
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 2012. január 25-én 15.00 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 

  

 Meghívott a napirendi pontnál feltüntetett 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: 

 

1/2012. (I.25.) ÜB határozat 

A bizottság az ülés napirendjére vonatkozó indítványt 

elfogadja. 

 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Javasolja, hogy a meghívóban 3. sorszám alatt szereplő napirendről tárgyaljon a bizottság. 

 

 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete a méhnyakrák és a nemi szervi szemölcsök 

elleni védőoltás támogatásáról  

 

A napirend tárgyalásán jelen van Bertha Szilvia szociálpolitikai csoportvezető. 

 

 

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: 

 

 

2/2012. (I.25.) ÜB határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

A szavazást követően Bertha Szilvia szociálpolitikai csoportvezető távozott a bizottság 

üléséről. 

 

 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás díjáról 

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

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Kérdése, hogy a képviselőtestület nem fog tárgyalni a jövőben vízdíjra vonatkozó 

kérdésekről? 

 

Dr. Nagy Krisztina aljegyző 

Válaszában elmondja, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény szerint a miniszter 

fogja rendeletben megállapítani a víz- és csatornadíjakat, a hatósági ármegállapításról szóló 

törvényből pedig hatályon kívül helyezték azt a rendelkezést, ami felhatalmazást adott a 

képviselőtestületnek a víz- és csatornadíj hatósági árként történő megállapítására.  

A rendeletben ezen túl szabályozott kérdésekben – díjfizetés gyakorisága, vízmérő leolvasás 

stb. - a képviselőtestület továbbra is dönthet, természetesen addig, amíg magasabb szintű 

jogszabály azt lehetővé teszi számára. 

 

Pingiczer Sándor 

A rendelet indokolásából idéz, miszerint a tárgyban a testület már nem alkothat rendeletet és 

nem is módosíthatja azt. Ez úgy is értelmezhető, hogy visszaállnának a tavalyi díjtételek. 

Másrészt a Gazdasági Bizottság ülésén részletesen tárgyaltak a rendelet-tervezetről, ahol a 

szolgáltató részéről elhangzott, hogy a miniszter a díj megállapításakor minden bizonnyal 

figyelembe fogja venni a települési önkormányzatok és szolgáltatók véleményét is.  

 

Dr. Nagy Krisztina aljegyző 

A törvényességi ellenőrzést végző illetékes kormányhivatal küldött egy leiratot az 

önkormányzatoknak, melyben többek között felhívta a figyelmet arra, hogy 2012-ben nem 

lehet már módosítani a rendeleteket a díjtételekre vonatkozóan, hanem hatályon kívül kell 

helyezni azokat a rendelkezéseket, amelyek a törvénnyel ellentétesek. Ez nem jelenti, hogy 

automatikusan a 2011. évi díjak állnak vissza, mivel a törvény rendelkezik arról, hogy a 

szolgáltató a 2011. évi díjhoz képest bruttó 4,2 %-kal megemelt díjtételeket alkalmazhat.  

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban további 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: 

 

 

3/2012. (I.25.) ÜB határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2012. (...) 

önkormányzati rendelet-tervezete a települési hulladékkal kapcsolatos 

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

 

 

4/2012. (I.25.) ÜB határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

 

4. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési 

Szabályzata módosításának jóváhagyása 

 

 

Dr. Nagy Krisztina aljegyző 

A képviselőtestület módosította az intézmény alapító okiratát, mely szerint az 

alaptevékenységek köre egy további szakfeladattal bővült. Ennek átvezetése történt meg az 

SZMSZ-ben. Az SZMSZ módosítását a Humánerőforrás Bizottság megtárgyalta, 

véleményezési jogkörében elfogadásra javasolja az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 

Bizottságnak. 

 

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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5/2012. (I.25.) 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 a Pápai Gazdasági 

Szakképző Iskola és Kollégium 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 aljegyző  

 

 

Több napirend nem lévén a bizottság elnöke az ülést 15.30 órakor bezárta. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

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

 elnök aljegyző 


