
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. július 6-án 13.30 órai kezdettel 

tartott üléséről  

 

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

 dr. Hermann István, 

 Pingiczer Sándor és  

 Erőss Bulcsú, a bizottság tagjai  

  

 Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

 Meghívottak a napirendi pontoknál feltüntetettek szerint. 

   

Bocskay László bizottsági tag az ülésre később érkezett. 

 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megállapítja, hogy a bizottság ülése határozatképes, mivel azon a bizottság 5 tagja közül 4 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 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

33/2011. (VII.6.) ÜB határozat 

A bizottság az ülés napirendjére vonatkozó indítvány 

elfogadja. 

 

Bocskay László megérkezett a bizottság ülésére. Jelen van 5 fő bizottsági tag. 

 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2011. évi 

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

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Menyhárt László gazdasági osztályvezető. 

 

Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

Elmondja, hogy az intézményvezetőkkel a Hivatal az előirányzatokat egyeztette, melyeket az 

intézményvezetők a rendelet-tervezetben foglaltak szerint elfogadtak. Elmondja még, hogy a 

rendelet-tervezet hitelfelvételre ad felhatalmazást a polgármesternek, a helyi 

önkormányzatokról szóló törvény előírása szerint a könyvvizsgálói véleményt kikérték, ami a 

zárt anyag részét képezi. 

 

Pingiczer Sándor 

Kérdése, hogy mi az oka a Kékfestő Múzeummal kapcsolatos előirányzat-csökkenésnek? 
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Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

Elmondja, hogy az előirányzat 3 086 ezer Ft-tal csökken, ez a 12 millió Ft-os céltartalék ezen 

összeggel történő csökkentése, ami azt jelenti, hogy ezidáig ez az összeg került felhasználásra 

abból. 

 

Pingiczer Sándor 

Megjegyzi, hogy az egykulcsos adó miatti fizetéscsökkenések bérkompenzációja is szerepel a 

rendelet-tervezetben, továbbá azt is, hogy az intézményi igények és azok teljesülése az 

elfogadott rendelethez képest minimálisan tér el. Feltételezi, hogy ez utóbbi a pontos 

egyeztetéseknek köszönhető. 

 

Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

A bérkompenzáció számfejtése automatikusan történik, hogy az előirányzat mennyivel 

csökken, az a lehívás mértékétől függ, az pedig a létszámtól. A költségvetési igények 

tekintetében előbb a Hivatal osztályai között történik egyeztetés, majd az intézményekkel 

külön is egyeztetnek. Az idei évben az intézmények - a reális lehetőségeket figyelembe véve – 

megalapozott költségvetési igényeket nyújtottak be. 

 

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: 
 

34/2011. (VII.6.) ÜB határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

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

 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Javasolja, hogy a meghívóban 5. sorszám alatt szerepelő előterjesztést tárgyalja meg a 

bizottság. 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Belváros területére vonatkozó 

Szabályozási Terv jóváhagyásáról, valamint Pápa Helyi Építési 

Szabályzatáról szóló 10/2002. (VII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

A napirend tárgyalásán jelen van Hortobágyi Sándor építéshatósági csoportvezető. 

 

Hortobágyi Sándor csoportvezető 

Tájékoztatja a bizottságot, hogy a rendelet-tervezetben adminisztrációs hiba miatt a 4. oldalon 

(4) bekezdésként megjelölt mondatrész a (3) bekezdéshez tartozik, ennek megfelelően a 

bekezdések számozása módosul, továbbá a 19. oldalon a 2. függelékben az „UHM” 

szövegrész a táblázat második sorába az „Utcai homlokzat magassága” szövegrész alá kerül. 
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Dr. Péntek Árpád elnök 

A rendelet-tervezet 5. §-ában szereplő 6/A. § (1) bekezdés a) pontja értelmezésével 

kapcsolatban kérdezi, hogy az ott előírt szabály tiltja-e, hogy dryvit kerüljön a belvárosi házak 

homlokzatára? 

 

Hortobágyi Sándor csoportvezető 

Elmondja, hogy a dryvit szigetelő alkalmazása nem tilos, csupán afölé kizárólag simított 

vakolat kerülhet. 

 

Dr. Hermann István 

Az indokolás 32. oldalán az Esterházy-kastély előterének rendezésével összefüggésben 

megjegyzi, hogy a mélygarázs megépülése esetén fontosnak tartja, hogy a mélygarázsban 

plexi- vagy üvegfal mögött bemutatásra kerüljön az egykori várfal, hiszen az olyan jó 

állapotban maradt fenn, hogy abban még téglahiba sem található. 

 

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: 

 

35/2011. (VII.6.) ÜB határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

A szavazást követően Hortobágyi Sándor építéshatósági csoportvezető távozott a Bizottság 

üléséről. 

 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete a hivatali helyiségen és a hivatali 

munkaidőn kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 

engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak 

mértékéről 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Polgár Jenő közigazgatási osztályvezető. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Kérdése, hogy a korábban meglévő felhatalmazás ellenére miért most kerül sor a rendelet-

tervezet előterjesztésére, továbbá van-e igény a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésre? 

 

Polgár Jenő közigazgatási osztályvezető 

Elmondja, hogy a törvényerejű rendeletben kapott felhatalmazásra a települések sorra alkották 

meg a felhatalmazás szerinti helyi rendeletet. A megkötött házasságok számáról ad 

tájékoztatást – 2006-ban 156, 2010-ben 120, 2011-ben eddig 62 -, mely mutatja, hogy a 

házasságkötések száma csökken. Néhány esetben mutatkozik igény a hivatali helyiségen 

kívüli házasságkötésre, jellemző helyszín a Malom-tó, az Edvy-malom fogadó és a Várkert.  
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Pingiczer Sándor 

Több pápai köt házasságot például a sobori kastélyban. Kérdése, hogy a statisztikában ezek a 

számok is szerepelnek-e? 

 

Polgár Jenő közigazgatási osztályvezető 

Az ismertetett számadatok a Pápa városban történt házasságkötésekre vonatkoznak, tekintettel 

arra, hogy a pápai anyakönyvvezető illetékességi területén kívül nem köthet házasságot. 

 

Pingiczer Sándor 

A rendelet-tervezetben szereplő anyakönyvvezetői díjazással kapcsolatban kérdezi, hogy az a 

szabadidőn felül illeti-e meg a köztisztviselőt? 

 

Polgár Jenő közigazgatási osztályvezető 

Elmondja, hogy az anyakönyvvezetőt választása szerint szabadidő vagy díjazás illeti meg. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

A hivatali helyiségben, de hivatali munkaidőn túli házasságkötés esetében a rendelet-tervezet 

5 000 Ft díjat javasol megállapítani. Kérdése, hogy ez a szolgáltatás eddig ingyenes volt-e?  

 

Polgár Jenő közigazgatási osztályvezető 

Elmondja, hogy eddig azért nem kellett díjat fizetni. A rendelet-tervezet elfogadás esetén a 

hivatali helyiségben és hivatali munkaidőben kötött házasságok esetében nem kell térítést 

fizetni. 

 

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: 

36/2011. (VII.6.) ÜB határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

A szavazást követően Polgár Jenő közigazgatási osztályvezető távozott a Bizottság üléséről. 

 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. 

(IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a jogalkotásról szóló törvény új rendelkezéssel 

egészítette ki a helyi önkormányzatokról szóló törvényt, mely felhatalmazó rendelkezése 

alapján az önkormányzatoknak rendelet-alkotási kötelezettsége van. 

 

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: 

 

37/2011. (VII.6.) ÜB határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete egyes pénzbírság összegét tartalmazó 

önkormányzati rendeletek módosításáról 

 

Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

Elmondja, hogy a szabálysértési törvényben foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzati 

rendeletekben foglalt szabálysértések esetén kiszabható bírság összegét a képviselőtestület 

max. 50 000 Ft-ban állapíthatja meg. A szabálysértési törvény módosítása előtt ez az összeg 

30 000 Ft volt, ennek megfelelően a helyi rendeletben is ezt az összeget állapította meg a 

képviselőtestület. A jelenlegi tervezet ennek felemelését egységesen 50 000 Ft-ban javasolja 

megállapítani. 

 

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: 

 

38/2011. (VII.6.) ÜB határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

 

6. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítása 

 

Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

Elmondja, hogy a Társulás másik alapító tagja, a Veszprém Megyei Önkormányzat, melynek 

Közgyűlése már döntött az előterjesztés szerinti szöveggel a Társulási Megállapodás 

módosításáról. 

 

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: 

 

39/2011. (VII.6.) ÜB határozat 

A bizottság az előterjesztést a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 
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7. Pápa Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága alapító okiratának 

módosítása  

 

Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

Németh Tamás volt tűzoltó parancsnok másirányú beosztása, illetve a szakfeladatokban 

történt változások indokolják az alapító okirat módosítását. 

 

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: 

 

40/2011. (VII.6.) ÜB határozat 

A bizottság az előterjesztést a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja 

 

 

8. Városfejlesztő Társaság Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása 

 

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: 

 

41/2011. (VII.6.) ÜB határozat 

A bizottság az előterjesztést a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja 

 

 

9. Településrészi önkormányzatok jelöltállítással kapcsolatos szabályozása 

 

Erőss Bulcsú 

Kérdése, hogy a településrészi önkormányzatok tagjait ki választja meg? 

 

Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

Elmondja, hogy a Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletben 

foglalt, a helyi önkormányzatokról szóló törvényben előírt szabályozás értelmében a 

településrészi önkormányzatok tagjait a képviselőtestület választja meg a részönkormányzati 

jelöltek közül. 

 

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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42/2011. (VII.6.) ÜB határozat 

A bizottság az előterjesztést a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja 

 

 

10. Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő és Pápa Város 

Önkormányzata Városgondnoksága Szervezeti és Működési Szabályzatának 

jóváhagyása 

 

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: 

 

43/2011. (VII.6.) ÜB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (IV.14.) 

önkormányzati rendelet 36. § (2) bekezdésének g) 

pontjában foglalt hatáskörében: 

1. a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti 

Szakrendelő Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítását, valamint a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési 

Szabályzatot az előterjesztésben foglaltak szerint 

jóváhagyja.  

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, 

valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe a 

Szervezeti és Működési Szabályzatot 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 osztályvezető  

Több napirend nem lévén a bizottság elnöke az ülést 14.20 órakor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Dr. Péntek Árpád Dr. Nagy Krisztina 

 elnök titkársági osztályvezető 


