
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült: Pápa Városi Polgármesteri Hivatalban, az aljegyző irodájában, az Ügyrendi és 

Összeférhetetlenségi Bizottság 2011. november 23-án 14.30 órai kezdettel tartott 

üléséről  

 

Jelen vannak: Dr. Péntek Árpád elnök 

 Bocskay László, 

 Dr. Hermann István, 

 Pingiczer Sándor és  

 Erőss Bulcsú, a bizottság tagjai  

  

 Dr. Nagy Krisztina aljegyző 

  

 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: 

 

55/2011. (XI.23.) ÜB határozat 

A bizottság az ülés napirendjére vonatkozó indítványt 

elfogadja. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök: 

Javasolja, hogy a meghívóban 5. sorszám alatt szereplő napirendről tárgyaljon a bizottság. 

 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás díjáról 

szóló 40/1995. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Hollenczer Ferencné, a Pápai Vízmű Zrt. képviseletében. 

 

Hollenczer Ferencné 

Tájékoztatja a bizottságot, hogy a rendelet-tervezet mellékletének 3. pontjában elírás történt, a 

115,50 Ft/m³ helyesen: 116,50 Ft/m³. 

 

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: 

 

56/2011. (XI.23.) ÜB határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2001. évi 

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

 

A napirend tárgyalásán jelen van Menyhárt László gazdasági osztályvezető. 

 

Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

Kiegészítésként elmondja, hogy az előirányzat módosítási javaslatokat az 

intézményvezetőkkel egyeztették, akik azokat elfogadták. 

 

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: 

 

57/2011. (XI.23.) ÜB határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzati lakások és helyiségek 

bérletéről és elidegenítéséről szóló 49/1993. (XII.21.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Bánhidi László intézményvezető és Németh Tamás 

házkezelőség-vezető. 

 

Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

Kiegészítésként elmondja, hogy az önkormányzati bérlakások tekintetében történő 

beruházások megtérülési ideje miatt indokolt a bérleti szerződések időtartamának emelése 

max. 5 évről max. 10 évre. 

 

Pingiczer Sándor 

Elmondja, hogy a szociális bérlakások tekintetében pár forintos emeléseket tartalmaz a 

rendelet-tervezet. Kérdése, hogy ilyen kis emelés mekkora bevétel növekedést hoz? 

Figyelembe véve az adminisztrációval járó költségeket is, lehet, hogy célszerű lett volna a 

lakbéreken nem emelni. 
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Németh Tamás házkezelőség-vezető 

Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság délelőtti ülésén ugyanez merült fel kérdésként. Akkor 

gyors számításokat végeztek, mely szerint 1-1,5 millió Ft-os többlet bevételt jelentene az 

emelés évenként, az egyszeri kiértesítés adminisztrációs költsége pedig kb. 100 000 Ft-os 

nagyságrendet tesz ki. Megjegyzi, hogy fontosnak tartja a lakbérek reálértékének megőrzését. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Kérdése, hogy a bérlői beruházások mennyire jellemzőek? 

 

Németh Tamás házkezelőség-vezető 

Elmondja, hogy a bérlői beruházások a nem lakás célú helyiségek tekintetében jellemzőek, 

példaként egy Kossuth utcai vendéglátó egységet említ, melynek beruházása, megítélése 

szerint a városképet is javította, továbbá az épületben jelentős felújítást jelentett. Ebben az 

évben egy esetben volt, hogy költségalapú lakbéres lakás esetében a bérlő jelentősnek 

tekinthető beruházást végzett a bérleményen. Elmondja még, hogy a bérlakásoknál leginkább 

egy esetleges bérlőcsere esetén jellemző, hogy a bérlő nagyobb összeget fordít a lakásra. 

 

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: 
 

 

58/2011. (XI.23.) ÜB határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete a közterület használatról és a reklámozás 

rendjéről szóló 18/1994. (V.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

Elmondja, hogy az önkormányzati bevételek növelése érdekében a B változat támogatása 

lenne indokolt. 

 

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: 
 

 

59/2011. (XI.23.) ÜB határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

A szavazást követően Menyhárt László gazdasági osztályvezető távozott a bizottság üléséről. 
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4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete a belváros közlekedéséről szóló 22/2004. 

(VII.7.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bánhidi László intézményvezető 

Elmondja, hogy a parkolójegyek árában a forgalomban lévő pénzérmék miatt a 2 %-os áfa 

emelést sem érvényesítenék, a bérletek tekintetében viszont igen. 

 

Pingiczer Sándor 

A rendelet-tervezet indokolásával kapcsolatban megjegyzi, nem tartja egészen helytállónak, 

hogy az előterjesztő csupán az áfa emelésre alapozza az áremelési javaslatot, hiszen az áfa 

változásától függetlenül is minden évben emelésről döntött a képviselőtestület. Indokolni 

lehetett volna azzal is például, hogy a Fő tér felújítását követően a belváros közlekedési rendje 

megváltozik, melyre tekintettel valószínűleg új rendelet megalkotása válik majd szükségessé. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

nem érkezett. 

 

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

határozatot hozta: 
 

60/2011. (XI.23.) ÜB határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

A szavazást követően Bánhidi László intézményvezető és Németh Tamás házkezelőség-vezető 

távozott a bizottság üléséről. 

 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat jelképeiről és a jelképek 

használatáról szóló     5/1994. (III.1.) önkormányzati rendelet 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: 
 

61/2011. (XI.23.) ÜB határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete a képviselőtestület által alapított városi 

kitüntetésekről szóló egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 

 

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: 
 

62/2011. (XI.23.) ÜB határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

 

8. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési 

Szabályzat módosításának jóváhagyása 

 

Dr. Nagy Krisztina aljegyző 

Elmondja, hogy az intézmény pedagógiai programjának módosítását a Humánerőforrás 

Bizottság augusztusi ülésén fogadta el, a képviselőtestület pedig szeptemberi ülésén 

módosította az intézmény alapító okiratát. Ezen döntéseknek megfelelő módosításokat a 

szervezeti és működési szabályzatban az intézményvezető elvégezte. A Humánerőforrás 

Bizottság tegnapi ülésén tárgyalt az SZMSZ módosításról, melyet az Ügyrendi és 

Összeférhetetlenségi Bizottságnak elfogadásra javasol. 

 

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: 
 

63/2011. (XI.23.) ÜB határozat 

Pápa Város Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. 

(IV.14.) önkormányzati rendeletének 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 aljegyző  

 

 

Több napirend nem lévén a bizottság elnöke az ülést 15.05 órakor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

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

 elnök aljegyző 


