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 Meghívottak a napirendi pontoknál feltüntetettek szerint. 

 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megállapítja, hogy a bizottság ülése határozatképes, mivel azon a bizottság valamennyi tagja 

megjelent. Indítványozza, hogy a bizottság a meghívóban jelzett napirendet tárgyalja meg 

azzal a kiegészítéssel, hogy az ülés megkezdése előtt kiosztott előterjesztést – a pénzbeli és 

természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos 

eljárási szabályokról szóló 16/2010. (VII.8.) önkormányzati rendelet módosítása – a fő 

napirendek keretében tárgyalja meg a bizottság. Megkérdezi, hogy a meghirdetett napirenden 

kívül van-e egyéb javaslat. Megállapítja, hogy egyéb javaslat nem érkezett. Javasolja, hogy 

sorrendben az elsőként az 5. napirendi pontot tárgyalja meg a bizottság. 

 

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

határozatot hozta: 

 

16/2011. (IV.13.) ÜB határozat 

A bizottság az ülés napirendjére vonatkozó indítványt 

elfogadja. 

 

 

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

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 osztályvezető, valamint Kovács Attila, a 

Közszolg Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Kft. ügyvezetője. 

 



 2 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Ismerteti azokat a módosításokat, melyekkel a Gazdasági Bizottság a rendelet-tervezetet 

elfogadásra javasolta a képviselőtestületnek. Tájékoztatja a bizottságot, hogy a rendelet-

tervezet május 1-jén lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit az Észak-balatoni 

Hulladékgazdálkodási Kft. üzemeltetésében lévő Királyszentistváni Hulladékkezelő Központ 

üzembe helyezését követően kell alkalmazni, ettől eltérően a szabálysértésekre vonatkozó 

szakasz a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Köszönti az osztályvezetőt és az ügyvezetőt, megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítést kívánnak-

e tenni. 

 

Molnár István műszaki osztályvezető 

Szóbeli kiegészítést nem kíván tenni. 

 

Kovács Attila ügyvezető 

Szóbeli kiegészítést nem kíván tenni. 

 

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: 

 

17/2011. (IV.13.)  ÜB. határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

A szavazást követően Molnár István műszaki osztályvezető, valamint Kovács Attila ügyvezető 

távozott a bizottság üléséről. 

 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2010. évi 

költségvetése végrehajtásáról 

 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Menyhárt László gazdasági osztályvezető. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Köszönti az osztályvezetőt, megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni. 

 

Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

Szóbeli kiegészítést nem kíván tenni. 

 

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: 

 

18/2011. (IV.13.)  ÜB. határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2011. évi 

költségvetéséről szóló 3/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megkérdezi az osztályvezetőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni. 

 

Menyhárt László gazdasági 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: 

 

19/2011. (IV.13.)  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 Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megkérdezi a jegyzőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Elmondja, az SzMSz felülvizsgálata a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény szerint 

történt. Elmondja, hogy a hatályon kívül helyezendő SzMSz-hez képest a jelenlegi rendelet-

tervezetben új szabályként szerepel a településrészi önkormányzatok kialakítására vonatkozó 

rendelkezés. 

Tájékoztatja a bizottság tagjait a rendelet-tervezetben lévő technikai elírásokról: 

A rendelet-tervezet 8. § (5) bekezdésében a „(6) bekezdés” szövegrész „(7) bekezdés” 

szövegrész elnevezésre, ugyanezen § (7) bekezdését követő (5) bekezdés számozása (8) 

bekezdésre módosul. A 17. § (1), (2) bekezdései után következő (8), (9), (10) számú 
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bekezdések helyére (3), (4) és (5) számú bekezdések kerülnek. A 23. § (5) és (6) 

bekezdésének számozása (4) és (5) bekezdésre módosul. A 38. § (4) bekezdése kétszer 

szerepel, utóbbi számozása (5) bekezdésre módosul. A 46. § (2) bekezdésében a „(3)-(7) 

bekezdésben” szövegrész „(3)-(6) bekezdésben” szövegrészre módosul. A 47. § (2) bekezdés 

e) pontjában a „ba” felsorolás „ea” felsorolásra, az f) pontjában az ea) és eb) felsorolás fa) és 

fb) felsorolásra módosul. A rendelet-tervezet 50. § (1) bekezdésében a 28. és 30. pont kivétele 

szükséges arra tekintettel, hogy a 11/2010. (V.6.) rendelet és a 18/2010. (VIII.19.) rendelet 

hatályon kívül helyezése már szerepel az 50. § (1) bekezdés 27. és 29. pontjában.  

Szükséges továbbá a 31/2005. (X.20.) és 12/2006. (VII.6.) rendelet hatályon kívül helyezése, 

erre tekintettel az 50. § (1) bekezdés az alábbiakkal egészül ki: 

„19. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 31/2005. (X.20.) önkormányzati 

rendelete Pápa Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/1995. 

(IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

22. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2006. (VII.6.) önkormányzati 

rendelete Pápa Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/1995. 

(IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.” 

A számozás ennek megfelelően módosul. 

Kéri a bizottságot, hogy az elhangzott javítások figyelembe vételével tárgyalja a rendelet-

tervezetet. 

 

Dr. Hermann István bizottsági tag 

Kérdése, hogy a rendelet-tervezet településrészi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezései a 

csatolt településeken kívül a különböző városrészeket is érinti-e. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Elmondja, hogy a rendelet-tervezet rendelkezései Pápa-Borsosgyőr, Pápa-Kéttornyúlak, 

valamint Pápa-Tapolcafő városrészekre vonatkoznak. 

 

Pingiczer Sándor bizottsági tag 

Észrevétele, hogy a jelenleg hatályban lévő SzMSz-ben melléklet formájában került 

meghatározásra a Polgármesteri Hivatal SzMSz-e, a mostani rendelet-tervezetben pedig ez 

nem szerepel. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

A jogalkotásról szóló törvény kimondja, hogy csak a normatív szabályokat lehet ilyen módon 

a rendeletben meghatározni, a hivatalra vonatkozó szabályokról külön határozatot kell hoznia 

a képviselőtestületnek, ennek megfelelően került sor a kettéválasztásra. 

 

Pingiczer Sándor bizottsági tag 

A részönkormányzatokra vonatkozóan elmondja, véleménye szerint nincs részletezve néhány 

szabály, ami a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben (továbbiakban: 

Ötv.) sincs megfogalmazva. Véleménye szerint az SzMSz-ben kellene a szabályokat 

meghatározni, egy melléklet vagy függelék formájában pl. hogy az 5 fős testületet milyen 

módon választja meg a képviselőtestület, illetve hány ülést kell tartania a testületnek. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Ismerteti, hogy a helyi önkormányzatokról szóló törvény a részönkormányzatokra 

vonatkozóan csupán alap rendelkezéseket tartalmaz, kimondja, hogy a települési 

önkormányzat létrehozhat ilyeneket. Az alapszabályokat a képviselőtestület SzMSz-ében kell 

meghatározni, ezeket tartalmazza a jelenlegi rendelet-tervezet, az egyéb szabályokat a 
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részönkormányzatok maguk fogják meghatározni. Egyébként a képviselőtestületre vonatkozó 

szabályokat kell a részönkormányzatokra is alkalmazni. A rendelet-tervezetben 5 fő testületi 

tag megválasztására tettek javaslatot, de a képviselőtestület ennél kevesebb ill. több főből álló 

testületet is megszavazhat. A rendelet-tervezet ezen kívül még a testület tagjainak jelölésére, 

az elnök megválasztására vonatkozó szabályokat tartalmazza. 

 

Dr. Hermann István bizottsági tag 

Kérdése, hogy a részönkormányzat elnöke automatikusan az a képviselő lesz-e, aki az adott 

városrész önkormányzati képviselője. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Az Ötv. kimondja, hogy a településrészi önkormányzat vezetője a települési képviselő, de 

egyébként az elnököt és a tagokat is a képviselőtestület fogja megválasztani, tehát ez a 

választás gyakorlatilag az elnök tekintetében kötött. 

 

Pingiczer Sándor 

Véleménye szerint, ha a képviselőtestület SzMSz-ében a jelölés elveit szabályozzák, akkor a 

választás elveit is szükségesnek tartaná meghatározni. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária 

Elmondja, az SzMSz településrészi önkormányzatokra vonatkozó része más városok SzMSz-

einek áttanulmányozása után került megalkotásra. Véleménye szerint a rendelet-tervezet a 

választásra vonatkozó elveket is tartalmazza, a képviselőtestület településrészi 

önkormányzatot hozhat létre települési képviselőkből és más választópolgárokból. Az adott 

településrészen lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező választópolgárok írásban 

állíthatnak jelöltet, a választópolgárok legalább 2 %-ának kell jelölnie a jelöltet. Az 

önkormányzat közzé fogja tenni, hogy az adott településrészen hány fő választópolgár jelölése 

szükséges. Ezen kívül jelölhet még a polgármester, valamint az adott településrészen 

bejegyzett civil szervezet. A testület tagjainak tiszteletdíjával kapcsolatban ismerteti az Ötv. 

ide vonatkozó rendelkezéseit, amely szerint tiszteletdíj adható, de nem kötelező, megjegyzi, 

erről is a képviselőtestület dönt. 

 

Pingiczer Sándor 

Megemlíti, hogy tanácsnokok választására vonatkozó rész nem szerepel a rendelet-

tervezetben. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

A jogalkotásról szóló törvény kimondja, hogy az SzMSz-nek a jelenlegi rendszerre kell 

épülni, mivel jelenleg nincs tanácsnok, így azt a most elfogadásra kerülő SzMSz sem 

tartalmazza. Amennyiben a képviselőtestület úgy dönt, hogy tanácsnokokat választ, módosítja 

az SZMSZ-t, és megválasztja őket. 

 

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: 
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20/2011. (IV.13.)  ÜB. határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete a méhnyakrák és a nemi szervi szemölcsök 

elleni védőoltás támogatásáról 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Elmondja, természetbeni juttatásként tudják biztosítani a rászorulóknak a védőoltást, ennek a 

szabályait szükséges rendeletben rögzíteni. 

 

Pingiczer Sándor 

Elmondja, a rendelet-tervezet 2. § (2) bekezdésének a) pontja értelmében Pápa Város 

Önkormányzata abban az esetben vállalja át a három védőoltásból álló oltássorozatból a 

második és a harmadik oltás költségeit, ha a szülő vagy törvényes képviselő nyilatkozik arról, 

hogy a gyermek számára a védőoltás beadását kéri és igazolja, hogy az első oltást megfizette. 

Ugyanezen bekezdés b) pontja azt mondja ki, Pápa Város Önkormányzata abban az esetben 

vállalja át a három védőoltásból álló oltássorozatból a harmadik oltás költségét, ha a szülő 

vagy törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek számára a védőoltás beadását kéri 

és a házi gyermekorvos által igazolja, hogy a gyermek az első és a második oltást megkapta. 

Fentiekkel kapcsolatban nem érti, hogy ha a gyermek az első oltást megkapta, aminek 

következtében megkaphatja ingyen a másodikat is, ki az, aki a második is beadatja pénzért, 

hogy a harmadikat megkaphassa ingyen. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Válaszában elmondja, az említett szabály azért került bele a rendelet-tervezetbe, mert 

előfordulhat, hogy valaki már a rendelet hatályba lépését megelőzően beadatta gyermekének 

az első két védőoltást, és a szabály hiányában elesne a harmadik, ingyenes oltástól, ami 

megítélése szerint méltánytalan lenne. 

 

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: 

 

21/2011. (IV.13.)  ÜB. határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

 

6. Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása 

 

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: 

22/2011. (IV.13.)  ÜB. határozat 

A bizottság a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 

Működési Szabályzatát a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

7. Intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatainak jóváhagyása 

 

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: 

 

23/2011. (IV.13.)  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.  
 

2. a Bóbita Bölcsőde Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítását az előterjesztésben 

foglaltak szerint jóváhagyja.  
 

3. a Fenyveserdő Bölcsőde Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítását az előterjesztésben 

foglaltak szerint jóváhagyja.   
 

4. a Napsugár Bölcsőde Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítását az előterjesztésben 

foglaltak szerint jóváhagyja.  
 

5. Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását 

az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja.,  
 

6. Pápa Város Önkormányzata Közoktatási és 

Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó 

Szervezete Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint 

jóváhagyja.  
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7. a Pápa Városi Televízió Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítását az előterjesztésben 

foglaltak szerint jóváhagyja.  
 

8. a Jókai Mór Városi Könyvtár 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  

 

 

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

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 
 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a szociális törvény változása miatt vált szükségessé a 

rendelet 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: 

 

24/2011. (IV.13.)  ÜB. határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

 

Több napirend nem lévén a bizottság elnöke az ülést 18.45 órakor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 Dr. Péntek Árpád Kanozsainé dr. Pék Mária 

 elnök jegyző 


