
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 

 
 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült: Pápa Városi Polgármesteri Hivatalban, a földszinti 8. sz. irodában, az Ügyrendi és 

Összeférhetetlenségi Bizottság 2011. március 17-én 12.13 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 

  

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megállapítja, hogy a bizottság ülése határozatképes, mivel azon a bizottság mind az 5 tagja 

megjelent. Elmondja, hogy két napirendre tesz javaslatot: egyik Unger Tamás alpolgármester 

illetményének megállapítására vonatkozó javaslattétel, a másik dr. Áldozó Tamás 

polgármester részére költségátalány megállapítása. Megkérdezi, hogy a javasolt napirenden 

kívül van-e egyéb javaslat.  

 

 

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

határozatot hozta: 

 

13/2011. (III.17.) ÜB határozat 

A bizottság a 2011. március 17-i ülésének napirendjét az 

alábbiak szerint határozza meg: 

1. Unger Tamás alpolgármester illetményének 

megállapítására vonatkozó javaslattétel 

2. Dr. Áldozó Tamás polgármester részére költségátalány 

megállapítása 

 

 

1. Unger Tamás alpolgármester illetményének megállapítására vonatkozó 

javaslattétel 

 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Az ülés kezdetén írásban kiosztott előterjesztéssel kapcsolatban megkérdezi, hogy van-e 

kérdés, észrevétel, hozzászólás a bizottsági tagok részéről. 
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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: 

 

 

14/2011. (III.17.)  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 

Unger Tamás alpolgármester illetményét a polgármesteri 

tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati 

képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 

3. §-ában foglaltak alapján 515 000 Ft-ban állapítsa meg. 

 

 

2. Dr. Áldozó Tamás polgármester részére költségátalány megállapítása 

 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Az ülés kezdetén írásban kiosztott előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy dr. Áldozó 

Tamás polgármester írásban kérte a bizottságtól, hogy állapítson meg részére költségátalányt. 

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, hozzászólás a bizottsági tagok részéről. 

 

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: 

 

 

15/2011. (III.17.)  ÜB. határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és 

Összeférhetetlenségi Bizottsága a polgármesteri tisztség 

ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati 

képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. 18. §-

ában foglaltak alapján tisztsége ellátásával kapcsolatban 

felmerülő költségei ellentételezéséül dr. Áldozó Tamás 

polgármester részére illetménye 30%-ának megfelelően 

havi 156 533 Ft összegű költségátalányt állapít meg, 2011. 

március 6. napjától. 
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A Bizottság utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 

végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

   Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

 

 

Több napirend nem lévén a bizottság elnöke az ülést 12.18 órakor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 Dr. Péntek Árpád Dr. Nagy Krisztina 

 elnök titkársági osztályvezető 


