
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 

 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült: Pápa Városi Polgármesteri Hivatalban, a polgármesteri tárgyalóban, az Ügyrendi és 

Összeférhetetlenségi Bizottság 2011. február 24-én 13.00 órai kezdettel tartott 

üléséről  

 

 

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

 Bocskay László, Erőss Bulcsú, dr. Hermann István és 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 mind az 5 tagja 

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 

 

 

1/2011. (II.24.) ÜB határozat 

A bizottság az ülés napirendjére vonatkozó indítványt 

egyhangúlag elfogadta. 

 

 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) rendelet-

tervezete Pápa Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. 

(I.21) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Menyhárt László gazdasági osztályvezető. 

 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Köszönti az osztályvezetőt, s felkéri, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg. 

 

Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy az intézményvezetőkkel az intézményi előirányzat-

módosítások tekintetében egyeztették a rendelet-tervezetet, akik azt elfogadják. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

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

határozatot hozta: 

 

 

2/2011. (II.24.)  ÜB. határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) 

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 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

 

3/2011. (II.24.)  ÜB. határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

 

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

tervezete Pápa Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Menyhárt László gazdasági osztályvezető. 

 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Felkéri az osztályvezetőt, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg. 

 

Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a rendelet-tervezet tekintetében az előírt 

egyeztetéseket az intézményvezetőkkel, továbbá a reprezentatív szakszervezetekkel 
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lefolytatták. Az intézményvezetők és a szakszervezetek az ágazatukat érintő rendelkezéseket 

tudomásul vették. Elmondja még, hogy az előterjesztés a jogszabálynak megfelelő 

tartalommal és szerkezetben készült, melyhez megküldésre került a könyvvizsgálói jelentés és 

a Pénzügyi Bizottság döntése. 

 

Erőss Bulcsú 

Megjegyzi, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatos kérdéseit a holnapi testületi ülésen kívánja 

feltenni, továbbá a Pénzügyi Bizottságon hozott szavazatával egyezően jelenleg is nemmel 

fog szavazni. 

 

Pingiczer Sándor 

Elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak tételeit összehasonlította a 

tavalyi költségvetési rendelet ugyanazon tételeivel, melyekhez képest eltéréseket tapasztalt pl. 

a Lombard FC támogatási összege csökkent, a Polgári Védelem és a Rendőrkapitányság 

támogatása nőtt. Ezzel kapcsolatban kérdezi, hogy megelőzték-e a tervezéseket egyeztetések, 

illetve mi az oka a csökkenésnek? 

Folytatja, a társadalmi szervezetek támogatása soron 37 millió Ft szerepel a tavalyi 

költségvetésben, a 2011. évi rendelet-tervezetben pedig 600 ezer Ft. Kérdezi, hogy mi az oka 

ennek? 

Elmondja, hogy a tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítéséből tervezett bevétel 118 

millió Ft, az önkormányzati lakásértékesítésből tervezett bevétel pedig 4 millió Ft. Ezzel 

kapcsolatban kérdezi, hogy a 118 millió Ft-ban mi szerepel, bele értendő-e a 4 millió Ft is, 

amennyiben nem, akkor nem alultervezett-e a lakásértékesítésből befolyó összeg? 

 

Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

Válaszában elmondja, hogy a tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítésének tervszáma a 

lakásértékesítésből tervezett bevételeket is tartalmazza, mely tétel tekintetében a 

képviselőtestületnek egyedi döntéseket kell hoznia. A lakásértékesítés sorban szereplő 4 

millió Ft az 1994 év körül történt lakásértékesítésekből még fennmaradó és idén esedékes 

részletfizetések összegét tartalmazza. 

A szervezetek támogatása tekintetében kötelező egyeztetést nem ír elő a jogszabály, 

természetesen a szervezetek felől érkező igényeket megvitatják. A Rendőrkapitányság 

támogatása soron szereplő összeg nagy része – 1 millió Ft körüli összeg - segítségével a 

kapitányság egy rendszámfelismerő rendszert helyezne üzembe. Ennek megléte 

önkormányzati feladatot is segítene a gépjárműadó tekintetében.  

A társadalmi szervezetek támogatása soron a Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi és 

Érdekképviseleti Egyesületének támogatása szerepel az idei költségvetésben. A 2010 évi 

költségvetési rendelet módosítása ezen a soron már tartalmazza az Ifjúsági és Sport Bizottság 

által tavaly meghozott döntésekkel odaítélt támogatásokat is. A 2011 évi költségvetési 

rendelet-tervezet a sportszervezetek támogatását a Humánerőforrás Bizottság tételén 

szerepelteti. 

A Lombard FC támogatási előirányzatának csökkenése technikai jellegű, melynek indoka, 

hogy a december havi támogatási összeg pénzügyi teljesítése tavaly januárban történt meg. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

nem érkezett. 
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Ezt követően a bizottság 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat ellenében, tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

 

4/2011. (II.24.)  ÜB. határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

A szavazást követően Menyhárt László gazdasági osztályvezető távozott a Bizottság üléséről. 

 

 

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete a pénzbeli és természetben nyújtott 

szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási 

szabályokról szóló 16/2010. (VII.8.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megkérdezi az osztályvezetőt, 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

 

5/2011. (II.24.)  ÜB. határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

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

üléséről. 

 

 

5. Vegyes ügyek 

a) Pápa és Vidéke Lapkiadó, Hirdetésszervező Kft. átalakítása 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megkérdezi Kanozsainé dr. Pék Mária jegyzőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Szóbeli kiegészítést nem kíván tenni. 
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Erőss Bulcsú 

Kérdése, hogy az Öreg Platán Kft. ügyvezetőjének kinevezése kinek a hatásköre? 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Válaszában elmondja, hogy az Öreg Platán Kft. nem teljesen új Kft., hiszen a jelenleg is 

működő Pápa és Vidéke Kft. elnevezésében történik módosulás, és tevékenységi köre bővül. 

Ennél fogva Németh Zsolt Pápa és Vidéke Kft. jelenlegi ügyvezetője továbbra is ügyvezetője 

marad a Kft-nek. Később az ügyvezető választása a Kft. taggyűlésének hatáskörébe tartozik 

majd. 

 

Pingiczer Sándor 

Kérdése, elég-e az előterjesztés szerinti részletességgel történő szabályozás az Öreg Platán 

Kft. vonatkozásában, esetleg nem szükséges-e dönteni pl. arról, hogy a Kft. hány fővel 

működik majd. Egyébiránt megjegyzi, hogy régi igény van egy, a városmarketinghez, 

turizmushoz jól értő profi csapat felállítására. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Elmondja, úgy vélték, hogy nem szükséges új gazdasági társaság létrehozása erre a feladatra, 

hiszen a Pápa és Vidéke Kft-nél részben megvannak azok a tevékenységi körök, melyeket az 

Öreg Platán Kft. látna majd el a jövőben, így például a lapkiadáson kívül a városmarketinghez 

kötődő több tevékenysége jelenleg is bejegyzett a Kft-nek. A Képviselőtestületnek a társasági 

szerződés módosításáról kell döntenie, a szervezet kialakításával, az esetleges 

alkalmazásokkal kapcsolatos döntéseket majd a Kft. taggyűlésének, illetve az ügyvezetőnek 

kell meghoznia. 

 

Pingiczer Sándor 

Kérdése, hogy Németh Zsolt ügyvezetői megbízása nem összeférhetetlen-e az 

intézményvezetői kinevezésével? 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Elmondja, hogy nem összeférhetetlen a két tisztség. 

 

Pingiczer Sándor 

Kérdése, hogy volt-e a Kft. elnevezésére más javaslat? 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Elmondja, hogy több felvetés, ötlet is volt, ezek közül esett a választás az Öreg Platán 

Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. elnevezésre. A Kft. javasolt rövid elnevezése 

pedig utal a városra is. 

 

Dr. Hermann István 

Elmondja, hogy a platán, az Esterházyak korától jelenlévő fafajta a Várkertben. Tudomása 

szerint az ország legöregebb és legnagyobb platánfája Pápán található, ezért a Kft. elnevezése 

köthető a városhoz.  

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

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

határozatot hozta: 

 

 

6/2011. (II.24.)  ÜB. határozat 

A bizottság az előterjesztést a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

 

b) Pápai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 

módosítása 

 

 

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: 

 

 

7/2011. (II.24.)  ÜB. határozat 

A bizottság az előterjesztést a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

 

 

Több napirend nem lévén a bizottság elnöke az ülést 13.25 órakor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 Dr. Péntek Árpád Dr. Nagy Krisztina 

 elnök osztályvezető 

 

 


