóló törvény szerint, amennyiben valaki a 

rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, hanem egyéb módon alkalmaz szennyvíz-

elhelyezést, annak talajterhelési díjat kell fizetni. A közcsatornára való rákötésre nem lehet 

kötelezni az ingatlantulajdonost, kivéve, ha a szennyvíz-elhelyezés módjával közegészségügyi 

szabályokat sért, mert ebben az esetben a lefolytatott eljárás eredményeként kiadható ilyen 

típusú kötelezés. Emiatt szükséges a rendelet-tervezet szerinti hatályon kívül helyezés. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Kérdése az osztályvezetőhöz, tud-e arról tájékoztatást adni, hogy volt-e olyan eset, amikor 

egy már korábban épült ingatlan tulajdonosát arra kellett kötelezni, hogy az időközben kiépült 

közcsatornára kössön rá. 

 

Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

Nem tud arról, hogy ilyen kötelezésre került-e sor, amennyiben kéri a bizottság utánajár a 

kérdésnek. 

 

Pingiczer Sándor 

Felveti, hogy a rendelet-tervezet indokolásában szereplő mondat nem egyértelmű. 

 

Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

Elmondja, hogy az indokolásban lévő mondat a környezetterhelési díjról szóló törvény         

11. §-ában foglalt szabályozás szó szerinti idézése. 

 

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: 

 

14/2010. (V.5.)  ÜB. határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

 

Több napirend nem lévén a bizottság elnöke az ülést 16.35 órakor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

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

 elnök osztályvezető 

 


