
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 

Szám: 1/6-27 /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. december 12-én 16.00 órai 

kezdettel tartott üléséről 

 

 

Jelen vannak: Dr. Péntek Árpád elnök 

Bocskay László, 

Dr. Hermann István, 

Erőss Bulcsú és 

Pingiczer Sándor, a bizottság tagjai  

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

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: 

 

54/2012. (XII.12.) ÜB határozat 

A bizottság az ülés napirendjére vonatkozó indítványt 

elfogadja. 

 

 

 

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

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról  
 

A napirend tárgyalásán Sternerné Szalai Krisztina Pápa Város Polgármesteri Hivatala 

Gazdasági Osztály Költségvetési Csoportjának köztisztviselője. 

 

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 

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: 

 

 

55/2012. (XII.12.) ÜB határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

Sternerné Szalai Krisztina köztisztviselő a Bizottság üléséről eltávozott.  

 

 

 

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

rendelet-tervezete a talajterhelési díjról  

 

A napirend tárgyalásán jelen van Benecz Rita Pápa Város Polgármesteri Hivatal Szociális és 

Egészségügyi Osztály vezetője és Szekeresné Markolt Zita Pápa Város Polgármesteri 

Hivatala Gazdasági Osztály Adócsoportjának vezetője 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megkérdezi van-e az előterjesztéssel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

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: 

 

 

56/2012. (XII.12.) ÜB határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

Benecz Rita osztályvezető, Szekeresné Markolt Zita csoportvezető Bizottság üléséről 

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

rendelet-tervezete a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 11/2012. 

(IV.19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről  

 

A napirend tárgyalásán jelen van Bakalár Attila Pápa Város Polgármesteri Hivatal 

Közigazgatási Osztály köztisztviselője, valamint Radó István Pápa Város Polgármesteri 

Hivatal Közterület-felügyeletének csoportvezetője  

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megkérdezi van-e az előterjesztéssel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Nincs kiegészítés.  

 

Erőss Bulcsú bizottsági tag  

Észrevételezi, hogy a rendelet-tervezetben elírás történt. A hivatkozott Alkotmánybírósági 

határozat száma helyesen 38/2012.  

 

Elmondja tovább, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 2013. január 1-jétől hatályba lépő 143. § (4) bekezdés d) pontja szerint a helyi 

önkormányzat rendeletben szabályozhatja „az öngondoskodás és a közösségi feladatok 

ellátásához való hozzájárulás, továbbá a közösségi együttélés alapvető szabályait, valamint 

ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit”. Álláspontja szerint ez a felhatalmazás lehetővé 

tenné a most hatályon kívül helyezendő rendelet szabályainak fenntartását.  

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Tekintettel arra, hogy a rendelet megalkotása az Alkotmánybíróság által hatályon kívül 

helyezett bekezdésben biztosított felhatalmazás alapján történt, jelenleg nincs más lehetőség, 

mint a rendelet hatályon kívül helyezése.  

Hozzáteszi, a későbbiekben meg fogják vizsgálni, milyen további lehetőségek vannak egyes 

cselekmények, vagy mulasztások szankcionálására.  

 

Pingiczer Sándor bizottsági tag 

Megkérdezi a Közterület-felügyelet vezetőjét, hogy az Alkotmánybíróság döntését követően 

milyen lehetőségeik vannak a közterületek rendjének fenntartására?  

 

Radó István Közterület-felügyelet vezető 

Elmondja, hogy több magasabb rendű jogszabály – törvény, kormányrendelet – is ad 

felhatalmazást intézkedésre, továbbá sok esetben az is hatásos, ha csak felhívják az érintettek  

figyelmét a problémára. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

nem érkezett. 

 

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

határozatot hozta: 

 

57/2012. (XII.12.) ÜB határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 
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Bakalár Attila köztisztviselő, valamint Radó István csoportvezető a Bizottság üléséről 

eltávozott. 

 

Több napirend nem lévén a bizottság elnöke az ülést 16.40 órakor bezárta. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Dr. Péntek Árpád Kanozsainé dr. Pék Mária 

 elnök jegyző  


