
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. szeptember 26-án 14.20 órai 

kezdettel tartott üléséről 

 

 

Jelen vannak: Dr. Péntek Árpád elnök 

Bocskay László, 

Pingiczer Sándor és  

Erőss Bulcsú, a bizottság tagjai  

 

Dr. Nagy Krisztina aljegyző 

  

Távolmaradását bejelentette: dr. Hermann István. 

Meghívottak a napirendi pontoknál feltüntetettek szerint. 

 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megállapítja, hogy a bizottság ülése határozatképes, mivel azon a bizottság 5 tagja közül 4 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 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

35/2012. (IX.26.) ÜB határozat 

A bizottság az ülés napirendjére vonatkozó indítványt 

elfogadja. 

 

 

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

rendelet-tervezete az állattartásról szóló 32/1992. (XII.29.) önkormányzati 

rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Németh Edina okmányirodai csoportvezető és Bakalár 

Attila igazgatási ügyintéző. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megkérdezi Németh Edina csoportvezetőt és dr. Nagy Krisztina aljegyzőt, kívánnak-e szóbeli 

kiegészítést tenni. 

 

Németh Edina csoportvezető 

Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. 
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Dr. Nagy Krisztina aljegyző 

Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

A városban régóta fennálló probléma, hogy milyen fajta állat, milyen mennyiségben tartható, 

amit eddig a rendelet szabályozott. Tekintettel arra, hogy az állattartásról szóló rendelet 

hatályon kívül helyezéséről szóló előterjesztésről tárgyalnak, kérdése, hogy lesz-e szabályozás 

az állattartásra vonatkozóan. 

 

Dr. Nagy Krisztina aljegyző 

Elmondja, az állattartásra vonatkozó szabályok 2012. október 1-jétől törvényben, illetve 

kormányrendeletben szabályozottak. A jogszabály meghatározza, hogy mely hatóságnak 

milyen hatásköre van az állattartással kapcsolatos szabályok betartásának vizsgálatára, így 

van hatásköre ezen a téren pl. a jegyzőnek, a hatósági állatorvosnak. Amennyiben 

állattartással kapcsolatos panasz érkezik a hivatalhoz, meg kell vizsgálni, hogy a beérkezett 

panasz melyik hatóság hatáskörébe tartozik. A hatóság az ide vonatkozó törvény és 

kormányrendelet alapján megvizsgálja, hogy a panasz jogos-e vagy sem, és szükség esetén 

intézkedik az ügyben. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Kérdése, a 2012. október 1-jéig fennálló szabályok betartására vonatkozóan volt-e panasz, 

bejelentés. 

 

Németh Edina csoportvezető 

Elmondja, néhány bejelentés volt. 

 

Dr. Nagy Krisztina aljegyző 

Kiegészítésként elmondja, dr. Hermann István képviselő kérte, hogy a képviselők számára 

készüljön egy tájékoztató anyag, mely tartalmazza, hogy a hatóságoknak milyen hatáskörük 

van az állattartással kapcsolatban.  

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

nem érkezett. 

 

 

Ezt követően a bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

 

36/2012. (IX.27.) ÜB határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

 

A szavazást követően Németh Edina okmányirodai csoportvezető és Bakalár Attila igazgatási 

ügyintéző távozott a bizottság üléséről. 
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2. Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

 

 

Dr. Péntek Árpád 

Megkérdezi dr. Nagy Krisztina aljegyzőt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. 

 

Dr. Nagy Krisztina aljegyző 

Elmondja, a társulás munkaszervezetétől érkezett javaslat a társulási megállapodás 

módosítására, melyet a társulási tanács ülésén el is fogadtak. Ahhoz, hogy a megállapodás 

módosítása hatályba lépjen, a társuláshoz tartozó 49 település képviselőtestületének minősített 

többséggel meghozott döntése szükséges. 

A törvényalkotó 2013. január 1-jétől hat hónapos határidőt adott a többcélú társulási 

megállapodások felülvizsgálatára, azzal, hogy a többcélú társulásokról szóló törvényt 2013. 

január 1-jétől hatályon kívül helyezték. E határidőig a munkaszervezet várhatóan felül fogja 

vizsgálni a megállapodást, és a feladatellátás lehetséges módjait. 

 

 

Ezt követően a bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

 

37/2012. (IX.27.) ÜB határozat 

A bizottság az előterjesztést a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

 

3. Bóbita, Napsugár, Fenyveserdő Bölcsőde SzMSz módosításának jóváhagyása 

 

Dr. Péntek Árpád 

Megkérdezi dr. Nagy Krisztina aljegyzőt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. 

 

Dr. Nagy Krisztina aljegyző 

Elmondja, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság szakmai bizottságként megtárgyalta a 

SzMSz módosításokat, melyeket elfogadott. 

 

Ezt követően a bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

 

38/2012. (IX.27.) 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  

 

1. a Bóbita Bölcsőde Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítását, és a módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt Szabályzatot az 

előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja. 
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2. a Napsugár Bölcsőde Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítását, és a módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt Szabályzatot az 

előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja. 

 

3. a Fenyveserdő Bölcsőde 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 intézményvezetőket. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:   Dr. Péntek Árpád bizottsági elnök 

Dr. Nagy Krisztina aljegyző  

 

 

Több napirend nem lévén a bizottság elnöke az ülést 14.35 órakor bezárta. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

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

 elnök aljegyző 


