
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 

Szám: 1/6-29 /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 27-én 14.00 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 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

58/2012. (XII.27.) ÜB határozat 

A bizottság az ülés napirendjére vonatkozó indítványt 

elfogadja. 

 

 

 

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

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  
 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megkérdezi van-e az előterjesztéssel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 

 

A bizottság ülésére megérkezett dr. Hermann István bizottsági tag.  
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Horváthné Farkas Andrea 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: 

 

 

59/2012. (XII. 27.) ÜB határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

 

 

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

rendelet-tervezete a köztisztviselőket megillető juttatásokról  és támogatásokról 

szóló 21/2012. (X. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megkérdezi van-e az előterjesztéssel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 

 

Horváthné Farkas Andrea köztisztviselő 

Nincs kiegészítés.  

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás és észrevétel? 

 

Dr. Hermann István bizottsági tag 

Elmondja, hogy örömére szolgál, hogy a közszféra egy részének juttatásai tekintetében 

megoldódik a szinten tartás. Reméli, hogy lesz mód és lehetőség a közalkalmazotti szféra 

illetményének rendezésére is.  

 

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: 

 

 

60/2012. (XII.27.) ÜB határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

 

A bizottság ülésére megérkezett Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző.  
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3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete a belváros közlekedéséről szóló 22/2004. (VII.7.) önkormányzati 

rendelet módosításáról  

 

A napirend tárgyalásán jelen van Molnár István Pápa Város Polgármesteri Hivatal 

Városfejlesztési Osztályának vezetője, valamint Radó István Pápa Város Polgármesteri 

Hivatal Közterület-felügyeletének csoportvezetője, Bánhidi László Pápa Város 

Önkormányzata Városgondnoksága intézményvezetője.  

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megkérdezi van-e az előterjesztéssel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Nincs kiegészítés.  

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megkérdezi van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel? 

 

Erőss Bulcsú bizottsági tag  

A rendelet-tervezet érinti a Szent László utca közlekedését is. Mint ottani lakos elmondja, 

hogy az utca kövezete már a jelenlegi forgalom hatására is rongálódott, javításra szorul. Van-e 

elképzelés a megújítására? Elmondja továbbá, hogy bár a rendelet-módosítás csak a 

kihirdetést követő 30. napon lép hatályba, most, amikor a bizottság ülésére indult az utcában 

épp egy 3,5 t-t meghaladó tömegű gépjármű közlekedett. Kérdezi a Közterület-felügyelet 

vezetőjét, mennyire jellemző a súlykorlátozás megszegése.  

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megkérdezi, a Szent László utca kövezetének javítására fel lehet-e szólítani a kivitelezőt a 

garancia keretében.  

 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

A Szent László utca burkolatának felújításakor a terv egy könnyű igénybe vételnek kitett 

utcára készült, amit a kivitelező teljesített. Nem látja megvalósíthatónak a garancia 

érvényesítését.  

 

Radó István közterület-felügyelet vezetője 

A belváros tekintetében több esetben fordult elő súlykorlátozás megszegése. 

 

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: 

 

61/2012. (XII.27.) ÜB határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 
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Bánhidi László intézményvezető, valamint Radó István csoportvezető a Bizottság üléséről 

eltávozott. 

 

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

rendelet-tervezete a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról szóló 

16/2004. (IV.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

 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 további kérdés, hozzászólás és észrevétel 

nem érkezett. 

 

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

határozatot hozta: 

 

62/2012. (XII.27.) ÜB határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

5. Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása  

 

 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: 

 

63/2012. (XII.27.) ÜB határozat 

A bizottság a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Tárulási 

Megállapodásának módosítását a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

 

6. Pápa Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása  

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megkérdezi van-e az előterjesztéssel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 
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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: 

 

64/2012. (XII.27.) ÜB határozat 

A bizottság  Pápa Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti 

és Működési Szabályzatának módosítását a 

képviselőtestületnek megtárgyalásra javasolja. 

 

 

Több napirend nem lévén a bizottság elnöke az ülést 14.20 órakor bezárta. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Dr. Péntek Árpád Kanozsainé dr. Pék Mária 

 elnök jegyző  


