
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 
 

Szám: 1/6-20/2010. 

 

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. december 15-én 17.15 órai 

kezdettel tartott üléséről  

 

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

 Dr. Hermann István, Erőss Bulcsú, Pingiczer Sándor a bizottság tagjai  

 

 Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző  

 Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

  

 Meghívottak a napirendi pontoknál feltüntetettek szerint. 

 

  Bocskay László az ülésre később érkezett. 

 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megállapítja, hogy a bizottság ülése határozatképes, mivel azon a bizottság 5 tagja közül 4 fő 

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 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

38/2010. (XII.15.) ÜB határozat 

A bizottság az ülés napirendjére vonatkozó indítványt 

elfogadja. 

 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete a közterület használatról és a 

reklámozás rendjéről szóló 18/1994. (V.17.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

A napirend tárgyalásán jelen van György Zoltán köztisztviselő. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 
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39/2010. (XII.15.)  ÜB. határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

A szavazást követően György Zoltán köztisztviselő távozott a bizottság üléséről. 

 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete a menetrend szerinti helyi autóbusz 

közlekedés díjáról szóló 16/2004. (IV.30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Bebesi István, a Bakony Volán Zrt. vezérigazgatója. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Tájékoztatja a bizottságot, hogy a rendelet-tervezet 1. mellékletének mindkét változatát 

javasolja kiegészíteni a következők szerint:  

„- Egyvonalas negyedéves bérlet: 6880,-Ft, 

  - Összvonalas negyedéves bérlet: 10.160,- Ft 

  - Tanuló/nyugdíjas negyedéves bérlet: 3476,- Ft.” 

Kéri a bizottságot, hogy a kiegészítés figyelembe vételével tárgyalja a rendelet-tervezetet . 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

40/2010. (XII.15.)  ÜB. határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

A szavazást követően Bebesi István, a Bakony Volán Zrt. vezérigazgatója távozott a bizottság 

üléséről. 

A bizottság ülésére megérkezett Bocskay László. Jelen van 5 fő bizottsági tag. 

 

 

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 tárgyalásán jelen van Menyhárt László pénzügyi osztályvezető. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 
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41/2010. (XII.15.)  ÜB. határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzatának 2011. 

évi átmeneti gazdálkodásáról 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

42/2010. (XII.15.)  ÜB. határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete az idegenforgalmi adóról 

 

Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

Tájékoztatja a bizottságot, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően a kamarai 

egyeztetéseket mindhárom napirenden szereplő helyi adóról szóló önkormányzati rendelet 

kapcsán lefolytatták. Egyeztettek a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, a 

Veszprém Megyei Agrárkamarával és a Pápai Ipartestülettel. 

 

Pingiczer Sándor 

Kérdése, hogy milyen teljesülés várható az idegenforgalmi adó-bevétel tekintetében? 

 

Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

Megítélése szerint a tervezett előirányzat alatt fog teljesülni az idegenforgalmi adóból 

származó bevétel, melynek okaként a gazdasági válságot említi. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

nem érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

43/2010. (XII.15.)  ÜB. határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

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

önkormányzati rendelet-tervezete az építményadóról 
 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

44/2010. (XII.15.)  ÜB. határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete a helyi iparűzési adóról szóló 33/2009. 

(XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a központi jogszabály szerint a piaci és vásározó 

tevékenység nem tartozik az iparűzési adó hatálya alá, ezért ennek az adómértékét hatályon 

kívül kell helyezni. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

45/2010. (XII.15.)  ÜB. határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

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

 

 

6. 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 

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

érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 
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46/2010. (XII.15.)  ÜB. határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete az  ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás 

díjáról szóló 40/1995. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A napirend tárgyalásán jelen van dr. Lukács Endre, a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. 

vezérigazgatója. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

47/2010. (XII.15.)  ÜB. határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

A szavazást követően dr. Lukács Endre távozott a bizottság üléséről. 

 

 

9. 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 Molnár István műszaki osztályvezető. 

 

Pingiczer Sándor 

Elmondja, hogy a rendelet-tervezet a folyékony hulladékkal kapcsolatos díjtétel emelést 

tartalmazza. Kérdése, hogy a települési szilárd hulladék díjtételének emelésére a 

királyszentistváni lerakó üzembe helyezésekor kerül-e sor? 

 

Molnár István műszaki osztályvezető 

Válaszában elmondja, hogy ehhez az időponthoz kötődne a települési szilárd hulladék 

díjtételének emelése. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

nem érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

 



 6 

48/2010. (XII.15.)  ÜB. határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

 

12. 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 Hortobágyi Sándor építéshatósági csoportvezető. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

49/2010. (XII.15.)  ÜB. határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

A szavazást követően Molnár István műszaki osztályvezető és Hortobágyi Sándor 

építéshatósági csoportvezető távozott a bizottság üléséről. 

 

 

11. 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.  

 

Benecz Rita egészségügyi és szociális csoportvezető 

Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a Bóbita Bölcsőde új szolgáltatásként nyújtja az 

időszakos gyermekfelügyeletet, mely díjtételének meghatározását tartalmazza a rendelet-

tervezet. Ezen túl a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat telephely-változását jelezték a 

mellékletben. 

 

Pingiczer Sándor 

Megkérdezi, hogy a Bóbita Bölcsőde mekkora kapacitással rendelkezik? 

 

Benecz Rita egészségügyi és szociális csoportvezető 

Elmondja, hogy a Bölcsőde 64 férőhelyes, jelenleg nincs üres férőhely. Az új szolgáltatás 

nyújtását pályázatban vállalta az intézmény, erre már működési engedéllyel is rendelkezik. A 

díjtétel nem alacsony, de jogszabályi keretek között meghatározott. Korábban a városban élő 

külföldiek részéről volt az ilyen jellegű szolgáltatás iránt kereslet, ők a városban ezidáig két 

helyen működő családi napközit vették igénybe, ahol angolul beszélő személyzet van.            
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A családi napköziban gyakorlatilag 0-tól 14 éves korig fogadják a gyermekeket, kb. 50 eFt 

havi költség ellenében, melyben az étkezés is benne van.   

 

Dr. Péntek Árpád 

Kérdése, hogy technikailag hogyan működik a szolgáltatás igénybe vétele? 

 

Benecz Rita egészségügyi és szociális csoportvezető 

Elmondja, hogy a Bölcsődében egy formanyomtatványt kell kitölteni és befizetni a 

szolgáltatás ellenértékét. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

nem érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

50/2010. (XII.15.)  ÜB. határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

 

13. Pápa Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye és a Bóbita 

Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyása 

 

Benecz Rita egészségügyi és szociális csoportvezető 

Elmondja, hogy a képviselőtestület döntéseinek SzMSz-ekben történő átvezetését tartalmazza 

az előterjesztés. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

51/2010. (XII.15.)  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.  

 

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  

. 

 

 

Több napirend nem lévén a bizottság elnöke az ülést 17.45 órakor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Dr. Péntek Árpád Dr. Nagy Krisztina 

 elnök titkársági osztályvezető 


