
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült: Pápa Városi Polgármesteri Hivatalban, a titkársági osztályvezető irodájában, az 

Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 2011. május 26-án 14.00 órai kezdettel 

tartott üléséről  

 

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

 Bocskay László és Pingiczer Sándor, a bizottság tagjai,  

  

 Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

 Benecz Rita egészségügyi és szociális osztályvezető 

 Timáné Nagy Zita környezetvédelmi ügyintéző 

  

Távolmaradását előzetesen bejelentette: Erőss Bulcsú és dr. Hermann István 

 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megállapítja, hogy a bizottság ülése határozatképes, mivel azon a bizottság 5 tagja közül 3 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 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

25/2011. (V.26.) ÜB határozat 

A bizottság az ülés napirendjére vonatkozó indítvány 

elfogadja. 
 

 

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

rendelet-tervezete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Timáné Nagy Zita környezetvédelmi ügyintéző. 

 

Pingiczer Sándor 

Elmondja, hogy a rendelet-tervezetben az 5. § és 8. §-hoz fűzött indokolásnak az Öreghegy, 

Kishegy, Törzsökhegy területére vonatkozó utcajegyzéket érintő részében a mellékletek 

megjelölése 4. és 5. melléklet helyett helyesen: 3. és 4. melléklet. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megköszöni az észrevételt, majd megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, 

hozzászólás és egyéb észrevétel nem érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 
 

26/2011. (V.26.) ÜB határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 
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A szavazást követően Timáné Nagy Zita környezetvédelmi ügyintéző távozott a Bizottság 

üléséről. 

 

 

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  

 

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

 

Benecz Rita 

Tájékoztatja a bizottságot, hogy a rendelet-tervezet 25. oldalán, a 14. melléklet 1. sor D 

oszlopában adminisztrációs hiba miatt elírás történt, az ott szereplő számok a 150 % - 200 % 

helyett helyesen: 150 % - 250 %. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

27/2011. (V.26.) ÜB határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

 

3. 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 

 

Benecz Rita 

Elmondja, hogy a rendelet módosítása a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos 

hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezetben javasolt szabályozás 

miatt szükséges. Tekintettel arra, hogy a közszolgáltatási díj-kedvezmény természetbeni 

ellátásnak minősül, javasolt annak e rendeletbe történő szabályozása, és a Gazdasági 

Bizottság helyett polgármesteri hatáskörbe utalása. 

A bérpótló juttatás megállapításával kapcsolatos lakókörnyezet rendezettségének 

megállapítására irányuló helyszíni környezettanulmány lefolytatása során eddig tapasztaltak 

miatt – a rendeletben előírt 10 napos határidő nem elegendő, tekintettel, hogy a jogosultak 

több esetben nem tartózkodnak otthon, s így ismét fel kell keresni őket – javasolt a 10 napos 

határidő 15 napra történő emelése. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 
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28/2011. (V.26.) ÜB határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

 

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

rendelet-tervezete Pápa város egészségügyi alapellátási körzeteiről szóló 4/2002. 

(IV.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Benecz Rita 

A Képviselőtestület áprilisi ülésén döntött a Bocsor és Szabó Ervin utca, a Teleki és Szilágyi 

utcák által határolt területeken kialakított közterületek elnevezéséről. Erre tekintettel, továbbá 

arra is, hogy közterületen is bekövetkezhet haláleset, szükséges az utcajegyzék kiegészítse.  

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

29/2011. (V.26.) 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. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete a köztisztviselők munkavégzéséről és juttatásairól szóló 

28/2001. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

30/2011. (V.26.) ÜB határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

 

6. Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

érkezett. 
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Ezt követően a bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

31/2011. (V.26.) ÜB határozat 

A bizottság az előterjesztést a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

 

7. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának 

jóváhagyása 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

32/2011. (V.26.) ÜB határozat 

Pápa Város Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló                

9/2011. (IV.14.) önkormányzati rendeletnek a 

képviselőtestület bizottságairól szóló 36. § (2) 

bekezdésének g) pontjában foglaltak alapján a Pápai 

Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosítását - az 

előterjesztésben foglaltak szerint – jóváhagyja. 

 

A Bizottság felkéri az Elnököt, hogy a határozatról 

tájékoztassa az érintett intézményvezetőt. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:   Dr. Péntek Árpád bizottsági elnök 

               Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető  

 

 

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

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Dr. Péntek Árpád sk. Dr. Nagy Krisztina sk. 

 elnök titkársági osztályvezető 


