
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. február 29-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  

  

 Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 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: 

 

6/2012. (II.29.) ÜB határozat 

A bizottság az ülés napirendjére vonatkozó indítványt 

elfogadja. 

 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2011. évi 

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

 

A napirend tárgyalásán jelen van Menyhárt László gazdasági osztályvezető. 

 

 

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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7/2012. (II.29.) ÜB határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2012. évi 

költségvetéséről 

 

Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

Szóbeli kiegészítésében tájékoztatást ad arról, hogy a jogszabály szerinti egyeztetéseket 

lefolytatták, az intézményvezetők és a reprezentatív szakszervezetek képviselői a rendelet-

tervezetben foglaltakat tudomásul vették. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

A rendelet-tervezetből megállapítható, hogy óvatos a tervezés a bevételek tekintetében. 

Kérdése a 2012. január 1-jével bevezetett építményadóval kapcsolatban, hogy annak bevallása 

jelenleg hol tart? 

 

Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

Válaszában elmondja, hogy az adót március 31-ig kell bevallani. Az ügyfelek tájékoztatása 

folyamatos, többek között a Pápa és Vidéke lapban, a város honlapján, a www.papa-ma.hu 

oldalon. A bevallásra szolgáló nyomtatvány elérhető a város honlapján, az Okmányirodában, 

a Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában és az Adócsoportban is. Felvették a kapcsolatot a 

városrészi önkormányzatok elnökeivel, akik segítségével a nyomtatványok a 

településrészeken helyben is elérhetők lesznek. 

 

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: 

 

8/2012. (II.29.) ÜB határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

 

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

 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 

szóló 6/1995. (I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Pingiczer Sándor 

Nem vitatja, hogy van létjogosultsága annak, hogy a városrészi önkormányzatok 

képviselőinek munkáját anyagilag is elismerjék. Megjegyzi, a képviselőtestület bizottságainak 

külső tagokkal, mint szakemberekkel történő kiegészítését legalább ilyen fontosnak tartja, 

melyet az előterjesztőnek megfontolásra javasol. 
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Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Elmondja, hogy a bizottságok külső tagokkal történő kiegészítését a jogszabály lehetővé teszi, 

ennek eldöntése a képviselőtestület hatáskörébe tartozik. 

 

Dr. Hermann István 

Megjegyzi, nem emlékszik olyan esetre, amikor a bizottságok külső tagjai kizárólag 

szakemberként dolgoztak a bizottságokban, hanem szinte mindig pártokhoz kötődő 

szakemberként voltak jelen a bizottságokban. 

 

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: 

 

 

9/2012. (II.29.) ÜB határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

 

4. Erőss Bulcsú önkormányzati képviselő önálló képviselői indítványa 

 

 

Erőss Bulcsú 

Elmondja, hogy a januárban benyújtott indítványa gyakorlatilag a tavaly decemberben 

benyújtott indítványának újbóli előterjesztése. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Elmondja, hogy a képviselő decemberben benyújtott önálló képviselői indítványát azért nem 

vette napirendjére a képviselőtestület, mert az nem határidőben érkezett. Elmondja, 

tartalmában lehet tudni, hogy mit szeretne a képviselő, de megjegyzi, hogy az önálló 

képviselői indítvány továbbra sem tartalmaz szövegszerű határozati javaslatot. 

Az indítvánnyal kapcsolatos további véleménye, hogy annak tartalma – a közterület-

felügyelet létszámának emelése - a jegyző hatáskörébe tartozó kérdés. Annyiban összefügg a 

képviselőtestület hatáskörével, amennyiben a létszámemelésnek költségvetési kihatása is van. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Tájékoztatja a bizottságot a helyi önkormányzatokról szóló törvény hatályos rendelkezéséről, 

mely szerint a képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre polgármesteri hivatal elnevezéssel 

az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való 

előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, valamint a polgármester a 

jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti 

tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására. 

A képviselőtestület hatásköre ennél fogva az egységes hivatal szervezeti egységeinek 

megállapításáig tart, ezen belül az egyes szervezeti egységek létszámának meghatározása a 

jegyző hatáskörébe tartozik. 
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Erőss Bulcsú 

Megjegyzi, hogy az SZMSZ az önálló képviselői indítvány esetében nem írja elő, hogy annak 

szövegszerű határozati javaslatot is kell tartalmaznia.  

Érti és elismeri, hogy a szervezeti egységek létszámának meghatározása a jegyző hatásköre, 

de véleménye szerint amennyiben a közbiztonság fokozása ezt megkívánja, a 

képviselőtestületen belül is meg lehet vitatni azt a kérdést, hogy szükséges-e a felügyelet 

létszámának emelése. Nyilván nem azt szeretné, ha a jegyzőt etekintetben utasítaná a testület, 

de a testület javaslatát adott esetben a jegyző figyelembe veheti. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Elmondja, hogy a közterület-felügyelet hatásköre ma pontosan körülhatárolt, azonban 

folyamatos változás alatt áll, hiszen a felügyelet hatáskörében számos változás van, illetve 

lesz a jövőben. Megemlíti a képviselőtestület munkatervében is szereplő feladatot, mely 

szerint az önkormányzati rendeletekből május 31-ig hatályon kívül kell helyezni a 

szabálysértési rendelkezéseket, melyek tekintetében a felügyeletnek is van intézkedési 

jogosultsága. Ismerteti a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény április 15-én 

hatályba lépő rendelkezését, mely szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete 

önkormányzati rendeletben meghatározhat tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokat. A 

helyi önkormányzat képviselő-testülete e magatartás elkövetőjével szemben önkormányzati 

rendeletben ötvenezer forintig terjedő igazgatási bírság kiszabását rendelheti el. Megjegyzi, 

atekintetben, hogy ezt a rendelkezést hogyan kell alkalmazni, még nincs végrehajtási szabály. 

Elmondja továbbá, hogy április 15-től jelentősen megnő a kiszabható helyszíni bírság és a 

közigazgatási bírság összeg is.  

Tájékoztatást ad továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 2013. január 

1-jén hatályba lépő rendelkezéséről, mely egy ún. „önkormányzati rendőrség” létrehozását 

vetíti elő. A törvény szerint ugyanis a települési önkormányzat a helyi közbiztonságról, 

vagyonának, más értékének védelméről kényszerítő eszköz alkalmazására törvény alapján 

jogosult szervezet létrehozásával is gondoskodhat. Ez a szervezet az alaptevékenységét a 

települési önkormányzat területe szerint illetékes megyei rendőr-főkapitánysággal kötött 

írásbeli együttműködési megállapodás alapján, a rendőrség szakmai felügyeletével végzi. 

Ennek a rendelkezésnek a gyakorlati alkalmazásáról konkrétumokat még szintén nem lehet 

tudni. 

Elmondja, hogy a közigazgatás életében további jelentős változás lesz a járási hivatalok, 

önkormányzati hivatalok felállása, mellyel kapcsolatban megjegyzi, ha a városi településsel 

közigazgatásilag határos község kezdeményezi, a települési önkormányzat képviselő-testülete 

nem tagadhatja meg a közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megállapodás 

megkötését, mely azt is jelenti, hogy a csatlakozó településeken is el kell látni majd – adott 

esetben akár a közterület-felügyelethez kötődően is - a feladatokat. Pápa várossal 16 község 

határos közigazgatásilag közvetlenül. 

Véleménye szerint a közterület-felügyelet a jelenlegi 6 fővel jól látja el a feladatait, és 

álláspontja szerint az ismertetett szabályokat, az elkövetkező idő változásait összességében 

kell majd vizsgálni. Mindezek figyelembevételét indokoltnak tartja a szervezeti egység 

létszámának meghatározáskor. 

 

Erőss Bulcsú 

Megjegyzi, ha jól értette a Jegyző Asszony szavait, akkor a közterület-felügyeletet érintő 

újdonságok előbb-utóbb akár létszámemelést is hozhatnak a felügyelet tekintetében. 
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Dr. Péntek Árpád elnök 

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

nem érkezett.  

Javasolja, hogy a bizottság mondja ki, hogy az önálló képviselői indítványban foglaltakat 

hatáskörelvonásnak tekinti. 

 

Ezt követően a bizottság 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

 

10/2012. (II.29.) ÜB határozat 

A bizottság az önálló képviselői indítványt megtárgyalásra 

javasolja a Képviselőtestületnek azzal a véleményével 

együtt, hogy az abban megfogalmazott javaslat a jegyző 

hatáskörének elvonását jelenti. 

 

 

Több napirend nem lévén a bizottság elnöke az ülést 15.50 órakor bezárta. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

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

 elnök aljegyző 

 


