
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. június 25-én 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  

   

 Dr. Nagy Krisztina aljegyző  
  

   

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: 

 

32/2012. (VI.25.) ÜB határozat 

A bizottság az ülés napirendjére vonatkozó indítványt 

elfogadja. 

 

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

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről 

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

 

A napirend tárgyalásán jelen van Menyhárt László gazdasági osztályvezető. 

 

Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

A rendelet-tervezet megelőző két napirend a rendelet-tervezet szöveges indokolása, ami azért 

válik két részre, mert a kötvénnyel kapcsolatos anyagot zárt előterjesztésként kell kezelni. E 

két előterjesztés összegzését tartalmazza a rendelet-tervezet. 

Az előirányzat-módosításokat az intézményvezetőkkel egyeztették, akik elfogadták a 

módosítási javaslatokat. 

A rendelet-tervezet a vonatkozó állásfoglalások alapján, külön tartalmazza a költségvetési 

létszámkeretet és a közfoglalkoztatottak létszámát. 

 

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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33/2012. (VI.25.) ÜB határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

A szavazás után Menyhárt László gazdasági osztályvezető távozott a bizottság üléséről. 

 

2. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium SzMSz módosításának 

jóváhagyása 

 

Dr. Nagy Krisztina aljegyző 

Elmondja, hogy a Képviselőtestület korábbi - az intézmény alapító okiratát érintő 

módosításáról szóló - döntésének átvezetését tartalmazza a szervezeti és működési szabályzat 

módosítása. A Humánerőforrás Bizottság véleményezési jogkörében jóváhagyásra javasolja 

az előterjesztést. 

 

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: 

 

34/2012. (VI.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  

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Több napirend nem lévén az ülést 16.45 órakor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Dr. Péntek Árpád Dr. Nagy Krisztina 

 elnök aljegyző 


