
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. november 12-én 9.45 órai 

kezdettel tartott üléséről  

 

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

 Dr. Hermann István, Bocskay László, Erőss Bulcsú, Pingiczer Sándor a 

bizottság tagjai  

 

 Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző  

 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. Tájékoztatja a bizottságot az ülés napirendjéről, s megkérdezi, hogy a 

meghirdetett napirenden kívül van-e egyéb javaslat. Miután egyéb javaslat nem érkezett, 

indítványozza, hogy a bizottság az ismertetett napirendet tárgyalja meg. 

 

Ezt követően a bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

30/2010. (XI.12.) ÜB határozat 

A bizottság az ülés napirendjére vonatkozó indítványt 

elfogadja. 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete Pápa város egészségügyi alapellátási 

körzeteiről szóló 4/2002. (IV.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

Burcsi Elemér, Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézete vezetője. 

 

Dr. Burcsi Elemér intézményvezető 

Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a korábban megállapított körzeteket a születések, 

költözések, új utcák létrehozása miatt idővel változtatni kell. A felsorolt okok miatt 

fordulhatott elő, hogy a többi körzethez képest nagyobb létszámú volt dr. Lőrincz Matild 

körzete. Most ez a körzet megüresedett, ezzel kapcsolatban annak korrekt – pontos utcákkal 

történő - meghirdetése miatt, illetve azért is, hogy arányosabbak legyenek a körzetek a 

létszámot tekintve, sor került azok felülvizsgálatára.  

 

 

 



 2 

Dr. Péntek Árpád elnök 

A pályázat kiírásával kapcsolatban tartalmaz az előterjesztés egy tájékoztatást. Kérdése, hogy 

kiírták-e már a pályázatot, vagy csak a testületi döntést követően kerülhet arra sor? 

 

Benecz Rita szociális és egészségügyi és osztályvezető 

A pályázatot még nem írták ki. A terület-ellátási kötelezettség az önkormányzatnak a törvény 

erejénél fogva feladata, és meg kell jelölni az utcajegyzék alapján az ellátandó gyermekek 

számát is pályázatban. A pályázat kiírása előtt tehát szükséges az új körzetek jóváhagyása. A 

megüresedett körzetben - jelenleg helyettesítéssel, december 31-ig - dr. Balogh Tünde látja el 

a feladatot. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Kérdése, hogy mennyire nehéz betölteni egy-egy megüresedett körzetet? 

 

Dr. Burcsi Elemér intézményvezető 

Elmondja, hogy viszonylag nehéz a körzetek betöltése, példaként említi, hogy van olyan 

fogorvosi körzet, amit két éve nem tudnak betölteni. A szóban forgó körzetet tekintetében 

érdeklődés szintjén már volna egy jelentkező, aki elvállalná a feladatot. 

 

Pingiczer Sándor 

Felveti, hogy a jelenlegi körzetek aránytalanok voltak, az átlagtól való eltérés némely esetben  

20-25 %-os volt. Időnként meg kellett volna nézni a gyermeklétszám-változást, s korábban is 

korrigálhatók lettek volna a körzetek. 

 

Dr. Burcsi Elemér intézményvezető 

A kialakítást követően több évig arányosak voltak a körzetek, amiben az aránytalanságokhoz 

az új utcák megnyílása, a születések, költözések vezettek. A körzetek kialakításakor és 

változtatásakor több szempontot is figyelembe kell venni, többek között pl. a rendelők 

megközelíthetőségét is. A dotációt egyébként kártyaszámhoz kötötten kapják az orvosok, ami 

eltérhet a tényleges körzethez utcajegyzék alapján tartozó létszámtól. 

 

Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

A körzet azért volt nagyobb a többinél, mert a rendelő a Vízmű utcában van, s ez két 

lakótelepet is érintett: az Igal lakótelepet, ahová az évek folyamán sokan beköltöztek, miután 

felújították a lakásokat, valamint az egykori Kilián lakótelepet, de ide tartozott az Öreghegy, 

Kishegy, Törzsökhegy is, ahová szintén egyre többen költöztek be. Ezeknek a területeknek a 

megbontásával a belvárost kellett volna érinteni. A körzetek felülvizsgálatánál az volt a 

céljuk, hogy a területi ellátási kötelezettség szerinti utcajegyzéket lehetőség szerint a 

legkisebb sérelemmel arányosítsák. Figyelembe vették a megközelíthetőségen túl pl. a 

buszmenetrendet is. A megüresedett körzettel kapcsolatban elmondja, hogy a szülők tudják, 

hogy a Lőrincz doktornő nem rendel, de azt még nem lehet pontosan tudni, hogy a kártyáikat 

átvitték-e már máshova vagy sem az elmúlt két és fél hónapban. A tényleges kártyaszám és az 

utcajegyzék szerinti létszám tehát eltérhet. 

 

Pingiczer Sándor 

Feltételezi, azért hogy formailag is megfeleljenek az arányosság követelményének, a 

gyerekszámokat valahol nyilván kell tartani, s ezt időnként meg lehetne nézni. 
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Dr. Burcsi Elemér intézményvezető 

Ha valamelyik háziorvostól érkezett reklamáció, hogy neki sok az ellátandó létszám, akkor 

nyilván megnézték, és szükség esetén korrigálható volt a körzet. 

 

Erőss Bulcsú 

Kérdése, hogy dr. Lőrincz Matild doktornő miért mondta fel a szerződést 2010. szeptember 1-

jével? 

 

Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

Egészségügyi állapotára hivatkozással, mivel tartósan beteg és hosszú távú gyógykezelése 

szükséges. 

 

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: 

 

31/2010. (VIII.19.)  ÜB. határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

 

A szavazást követően Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető és dr. Burcsi Elemér 

intézményvezető távozott a Bizottság üléséről. 

 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Helyi Építési Szabályzatáról szóló 

10/2002. (VII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Németh Tamás műszaki osztályvezető. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

32/2010. (XI.12.)  ÜB. határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 
 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete a belváros közlekedéséről szóló 22/2004. 

(VII.7.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Németh Tamás műszaki osztályvezető 

Az előterjesztés 4. §-ában elírás történt, a rendszámhoz kötött parkolási bérlet ára a B zónában  

helyesen: 70.000 Ft. 
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Erőss Bulcsú 

A Szent László, Petőfi, Eötvös és Rákóczi utcákban 11 és 16,30 óra között nem lehet árut 

szállítani. Kérdése, hogy mily módon lehet hatékonyabbá tenni az ellenőrzést, konkrétan a 

Szent László utcában parkolnak olyan több milliós értékű autók, amik tulajdonosai nem ott 

laknak és üzletük sincs. Lehet-e tenni ez ügyben valamit? 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

A belváros közlekedésének ellenőrzése kiemelt feladat, a Közterület-felügyelet és a 

Rendőrség is kiemelten vizsgálja az ide történő behajtást. E tekintetben sok eljárás volt a 

felügyelet és a Rendőrség részéről eddig is, szabálysértési eljárás lefolytatására és helyszíni 

bírságolásra is sor került. Kéri Erőss Bulcsú képviselőt, ha ilyen információja van, jelezze azt 

felé, hogy a szükséges intézkedéseket megtehessék.   

 

Dr. Hermann István 

Saját tapasztalata volt, hogy nagyobb mennyiségű nőnapi virágért ment autóval az áruház 

melletti virágbolthoz, berakta a virágokat, két arra sétáló rendőr megkérdezte, miért várakozik 

ott, – hozzáteszi, 11 óra előtt volt -, mondta, hogy árut szállít, meg is mutatta a 

csomagtartóban a virágokat. A rendőrök felhívták a figyelmét arra, hogy a két tálca virággal 

le lehetett volna sétálni a Bástya utcai parkolóba. Nem büntették meg, de jelezték, hogy 

figyelnek ilyenekre. Tehát a rendőrök részéről is van odafigyelés e tekintetben. 

 

Pingiczer Sándor 

A Barát utca parkolási rendje tekintetében felveti, hogy ebben az utcában parkolt, ahol olyan 

tábla van, ami jelzi, hogy 10 méteren belül nem lehet parkolni. Álláspontja szerint ezt a 

távolságot megtartotta, ezzel ellentétes álláspontja volt a hatóságnak, aki úgy ítélte meg, hogy 

kb. 8,5-9 méterre parkolt, s ezért megbüntették. Az ilyen esetekben sokat segítene, ha 

felfestéssel jelölnék a parkolási határt. 

 

Erőss Bulcsú 

A Szent László utcával kapcsolatban elmondja még, hogy a térkövek is elhasználódtak az 

utcában folyó építkezés folyamán, most már egyes helyeken balesetveszélyes a közlekedés, az 

autók szempontjából is. Kérdése, hogy van-e ennek felújítására koncepció? 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Elmondja, hogy több alkalommal érdeklődött a Műszaki Osztályon ebben az ügyben, részben 

a kivitelezővel kapcsolatos garanciális kérdésekről van szó, részben pedig az építkezés 

folyamán történt rongálódás miatt keletkeztek ezek a problémák. 

  

Németh Tamás műszaki osztályvezető 

A kivitelező képviselőjével, valamint annak a cégnek a képviselőjével, amely a követ 

szállította nemrég jártak a helyszínen, folyamatban van a laborvizsgálat is atekintetben, hogy 

mi okozhatta a kövek fellazulását és a helyreállítással kapcsolatban merre induljanak el. Az 

időjárástól függően a legrosszabb állapotban lévő részeket még az idén felszedik és tavasszal 

száraz fugával újra kifugázzák.  

 

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: 
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33/2010. (XI.12.)  ÜB. határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete a temetőkről és a temetkezésekről szóló 

18/2000. (IX.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Bordás Ferencné, a MÉKI-R Kft. 

 

Dr. Hermann István 

Kérdése, hogy a rendelet 2. mellékletének 9. sorában a több személyre vonatkozó adat nem 

téves-e, nem csak két személyes sírhelyről van-e szó. 

 

Bordás Ferencné ügyvezető 

Elmondja, hogy ez valóban tévesen szerepel a rendeletben, többszemélyes sírhely már nincs. 

 

Pingiczer Sándor 

A díjakkal kapcsolatban az a kérdése, hogy az urnafülkés temetkezésre korábban a Kft. által 

előirányzott 22.000 Ft, várhatóan tartható lesz-e? 

 

Bordás Ferencné ügyvezető 

A kérdésre még nem tud felelni, jövőre új kolumbáriumokat kell építeni, ettől is függ a 

jövőbeni javaslatuk. 

 

Pingiczer Sándor 

Többen jelezték nemtetszésüket és ő is azon a véleményen van, hogy halottak napján a 

temetőknél a lufi- és nyalókaárusok jelenléte kegyeletsértő, ízléstelen. Felveti, meg kellene 

vizsgálni, hogy ki ad ilyen tevékenységre engedélyt. 

 

Bordás Ferencné ügyvezető 

Elmondja, hogy ő sem ért egyet az ilyen árusok jelenlétével, de ezt nem a Kft. engedélyezi. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

nem érkezett. 

 

A rendelet-tervezet 2. mellékletével kapcsolatban dr. Hermann István által felvetettekre 

tekintettel kéri, hogy a bizottság döntsön a rendelet-tervezet tárgyalásra való alkalmasságáról 

azzal a módosítással, hogy a rendelet-tervezet 2. mellékletének 9. pontjában az „előre 

megváltott több személyes sírhely 25 évre” szövegrész „előre megváltott két személyes 

sírhely 25 évre” szövegrészre módosuljon. 

 

Ezt követően a bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
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34/2010. (XI.12.)  ÜB. határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja azzal a módosítással, hogy a 

rendelet-tervezet 2. mellékletének 9. pontjában az „előre 

megváltott több személyes sírhely 25 évre” szövegrész 

helyébe „előre megváltott két személyes sírhely 25 évre” 

szövegrész lépjen. 

 

A szavazást követően a Bizottság üléséről Bordás Ferencné ügyvezető távozott. 

 

 

5. Pápa Város Önkormányzata és Költségvetési szervei Közbeszerzési 

Szabályzatának jóváhagyása 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

35/2010. (XI.12.)  ÜB. határozat 

A bizottság az előterjesztést a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja 

 

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

 

 

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 és Bánhidi László 

Pápa Város Önkormányzata Városgondnokságának vezetője. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Köszönti a meghívottakat, megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítést kívánnak-e tenni. 

 

Bánhidi László intézményvezető 

Elmondja, hogy a szükséglakás és a komfort nélküli lakás lakbérének mértéke 2005. óta nem 

emelkedett, és a több lakás esetében tavaly 5 %-os emelés volt. Úgy gondolja, hogy 

elfogadható az idei 3 és 6 % közötti emelés. Elmondja még, hogy a lakbér, ami befolyik a 

Városgondnokság számlájára nem elég a lakások karbantartására, az önkormányzat 

hozzájárulása az állag megóvásához szükséges.  

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megköszöni a hozzászólást, megkérdezi, hogy van-e még kérdés, hozzászólás. 
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Pingiczer Sándor 

A rendelet-tervezet indokolásában szerepel, hogy 10 olyan lakás van, melyet költség vagy 

piaci alapú lakbéren adtak ki. Kérdése, hogy ebben benne vannak-e a közérdekű bérbeadások 

is? 

 

Polgár Jenő osztályvezető 

Elmondja, hogy jelenleg 10 lakás van, amit költség alapú lakbéren adnak ki, ezek mindegyike 

közérdekű bérbeadás, ezen kívül van további 3 lakás, amit piaci alapú lakbérért bérelnek. 

 

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: 

 

36/2010. (XI.12.)  ÜB. határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

A szavazást követően a Bizottság üléséről Polgár Jenő közigazgatási osztályvezető és Bánhidi 

László intézményvezető távozott. 

 

 

7. Pápa Város Önkormányzata és a kisebbségi önkormányzatok között 

kötendő pénzügyi tárgyú megállapodások jóváhagyása 

 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

37/2010. (XI.12.)  ÜB. határozat 

A bizottság az előterjesztést a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja 

 

 

 

Több napirend nem lévén a bizottság elnöke az ülést 10.20 órakor bezárta. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Dr. Péntek Árpád Dr. Nagy Krisztina 

 elnök titkársági osztályvezető 


