
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. március 16-án 11.00 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,  

  

 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 

 

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

határozatot hozta: 

 

8/2011. (III.16.) ÜB határozat 

A bizottság az ülés napirendjére vonatkozó indítványt 

elfogadta. 

 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Javasolja, hogy a bizottság a meghívóban 4. napirendként feltüntetett előterjesztést tárgyalja 

meg elsőként. 

 

 

4. Polgármester illetményére vonatkozó javaslattétel 

 

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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9/2011. (III.16.)  ÜB. határozat 

A bizottság az előterjesztésben foglaltak szerint - Pápa 

Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pápa 

Város Önkormányzata Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 20/1995. (IV.27.) önkormányzati 

rendelet 1. sz. melléklete 10. § (1) bekezdés a) pontjában 

foglalt hatáskörében eljárva - javasolja, hogy a 

Képviselőtestület dr. Áldozó Tamás polgármester 

illetményét a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 

kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 

tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 3. §-ában 

foglaltak alapján 521 775 Ft-ban állapítsa meg. 

 

 

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. 

 

Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

Elmondja, hogy a rendelet módosítása azért szükséges, mert a Pápa Városi Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat elfogadta a tavalyi évi költségvetéséről szóló határozatának módosítását, 

továbbá a központosított előirányzat is módosult, az Egészségbiztosítási Alaphoz 

visszafizetendő összeggel. 

 

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: 

 

 

10/2011. (III.16.)  ÜB. határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

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

 

 

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

Kérdése, hogy a jogszabály által kötelezően elírt egyeztetéseket lefolytatták-e, egyéb 

tájékoztatási kötelezettségének a Hivatal eleget tett-e? 
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Hortobágyi Sándor építéshatósági csoportvezető: 

Elmondja, hogy a törvény által előírt szükséges egyeztetések megtörténtek, továbbá a 

közszemlére tétellel kapcsolatos kötelezettségüknek is eleget tettek. 

 

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: 

 

 

11/2011. (III.16.)  ÜB. határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

A szavazást követően Hortobágyi Sándor építéshatósági csoportvezető távozott a Bizottság 

üléséről. 

 

 

3. Új Lombard Labdarúgó Kft-vel kötött támogatási szerződés módosítása 

 

 

Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető: 

Tájékoztatja a bizottságot, hogy a támogatási szerződés módosítását Bíró Péter tulajdonos 

kezdeményezte. 

 

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: 

 

 

12/2011. (III.16.)  ÜB. határozat 

A bizottság az előterjesztést a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

 

Több napirend nem lévén a bizottság elnöke az ülést 11.10 órakor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 Dr. Péntek Árpád Dr. Nagy Krisztina 

 elnök titkársági osztályvezető 


