
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 

Szám: 1/6-23 /2012.  

 

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. november 14-én 15.00 órai 

kezdettel tartott üléséről 

 

 

Jelen vannak: Dr. Péntek Árpád elnök 

Bocskay László, 

Dr. Hermann István és 

Erőss Bulcsú, a bizottság tagjai  

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Horváthné Farkas Andrea titkársági ügyintéző 

  

  Meghívott a napirendi pontnál feltüntetett szerint. 

 

Távolmaradását bejelentette: Pingiczer Sándor képviselő.  

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Köszönti a megjelenteket. 

Megállapítja, hogy a bizottság ülése határozatképes, mivel azon a bizottság 4 tagja megjelent.  

Megkérdezi, hogy a meghívóban jelzett 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: 

 

46/2012. (XI.14.) ÜB határozat 

A bizottság az ülés napirendjére vonatkozó indítványt 

elfogadja. 

 

 

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

rendelet-tervezete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és 

elidegenítéséről szóló 49/1993. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Pápa Város Önkormányzata Városgondnokságának 

vezetője Bánhidi László, a Házkezelőség vezetője Tardos Géza, valamint Bakalár Attila 

köztisztviselő. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megkérdezi van-e az előterjesztéssel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Nincs kiegészítés.  
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Dr. Péntek Árpád elnök 

Megkérdezi várható-e a közeljövőben a rendelet átfogó felülvizsgálata? Várható-e a tilalmi 

lista koncepcionális felülvizsgálata?  

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Igen. Várhatóan sor kerül a rendelet átfogó felülvizsgálatára.  

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Teljesen megüresedtek az ingatlanok és senkinek nincs rájuk bérleti joga, így akár egyben is 

értékesíthetők?  

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Igen. A  Kossuth u. 12 és az Anna tér 3/A. teljes egészében megüresedett, így piacképes 

ingatlanként egyben is értékesíthető lenne.  

 

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: 

 

47/2012. (XI.14.) ÜB határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

 

Több napirend nem lévén a bizottság elnöke az ülést 15.15 órakor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Dr. Péntek Árpád Horváthné Farkas Andrea 

 elnök titkársági ügyintéző 


