
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. október 24-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 valamennyi tagja 

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: 

 

39/2012. (X.24.) 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 szóló 

5/2012. (III.1.) 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: 

 

40/2012. (X.24.) ÜB határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 
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2. Pápai Járási Hivatal kialakításával kapcsolatos megállapodásról szóló döntés 

 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megkérdezi Kanozsainé dr. Pék Mária jegyzőt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. 

 

Erőss Bulcsú bizottsági tag 

Elmondja, az általa képviselt párt megalapozatlannak és előkészítetlennek tartja a járási 

rendszer felállítását. Ami leginkább fájó pont számukra, hogy nincs garancia a törvényben 

arra vonatkozóan, hogy a vagyon néhány év múlva nem megy át az államhoz. Továbbá azzal 

sem értenek egyet, hogy a járási hivatalok vezetői országgyűlési képviselők is lehetnek. Az 

elmondottak miatt álláspontjuk szerint az előterjesztés megtárgyalásra sem alkalmas. 

 

Ezt követően a bizottság 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

41/2012. (X.24.) ÜB határozat 

A bizottság az előterjesztést a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

 

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

rendelet-tervezete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról 

 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megkérdezi Kanozsainé dr. Pék Mária jegyzőt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Elmondja, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény megjelenése tette indokolttá a hatályos 

rendelet felülvizsgálatát. Hangsúlyozza, hogy a rendelet-tervezetben a jelenlegi szabályokhoz 

képest nincs változás, a köztisztviselők többletjuttatást nem kapnak. Egy szabályt emel ki, 

miszerint régóta szerepel a rendeletben a felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők 

tekintetében a 30 %-os illetménykiegészítés, melyet a törvény szerint évente kell majd 

megállapítani. A 2013. évtől kezdődően a költségvetési rendeletben rendelkeznének erről, 

azért, hogy ne az alaprendeletet kelljen módosítani. 

 

Dr. Hermann István bizottság tag 

A jövőre nézve reméli, hogy a közalkalmazottak is a köztisztviselőkhöz hasonló 

jogosultságokkal fognak rendelkezni. 

 

Ezt követően a bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  

42/2012. (X.24.) ÜB határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

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

rendelet-tervezete Pápa város egészségügyi alapellátási körzeteiről 

 

 

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 

Kérdése, azon házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekkel kapcsolatban, amik betöltetlenek, 

de területi ellátási kötelezettség van, hogy oldják meg a betegek ellátását. 

 

Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

Negyedéves, rotációs rendszerben helyettesít a többi orvos az adott körzetekben. Elmondja, 

több esetben sor került pályázat kiírására az üres álláshelyekre, azonban ezekre nem volt 

jelentkezés. 

 

Pingiczer Sándor bizottsági tag 

Megkérdezi, a városban hogyan működik a hétvégi fogorvosi ügyelet, úgy értesült, hogy ez 

megszűnt. 

 

Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

Elmondja, valóban megszűnt a hétvégi fogászati ügyelet, melynek oka, hogy más kistérségből 

érkező betegek gyakran keresték fel az ügyeletet egyébként nem sürgős esetekben. 

Hozzáteszi, fogászati ügyeletet csupán a megyei jogú városokban kötelező működtetni. A 

fogorvosoktól kértek adatokat arra vonatkozóan, hány pápai és a körzethez tartozó 

településekről érkező lakos veszi igénybe az ügyeleti ellátást, ennek száma elenyésző volt. A 

fogorvosokkal egyeztetve döntöttek az ügyelet megszüntetéséről. 

 

Pingiczer Sándor bizottsági tag 

Véleménye szerint a hétvégi fogászati ügyeletre szükség van, ennek megszüntetését felül 

kellene vizsgálni. 

 

Ezt követően a bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  

 

43/2012. (X.24.) ÜB határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető a bizottság üléséről eltávozott. 
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5. Erőss Bulcsú önálló képviselői indítványa helyi termelői piaccal kapcsolatban 

 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megkérdezi Erőss Bulcsú bizottsági tagot, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. 

 

Erőss Bulcsú bizottsági tag 

Szeretné, hogy a képviselőtestület egyszerűsített eljárásban, egyszerű feltételek mellett 

biztosítsa a helyi termelőknek termékeik árusítását. Kéri a képviselőtestületet, támogassa 

indítványát, és a későbbiekben készítsen rendelet-tervezetet erre vonatkozóan. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megkérdezi Kanozsainé dr. Pék Mária jegyzőt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Elmondja, Erőss Bulcsú képviselő a helyi termelői piaccal kapcsolatban már megkereste őt 

levélben. Akkor ő tájékoztatta a képviselőt, hogy a 2013. január 1-jén hatályba lépő, 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény helyben biztosítható közfeladatok 

között nevezi meg a helyi termelői piacok létrehozását, tehát annak létrehozása nem kötelező. 

Elmondja, a képviselő indítványában rendeletalkotásra, illetve módosításra tesz javaslatot. 

Rendelet módosítására nincs lehetőség, mivel e tárgykörben az önkormányzatnak nincs 

rendelete. A helyi piacokra vonatkozó rendelet még 2009-ben hatályon kívül helyezésre 

került, mivel az abban szereplő feladatokat a törvények és kormányrendeletek pontosan 

szabályozzák. 

Elmondja, a városban működik piac, melynek üzemeltetője a Városgondnokság, ezen piac 

működésére van egy szervezeti és működési szabályzat. Azok, akik termékeiket értékesíteni 

kívánják, a piacon szervezett körülmények között megtehetik. Megkérdezte a 

Városgondnokság vezetőjét, Bánhidi Lászlót, hány fő veszi igénybe ezen szolgáltatást. Azt a 

választ kapta, 44 fő rendelkezik állandó, egy évre szóló engedéllyel, és további kb. 44 fő 

árulja termékeit időszakosan a piacon, ha további igények merülnének fel, az is megoldható. 

A szervezeti és működési szabályzat kimondja azt is, hogy Pápa városban keddi és pénteki 

napokon van piac, ahol egyrészt az őstermelők az általuk előállított termékeket értékesítik, 

továbbá ruhaneműk árusítására is lehetőség van. Ezen kívül szombati és vasárnapi napokon is 

lehetőségük van az őstermelőknek árusítani. Így nem tartja indokoltnak helyi termelői piac 

kialakítását. Elmondja, amennyiben igény lenne rá, ki lehetne jelölni egy napot, amikor 

kizárólag az őstermelők árusíthatnák termékeiket. 

 

Dr. Hermann István bizottsági tag 

Egyetért a jegyző által elmondottakkal, különösen azzal, hogy lehetőség lenne arra, hogy egy 

napot kijelöljenek, amikor a piacon kizárólag az őstermelők árusítanának, hisz sok esetben 

működik az, hogy valaki előzőleg felvásárolja az árut, és azt értékesíti a piacon. Pápán az 

tapasztalható, hogy a piacon nagyjából azonos árakon vásárolhatók meg ugyanazon termékek, 

és a piacon kapható áruk nagyobb árkategóriában vannak, mint a zöldségboltokban. 

Fazekas miniszter úr nyitotta meg az első termelői piacot az akkori Mezőgazdasági 

Minisztériumnak az árkádjai alatt. Ezen a piacon nem csupán zöldséget lehetett vásárolni, 

hanem saját termelésű sajtot, sonkát stb. is. Egy olyan jellegű termelés és fogyasztás alakult 

ki, melynek során a kereskedelemben részt nem vevő termékek értékesítésére került sor. Úgy 

gondolja, Pápán is hasonló piacot lenne érdemes kialakítani. Ezen a piacon is természetesnek 

gondolná helypénz fizetését. 
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Pingiczer Sándor bizottsági tag 

Ő is azt találná jó megoldásnak, ha egy bizonyos nap kijelölésre kerülne, melyen kizárólag az 

őstermelők árusíthatnának. 

 

Ezt követően a bizottság 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett a 

következő határozatot hozta:  

 

 

44/2012. (X.24.) ÜB határozat 

A bizottság úgy foglalt állást, hogy az önálló képviselői 

indítvány tárgyalásra alkalmas, azonban 2 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett úgy 

döntött, hogy a helyi termelői piac vonatkozásában 

önkormányzati rendelet alkotására, illetve 

határozathozatalra nincs szükség. 

 

 

 

6. Erőss Bulcsú önálló képviselői indítványa felterjesztési jog likvid hitellel 

kapcsolatban 

 

 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megkérdezi Erőss Bulcsú bizottsági tagot, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. 

 

Erőss Bulcsú bizottsági tag 

Minél több önkormányzat él az indítványban megfogalmazott felterjesztési joggal, annál 

nagyobb esély van nyomást gyakorolni a törvényhozásra, hogy változtasson a stabilizációs 

törvény 1. § c.) pontján. Véleménye szerint érdemes élni ezzel a felterjesztési joggal, más 

önkormányzat is meg fogja ezt tenni. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megkérdezi Kanozsainé dr. Pék Mária jegyzőt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

A Pénzügyi Bizottságot arról tájékoztatta a bizottság ülésén, hogy tudomása van arról, ezt a 

problémát több önkormányzat jelezte, információk szerint jogszabály-tervezet is készül 

etekintetben, de konkrétumokat mondani még nem tud. 

 

Pingiczer Sándor bizottsági tag 

Logikusnak tartja az önálló képviselői indítványt, támogatja azt. 

 

Ezt követően a bizottság 2 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett a 

következő határozatot hozta:  
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45/2012. (X.24.) ÜB határozat 

A bizottság úgy foglalt állást, hogy az önálló képviselői 

indítvány tárgyalásra alkalmas, azonban 2 igen 

szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett úgy 

döntött, hogy a Képviselőtestület az önálló képviselői 

indítványban megfogalmazott felterjesztési joggal ne éljen 

 

 

Több napirend nem lévén a bizottság elnöke az ülést 15.45 órakor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Dr. Péntek Árpád Dr. Nagy Krisztina 

 elnök aljegyző 


