
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 

Szám: 1/6-25 /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 26-án 17.00 órai 

kezdettel tartott üléséről 

 

 

Jelen vannak: Dr. Péntek Árpád elnök 

Bocskay László, 

Dr. Hermann István, 

Erőss Bulcsú és 

Pingiczer Sándor, a bizottság tagjai  

 

Horváthné Farkas Andrea titkársági ügyintéző 

  

  Meghívott a napirendi pontnál feltüntetett szerint. 

 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Köszönti a megjelenteket. 

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

határozatot hozta: 

 

48/2012. (XI.26.) ÜB határozat 

A bizottság az ülés napirendjére vonatkozó indítványt 

elfogadja. 

 

 

 

1. 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 

 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Bertha Szilvia Pápa Város Polgármesteri Hivatala 

Szociális és Egészségügyi Osztály Szociálpolitikai Csoportjának vezetője. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megkérdezi van-e az előterjesztéssel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 
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Bertha Szilvia csoportvezető 

Nincs kiegészítés.  

 

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: 

 

 

49/2012. (XI.26.) ÜB határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

Bertha Szilvia csoportvezető a Bizottság üléséről eltávozott.  

 

 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2012. (...) önkormányzati 

rendelet-tervezete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról szóló 13/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Heizer Zoltán Pápa Város Polgármesteri Hivatal 

Városfejlesztési Osztály Beruházási Csoportjának vezetője és Mészáros Csaba a KÖZSZOLG 

Kft. ügyvezető igazgatója. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megkérdezi van-e az előterjesztéssel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 

 

Heizer Zoltán csoportvezető 

Nincs kiegészítés.  

 

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: 

 

 

50/2012. (XI.26.) ÜB határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

Mészáros Csaba a KÖZSZOLF Kft. ügyvezető igazgatója a Bizottság üléséről eltávozott.  

 

 

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

rendelet-tervezete a temetőkről és a temetkezésekről szóló 18/2000. (IX.13.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
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A napirend tárgyalásán jelen van Heizer Zoltán Pápa Város Polgármesteri Hivatal 

Városfejlesztési Osztály Beruházási Csoportjának vezetője és Egyed Tamás a MÉKI-R. Kft. 

ügyvezető igazgatója. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megkérdezi van-e az előterjesztéssel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 

 

Heizer Zoltán csoportvezető 

Nincs kiegészítés.  

 

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: 

 

51/2012. (XI.26.) ÜB határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

Heizer Zoltán Pápa Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Beruházási 

Csoportjának vezetője és Egyed Tamás a MÉKI-R. Kft. ügyvezető igazgatója a Bizottság 

üléséről eltávozott. 

 

 

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

rendelet-tervezete a közterület használatról és a reklámozás rendjéről szóló 18/1994. 

(V.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megkérdezi van-e az előterjesztéssel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 

 

Horváthné Farkas Andrea titkársági ügyintéző 

Nincs kiegészítés.  

 

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: 

 

52/2012. (XI.26.) ÜB határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

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

rendelet-tervezete a hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés 

és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint 

az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 20/2011. (VII.7.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Bakalár Attila köztisztviselő. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megkérdezi van-e az előterjesztéssel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 

 

Bakalár Attila köztisztviselő 

Nincs kiegészítés.  

 

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: 

 

53/2012. (XI.26.) ÜB határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

Bakalár Attila köztisztviselő a Bizottság üléséről eltávozott. 

 

Több napirend nem lévén a bizottság elnöke az ülést 17.10 órakor bezárta. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Dr. Péntek Árpád Horváthné Farkas Andrea 

 elnök titkársági ügyintéző 


