
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. szeptember 28-án 16.30 órai 

kezdettel tartott üléséről  

 

Jelen vannak: Dr. Péntek Árpád elnök 

 Dr. Hermann István, 

 Bocskay László, 

 Pingiczer Sándor és  

 Erőss Bulcsú, a bizottság tagjai  

  

 Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 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 5 tagja közül 5 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

46/2011. (IX.28.) ÜB határozat 

A bizottság az ülés napirendjére vonatkozó indítványt 

elfogadja. 

 

 

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 a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően az előterjesztés mellékletét 

képezi zárt anyagként a könyvvizsgálói jelentés. 

 

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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47/2011. (IX.28.) 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 

Mészáros István ügyvezető jelenlétére tekintettel javasolja, hogy a bizottság a meghívóban 3. 

sorszám alatt jelzett napirendről tárgyaljon. 

 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete a települési hulladékkal kapcsolatos 

hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2011. (V.30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Mészáros István, a Közszolg. Kft. ügyvezetője. 

 

Mészáros István ügyvezető 

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: 
 

 

48/2011. (IX.28.) ÜB határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

A szavazást követően Mészáros István ügyvezető 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 szóló 14/2011. (V.30.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

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

 

Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

Elmondja, hogy a rendelet-tervezet indokában kapcsolódik a I. sorszám alatt jelzett 

előterjesztéshez, mivel az szól egyes emelt szintű férőhelyek áltagos szintű férőhelyekké 

minősítéséről. 
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Pingiczer Sándor 

Megjegyzi, hogy az előterjesztések szerint mindösszesen 40 férőhely átlagossá átminősítésére 

kerül sor, azzal hogy a beköltözéskori körülményeket az intézmény az átminősítés után is 

köteles biztosítani. Az átminősítés után 27 000 Ft-tal kevesebb lesz az intézményi térítési díj, 

továbbá a Vörösmarty utcai otthonházban emelt szintű férőhely és emelt szintűből átlagossá 

átminősített férőhely egyaránt lesz. Kérdése, hogy megoldható lesz-e a két férőhely közötti 

különbségtétel, hiszen az emelt szintű helyeken más típusú ellátást kaptak. 

 

Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

Az átlagos ellátást igénybevevők nem kapnak más típusú ellátást, mint korábban, hiszen 

ugyanazok a személyi és tárgyi feltételek, csak az elhelyezés körülményeiben van különbség a 

két típusú férőhely tekintetében. Megjegyzi az előterjesztés a férőhelyek átminősítését és nem 

visszaminősítését tartalmazza. A hátsó épületben, mely legutóbb készült el, az apartmanok 

megmaradnak, oda a lakók nem olyan rég költöztek be. Ebben az esetben az épület állaga is 

jó, ez is indokolja az emelt szintű férőhelyek és az apartmanos elhelyezés megtartását. Az 

előterjesztés elkészítésekor a várakozók részéről felmerült igényeket is figyelembe vették.  

 

Dr. Hermann István 

Megjegyzi, minden ellátás tekintetében arra kell törekedni, hogy az olyan színvonalú legyen, 

mint a most átminősítendő férőhelyeken. Visszaemlékezik régebbre, amikor a Barát utcában 

egy-egy szobában, akár 16 ellátott is volt. 

 

Pingiczer Sándor 

Jelenleg három féle térítési díj van: 1,7 millió, 1,9 millió és 2,8 millió Ft. A Vörösmarty 

utcában 15 férőhely hagyományos férőhely lesz. Kérdése, hogy az átminősített férőhely 

esetében a befizetett térítési díjat visszakapja-e az ellátott? 

 

Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

Az érintett ellátottak az általuk befizetett egyszeri hozzájárulás arányos részét kapják vissza 

attól függően, hogy mióta tartózkodnak az intézményben. Készült egy kimutatás arra, hogy az 

egyszeri hozzájárulás arányos részének visszafizetése, mely jogszabály alapján történik, az 

egyes lakók esetében milyen összeget jelent.  

 

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: 
 

 

49/2011. (IX.28.) ÜB határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

A szavazást követően Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető távozott a bizottság 

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

önkormányzati rendelet-tervezete emlékmű, botlókő, emléktábla és 

magyarázó tábla állítás rendjéről 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Molnár István városfejlesztési osztályvezető. 

 

Molnár István városfejlesztési 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: 
 

 

50/2011. (IX.28.) ÜB határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

A szavazást követően Molnár István városfejlesztési osztályvezető távozott a bizottság 

üléséről. 

 

 

4. Erőss Bulcsú önálló képviselői indítványa 

 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Kérdése Erőss Bulcsú képviselőhöz, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni önálló képviselői 

indítványát? 

 

Erőss Bulcsú 

Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a nemzeti együttműködés keretén belül szeretné 

indítványát a képviselőtestülettel elfogadtatni. Példaként említi Balatonfüred és Tapolca 

városokat, ahol szintén fideszes többségű testületek vannak, mégis közvetíti a televízió a 

testületi üléseket, valamint ünnepségeken él a rotációs felszólalás gyakorlata. 

 

Dr. Péntek Árpás elnök 

Kérdése, hogy mennyire tarozik az indítványban foglaltak eldöntése a testület rendelet 

alkotási vagy határozathozatali hatáskörébe? A helyi önkormányzatokról szóló törvény 

meghatározza, hogy a képviselőtestület milyen tárgyban alkothat rendeletet, mikor kötelező 

rendeletet alkotni, továbbá egyedi határozatot is hozhat. 

 

Erőss Bulcsú 

A televíziós közvetítésre van önkormányzati szabályozás, a rotációs alapon történő felszólalás 

pedig több helyen - megemlíti a budapesti kerületeket - gyakorlat. 

 

Dr. Hermann István 

Kérdése, hogy Erőss Bulcsú képviselő az önkormányzati képviselettel rendelkező pártokra 

gondolt-e? 
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Erőss Bulcsú 

Igen, rájuk gondolt. 

 

Dr. Péntek Árpás elnök 

Megjegyzi, hogy a gyakorlat szerint a városi ünnepségeken nem csak politikusok mondanak 

emlékező beszédet. A televízió közvetítések kapcsolatban elmondja, korábban is felmerült 

már ilyen javaslat, amire a testület szakmai magyarázatot kapott, mely szerint a műsorkeret, a 

Városi Televízió jelenlegi szerződése és abban vállalt kötelezettsége ezt nem teszi lehetővé, 

melyeket a médiahatóság is jóváhagyott, ezért a hatóság engedélye is szükséges volna ennek 

módosításához. 

 

Dr. Hermann István 

Hozzáteszi, több olyan faluról is tud, ahol közvetítették a képviselőtestület ülését, de a 

tapasztalat szerint, ezek nézettsége nem túl fényesen alakult. Megjegyzi, úgy gondolja, hogy 

bármelyik képviselő tudja vállalni a választópolgárok előtt is azt, amit nyilvános ülésen 

elmond.  

 

Bocskay László 

Az élő adással kapcsolatban felveti, hogy a képviselőtestület ülései többnyire 8 órakor 

kezdődnek. Ebben az időszakban pedig azon emberek döntő többsége, aki tévét is néz, nincs 

otthon, hanem dolgozik. 

 

Erőss Bulcsú 

Fontosnak tartja a televízió nyilvánosságát a helyi közügyek tekintetében. Amennyiben van 

akarat a testületi ülések közvetítésére, akkor akár azt felvételről is meg lehet oldani. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Megítélése szerint az indítvány két részre bontható. Az egyikkel kapcsolatban, ami a városi 

ünnepségekhez kötődő javaslatokat tartalmazza, az is kérdés, hogy mindez a képviselőtestület 

hatáskörébe tartozik-e egyáltalán, hiszen a városi ünnepségek lebonyolításának rendjéről sincs 

képviselőtestületi határozat, mivel ez rendezvényszervezői kérdés. Amennyiben etekintetben 

a képviselőtestület döntést kíván hozni, azt határozati formában teheti meg. A másik része az 

indítványnak a nyilvánosság kérdésköréhez tartozik, aminek jelenleg a technikai feltételei 

nem adottak. Van példa arra, hogy egyes települések SZMSZ-ben, rendeletben  rögzítik a 

kérdést, mások viszont a képviselőtestület formális döntése nélkül is közvetítik az ülést. 

 

Pingiczer Sándor 

Elmondja, annak, hogy ki mondjon beszédet, nem biztos, hogy rotációs alapon kell történnie, 

hiszen más településeknél is gyakorlat, hogy többségben vannak az éppen hatalmon lévők 

szónokai. Megjegyzi viszont, hogy az előző 14 évben megtartott, évi 5-6 megemlékezésből 

mindösszesen 3 alkalommal kaptak lehetőséget ünnepi beszéd mondására. Megítélése szerint 

a hatalmon lévő többség nagyvonalúbb is lehetne. Felveti továbbá a koszorúzás rendjével 

kapcsolatban, hogy a legutóbbi városi rendezvényen csak a város vezetőinek koszorúját vitték 

katonák. Nem érti, hogy a testületben helyet foglaló többi párt képviselőinek koszorúját miért 

nem vihetik katonák. 

 

Bocskay László 

Elmondja, központi jogszabály rendelkezik arról, hogy csak a város és a fegyveres testületek 

koszorúját viheti a Magyar Honvédség az ünnepi megemlékezéseken. 
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Pingiczer Sándor 

A testületi ülésekről történő televíziós közvetítésekkel kapcsolatban megjegyzi, azok mindig 

rövid összefoglalások, amikkel nem mindig valósul meg a kiegyensúlyozott tájékoztatás. 

Példaként említi, az MSZP frakcióból 14 hozzászólás van, a Fidesz frakciójából pedig csak 1-

2, a közvetítésekből pedig éppen ennek az ellenkezője látszik. Továbbra is állítja, hogy a 

testületi jegyzőkönyvek olyan módon vannak elhelyezve a városi honlapon, hogy azokat csak 

a szakavatottak találják meg. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás és észrevétel nem 

érkezett. 

 

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

határozatot hozta: 
 

 

51/2011. (IX.28.) ÜB határozat 

A bizottság az önálló képviselői indítványt a 

képviselőtestületnek megtárgyalásra javasolja. 

 

 

5. Pápa Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága és a Városi Óvodák 

SZMSZ-ének 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: 
 

 

52/2011. (IX.28.) ÜB határozat 

1. 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 Pápa Város 

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosítását és a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Szabályzatot 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  
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2. 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 a Városi Óvodák 

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 16.45 órakor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Dr. Péntek Árpád Dr. Nagy Krisztina 

 elnök osztályvezető 


