
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. július 7-én 16.30 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: 

 

 

21/2010. (VII.7.) ÜB határozat 

A bizottság az ülés napirendjére vonatkozó indítványt 

elfogadja. 

 

 

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

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 

1/2010. (I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna költségvetési 

csoportvezető. 

 

Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna költségvetési csoportvezető. 

Elmondja, hogy az előirányzat-módosítás a költségvetési rendeletnek megfelelő szerkezetben, 

a vonatkozó jogszabályok alapján készült, melyet az intézményvezetőkkel előzetesen 

egyeztettek. Az intézményvezetők az előirányzat módosítási javaslatot elfogadják. 

 

Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

A rendelet-tervezetet az Egészségügyi és Szociális, valamint az Oktatási, Kulturális és Vallási 

Bizottság egyhangúlag elfogadásra, a Településfejlesztési és Ellátási Bizottság 1 tartózkodás 

mellett elfogadásra javasolja. 
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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: 

 

22/2010. (VII.7.)  ÜB. határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja 

 

A szavazást követően a Bizottság üléséről Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna költségvetési 

csoportvezető távozott. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Javaslata, hogy a 3. napirendi pontot tárgyalják. 

 

 

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

rendelet-tervezete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról szóló 16/2003. (IX.5.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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 kiegészítésében elmondja, hogy a módosítási javaslatokat a közszolgáltatóval 

egyeztették, melyek megítélésük szerint a gyakorlati alkalmazást segítik. A havi fizetési 

lehetőség bevezetésével a kis jövedelműeknek kívánnak segítséget adni, s bíznak abban is, 

hogy a hátralékok felhalmozódása is csökken ezáltal. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Kérdése, hogy a közszolgáltató tervezi-e hasonló kedvezmény adását, mint a Vízmű Zrt, ahol 

azok kapnak kedvezményt, akik rendszeresen havi átutalással fizetik a víz- és csatorna díjat? 

 

Németh Tamás műszaki osztályvezető 

Elmondja, hogy a Közszolg. Kft-nek rendeleti felhatalmazás nélkül is van lehetősége arra, 

hogy üzletpolitikai kedvezményt biztosítson. Úgy tudja, hogy a Vízmű Zrt-nél bevált ez a 

rendszer, nagyobb a fizetési hajlandóság. 

 

Pingiczer Sándor 

Kérdése, hogy a rendeletben biztosított díjkedvezmény lehetőségéről az érintettek kapnak-e 

tájékoztatást? Amennyiben nem, javasolja, hogy a szolgáltató tegyen közzé figyelemfelhívást 

erről. 

 

Németh Tamás műszaki osztályvezető 

Tudomása szerint a szolgáltató korábban adott erről tájékoztatást. A rendelet és a kérelem-

formanyomtatvány a honlapon megtalálható. 
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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: 

 

 

23/2010. (VII.7.)  ÜB. határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja 

 

A szavazást követően a Bizottság üléséről Németh Tamás műszaki osztályvezető távozott. 

 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Javaslata, hogy a 2. napirendi pontot tárgyalják. 

 

 

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

rendelet-tervezete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és 

gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról 

 

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 kiegészítésében elmondja, hogy a rendelet-tervezetben érdemi módosítást a 

tankönyvtámogatás összegének 5 500 Ft-ról 10 000 Ft-ra történő emelése jelent, mely 

azoknak jár, akik normatív alapon nem kapnak ilyen támogatást. Tájékoztatásul elmondja, 

hogy a tavalyi évben 34 gyerek részesült ebben a támogatásban, s kb. ugyanennyivel 

számolnak az idén is. Hozzáteszi az emelést indokoltnak tartják azért is, mert a tankönyv árak 

is emelkedtek. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

 

24/2010. (VII.7.)  ÜB. határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

 

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

üléséről 
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4. Városi Óvodák és Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és 

Működési Szabályzatának jóváhagyása 

 

Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

Elmondja, hogy az intézmények szervezeti és működési szabályzataiban a képviselőtestület 

döntése szerinti átvezetések történtek meg, egyéb módosítást nem tartalmaznak. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

25/2010. (VII.7.)  ÜB. határozat 

Pápa Város Önkormányzata 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. sz. melléklet 

10. § (1) bekezdésének l.) pontjában foglaltak alapján 

1. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását - 

az előterjesztésben foglaltak szerint - jóváhagyja.  

 

2. Város Óvodák Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítását - az előterjesztésben foglaltak szerint - 

jóváhagyja.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:   Dr. Péntek Árpád bizottsági elnök 

               Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető  

 

 

Több napirend nem lévén a bizottság elnöke az ülést 16.45 órakor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

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

 elnök osztályvezető 


