
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült: Pápa Városi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában (I. emelet 31-es iroda), az 

Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 2012. május 16-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  

  

 Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző  

  

 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: 

 

24/2012. (V.16.) ÜB határozat 

A bizottság az ülés napirendjére vonatkozó indítványt 

elfogadja. 

 

 

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

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése 

végrehajtásáról 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Menyhárt László gazdasági osztályvezető. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megkérdezi Menyhárt László gazdasági osztályvezetőt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. 

 

Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az előterjesztés a jogszabályi előírások alapján készült, és 

tartalmazza a könyvvizsgáló jelentését is. 

 

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: 

 

25/2012. (V.16.) 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 szóló 

5/2012. (III.1) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megkérdezi Menyhárt László gazdasági osztályvezetőt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. 

 

Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. 

 

Pingiczer Sándor bizottsági tag 

A módosítás azt tartalmazza, hogy a folyószámlahitel felvételére vonatkozó szabályozás 

változott az OTP Bank Zrt. részéről a hitelfedezet biztosítékai tekintetében. Kérdése, 

mennyire szigorodtak az előírások. 

 

Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

Elmondja, a korábbi hitelfelvételhez képest nem szigorodtak az előírások, a bank azt kéri, 

hogy az előterjesztés részletesen tartalmazza a hitelfelvételre vonatkozó feltételeket. Az 

adóbevételeket a bank csak abban az esetben tudja igénybe venni, ha azokat főszámlára 

átvezetik. Ezért kéri a bank, hogy erről az előterjesztés szerint döntsön a képviselőtestület. 

 

Dr. Hermann István bizottsági tag 

Furcsának tartja ezt az eljárásmódot, mivel Pápa Város Önkormányzata az OTP Bank Zrt-nek 

mindig megbízható partnere volt. A bank szempontjából érthető, hogy bebiztosítja magát, de 

a társadalomban lévő általános gazdasági bizalom szempontjából számára nehezen 

értelmezhető. Tudomása szerint Pápa Város Önkormányzata eddig mindent határidőben 

fizetett. 

 

Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

Az OTP Bank Zrt-nél mindenkire vonatkozóan egységes feltételek vannak. Az 

önkormányzatok tekintetében áttekintették az éven belüli hiteleknél lévő szabályozást, és így 

látták biztosítottnak a felhatalmazást a polgármester irányában. Ő ebben nem lát 

bizalmatlanságot. Az önkormányzatnak arra a 6-7 hónapra, ameddig tart a hitel futamideje 

egyébként sincs törvény alapján sem olyan lehetősége, hogy ezt a hitelt ne fizesse vissza, mert 

ahhoz kormány engedély kellene, ha december 31-én átfordulna a hitel. 

 

Dr. Hermann István bizottsági tag 

Amikor a könyvtárnak nem akarják megadni a 30 napos fizetési határidőt, akkor az 

önkormányzat kifizeti a hitelt, és számon kéri a könyvtáron. Véleménye szerint ugyanez a 

szituáció a kormány és az önkormányzat között. 
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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: 

 

26/2012. (V.16.) 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 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 tárgyalásán jelen van Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megkérdezi Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezetőt, kíván-e szóbeli kiegészítést 

tenni. 

 

Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. 

 

Erőss Bulcsú bizottsági tag 

A bölcsődék esetében az önköltségekben eltérés szerepel. Megkérdezi, ez az eltérés miből 

fakad. 

 

Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

Elmondja, hogy a Fenyveserdő Bölcsőde biztosítja a gyermekek számára az étkezést, 

valamint az önköltség magában foglalja a dolgozók bérét, a vízdíjat stb. Ezekből adódik az 

eltérés. 

 

Pingiczer Sándor bizottsági tag 

Örvendetesnek tartja, hogy Pápa városában a bölcsődékben nem került bevezetésre a térítési 

díj. Kérdése, amennyiben bevezetésre került volna a térítési díj, a jelenlegi létszámokra 

levetítve készült-e számítás arra vonatkozóan, hogy abban az esetben a normatíva és az 

önköltség különbözete hogyan változna. 

 

Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

Erre vonatkozóan nem készült számítás. Nem tartaná helyesnek a gondozási térítési díj 

bevezetését a bölcsődékben, mert azokkal a szülőkkel szemben, akik 100 %-os étkezési díjat 

fizetnek, és azért hordják bölcsődébe a gyermeküket, mert dolgozniuk kell, nem tartaná 

igazságosnak, ha még gondozási térítési díjat is fizetniük kellene. Azon szülőknek pedig, 

akiknek szociális alapon vagy védelembe vétel miatt ingyenes étkezés jár a gyermeküknek, a 

szociális törvény értelmében gondozási térítési díjat sem kellene fizetniük. 
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Pingiczer Sándor bizottsági tag 

Kérdése, hogy a különböző díjak változása követi-e az inflációt. 

 

Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

Azért nem készültek %-os adatok, mert a különböző díjak változása nem követi az inflációt, a 

változások általában az önköltség és a normatíva különbözetéből fakadnak. 

Elmondja, hogy az intézményi átalakulások, valamint telephelyváltozások, férőhely 

csökkenések, emelt szintű visszatérítések stb. miatt idén április 30-ig kellett megállapítaniuk 

az önköltségeket, ezek részben tervezett költségek. Véleménye szerint jövőre kedvezőbben 

alakulnak a díjak. 

Ezt követően ismerteti a díjak változását ellátási formánként. 

 

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: 

 

27/2012. (V.16.) ÜB határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

 

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és 

gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 

16/2010. (VII.8.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megkérdezi Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezetőt, kíván-e szóbeli kiegészítést 

tenni. 

 

Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

Nem kíván szóbeli kiegészítést 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: 

 

28/2012. (V.16.) ÜB határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 
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5. Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye SzMSz 

módosításának jóváhagyása 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megkérdezi Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezetőt, kíván-e szóbeli kiegészítést 

tenni. 

 

Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

A telephelyek máshová történő áthelyezését, férőhelyek csökkenését, átminősítéseket kellett 

átvezetni az SzMSz-ben. Minden működési engedély jogerőre emelkedett, így lehet 

aktualizálni az intézmény szervezeti és működési szabályzatát. 

 

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: 

 

29/2012. (V.16.) 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 Pápa Város 

Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye 

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 15.00 órakor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 Dr. Péntek Árpád Kanozsainé dr. Pék Mária 

 elnök jegyző 

 



PÁPA VÁROS ALJEGYZŐJE 

  8500 PÁPA, Fő u. 12. 

  Tel: 89/515-013 

  Fax: 89/324-859  

  E-mail: nagy.krisztina@papa.hu 

 

 

Tisztelt Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság! 

 

 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 9/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 36. § (2) bekezdésének g) pontjában foglaltak 

szerint a szabályzatot benyújtó intézmény tevékenységéhez kapcsolódó önkormányzati 

bizottság előzetes véleményezését követően az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 

hagyja jóvá az önkormányzati költségvetési intézmények szervezeti és működési szabályzatát.  

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 219/2011. (XII.22.) határozatával Pápa 

Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye  

- Pápa, Vörösmarty u. 12. szám alatti telephelyén működő Idősek Otthonának 27 emelt 

szintű férőhelyét 2012. január 31. napjától átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó 

férőhellyé minősítette, 

- 2012. január 31. napjával a Pápa, Árok 7. alatti telephelyén működő Időskorúak 

Gondozóházának 25 férőhelyét 20 férőhelyre, az Idősek Klubja 50 férőhelyét 40 

férőhelyre csökkentette és úgy döntött, hogy a szolgáltatásokat a 2012. február 1. napjától 

az intézmény a Pápa, Barát u. 4-6. szám alatti telephelyén biztosítja, 

- Fogyatékosok Nappali Intézménye nappali  ellátását a Pápa, Kisfaludy u. 16. szám 

alatti telephelyén 2012. január 31. napjával megszüntette és arról döntött, hogy 2012. 

február 1. napjától a szolgáltatást a Pápa, Komáromi u. 14. szám alatti épületben 

biztosítja az intézmény. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 12/2012. (I.26.) határozatával Pápa Város 

Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye Pápa, Barát u. 4-6. szám alatti telephelyén 

működő Idősek Otthona 35 férőhelyét 2012. január 31. napjával 15 férőhelyre (demens 

csoport) csökkentette. 

 

Fenti férőhely- és telephely változások miatt szükségessé vált az Egyesített Szociális 

Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása, melyet az intézményvezető 

egységes szerkezetben készített el. 

 

A módosított Szervezeti és Működési Szabályzat szakmai véleményezése az Egészségügyi és 

Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik. A Szabályzat a Polgármesteri Hivatal Szociális és 

Egészségügyi Osztályán megtekinthető. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Pápa, 2012. május 11. 

 

 

 Dr. Nagy Krisztina 

 aljegyző 
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HATÁROZATI   JAVASLAT 

 

 

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 Pápa Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye 

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  

 

 


