
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. június 29-én 13.00 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: 

 

 

16/2010. (VI.29.) ÜB határozat 

A bizottság az ülés napirendjére vonatkozó indítványt 

elfogadja. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Javasolja, hogy a harmadik napirendi pontról tárgyaljanak elsőként.  

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a 

fizetendő térítési díjak megállapításáról 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 osztályvezető 

Szóbeli kiegészítést nem kíván tenni. 
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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: 

 

 

17/2010. (VI.29.)  ÜB. határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Javaslata, hogy térjenek át a negyedik napirendi pontra. 

 

 

4. Intézmények Szervezeti és Működési Szabályzat-módosításainak jóváhagyása 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megkérdezi Benecz Rita osztályvezetőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni. 

 

Benecz Rita osztályvezető 

A bölcsődéket érintően csupán a férőhelyek száma növekedésének átvezetése miatt szükséges 

az SzMSz módosítása, amit egy testületi döntés előzött meg jogszabályváltozás 

következtében. Az Egyesített Szociális Intézmény SzMSz-ét érintően korábbi testületi döntés 

utasította az intézmény vezetőjét, hogy az alapító okirat módosítása szerint készítse el az 

intézmény SzMSz módosítását is. Egyrészt ezt tartalmazza az intézmény SzMSz-ének 

módosítása, másrészről pedig apróbb technikai módosítások is történtek, konkrétabb, 

pontosabb fogalmak kerültek a szabályzatba. Jogszabályváltozás miatt szükséges volt a 

hivatkozások egy-két helyen történő módosítása. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

 

18/2010. (VI.29.)  ÜB. határozat 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága Pápa Város 

Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 20/1995. (IV.27.) önkormányzati rendeletének az 

önkormányzati bizottságok szervezetéről, működésének 

szabályairól, feladat- és hatásköreiről szóló 1. számú 

melléklet 10. § (1) bekezdés l.) pontjában foglaltak 

figyelembevételével: 

1. Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális 

Intézménye Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint 

jóváhagyja.  
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2. a Bóbita Bölcsőde Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítását az előterjesztésben 

foglaltak szerint jóváhagyja.  

 

3. a Fenyveserdő Bölcsőde Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítását az előterjesztésben 

foglaltak szerint jóváhagyja.  
 

4. Napsugár Bölcsőde Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítását az előterjesztésben 

foglaltak szerint jóváhagyja. 
 

5. Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága 

Szervezeti és Működési Szabályzatát az 

előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja. 
 

6. Pápa Város Önkormányzata Közoktatási és 

Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó 

Szervezete Szervezeti és Működési Szabályzatát az 

előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja. 

 

A Bizottság felkéri az Elnököt, hogy a határozatról 

tájékoztassa az érintett intézményvezetőket. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:   Dr. Péntek Árpád bizottsági elnök 

               Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető  

 

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

üléséről 

 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó 

feladatok ellátásáról 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Németh Tamás műszaki osztályvezető. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

 

Németh Tamás műszaki osztályvezető 

Szóbeli kiegészítést nem kíván tenni. 

 

Pintér György 

Kérdése, hogy mikorra várható a Szabadság utcát is érintő útfelújítás befejezése? 

 

Németh Tamás műszaki osztályvezető 

A beruházásra azért volt szükség, mert ez váltja ki a Fő téren is átmenő forgalom egy részét. 

Valamennyi közművet rendbe kellett tenni az útépítés előtt, hogy ne kelljen később 

felbontani.  
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Kétségtelen, hogy kicsi forgalomnövekedés várható, amit úgy szeretnének ellensúlyozni, 

hogy egy új burkolatot készítenek, körforgalmi csomópontok épülnek, ami nagyobb 

áteresztőképességet és kisebb környezeti terhelést jelent az ott lakók számára. Ennek a 

befejezése augusztus második felében várható. 

 

Dr. Szőke László vagy Unger Tamás? 

A Tiszti-klub helyén épülő körforgalmon kívül még egy körforgalom is épül? 

 

Németh Tamás osztályvezető 

Igen, a Szabadság utca Gróf út kereszteződésében. 

   

Dr. Péntek Árpád elnök? 

Kérdése, hogy a város-rehabilitációval kapcsolatosan minden egyes részfeladatra külön 

megbízási szerződést kell-e kötni a Kft-vel, vagy egy megbízás köttetik az egész feladatra? 

 

Németh Tamás műszaki osztályvezető 

Az akcióterületek mindegyike vonatkozásában külön szerződést kell kötni, most jelenleg a Fő 

téri rehabilitáció zajlik, amely a Fő téren kívül magába foglalja a Fő utcában és a Deák Ferenc 

utcában elvégzendő fejlesztési feladatokat is. 

 

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: 

 

 

19/2010. (VI.29.)  ÜB. határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

 

2. Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdése azt, hogy a műszaki vezető, gazdasági vezető 

személyének kiválasztása megtörtént-e? 

Németh Tamás műszaki osztályvezető 

Még a konkrét személyek kiválasztása nem történt meg. 

 

Pingiczer Sándor 

Kérdezi, hogy hol lesz a Kft. irodája és a társaság hány fővel működik majd? 

 

Németh Tamás műszaki osztályvezető 

A Fő u. 5-7-9. sz. épület felújítása után, ebben kaphat irodát a Kft., a tervek szerint. Az 

ügyvezetőn, a pénzügyi-, a műszaki vezetőn és az adminisztrátoron kívül – akikkel a feladat 

folyamatos ellátása biztosított lesz – szükséges további szakemberekkel is szerződéseket 

kötni. 
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Dr. Szőke László? 

Kérdése, hogy a Kastély felújításának koordinálása is ehhez a társasághoz fog-e tartozni, és 

mikor indul a beruházás? 

 

Németh Tamás műszaki osztályvezető 

Ehhez a későbbiekben döntést kell majd hozni, de a tervek szerint ez is a Kft. feladata lenne. 

Úgy látják, hogy a Kastély beruházással kapcsolatos szerződés megkötésekor a Fő téri projekt 

már a befejezéséhez fog közeledni. A Kastély felújításának kivitelezése a jövő év második 

felében indulhat. 

 

Dr. Szőke László 

Kérdése még, hogy maga az épület vagy a környezetének a rehabilitálása is megtörténik-e, 

érti ezalatt az udvar, kerítés helyreállítását. 

 

Németh Tamás műszaki osztályvezető 

Jelenleg csak az épület és a belső udvar felújítása történik meg.  

 

 

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: 

 

 

20/2010. (VI.29.)  ÜB. határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

 

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

 

 

K.m.f. 

 

 

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

 elnök osztályvezető 


