
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 

Szám: 1/6 - 2/2013.  

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült: Városháza I. emeleti tárgyalótermében, az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 

Bizottság 2013. február 27-én 14.30 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 aljegyző 

 

  Meghívottak a napirendi pontoknál feltüntetettek 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: 

 

1/2013. (II.27.) ÜB határozat 

A Bizottság az ülés napirendjét a meghívóban foglaltak 

alapján, az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Napirend: 

1. Pápa Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosítása 

2. Pápa Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának 

módosítása  

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

.../2013.(...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa 

Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről 

szóló 5/2012.(III.1.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

.../2013.(...) 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 
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5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

.../2013.(...) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa 

városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a 

fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 

14/2011.(V.30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

6. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

.../2013.(...) önkormányzati rendelet-tervezete a 

méhnyakrák és a nemi szervi szemölcsök elleni 

védőoltás támogatásáról 

7. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

.../2013.(...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa 

Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről 

8. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

.../2013.(...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa 

város egészségügyi alapellátási körzeteiről szóló 

22/2012.(X.25.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

9. Vegyes ügyek 

- Fenyveserdő Bölcsőde SZMSZ-ének jóváhagyása 

- Egészségügyi Alapellátási Intézet SZMSZ-ének 

jóváhagyása 

 

Horváthné Farkas Andrea aljegyző 

Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 60. §-ában foglaltak értelmében a bizottság tagjai közül jegyzőkönyv-

hitelesítőt kell kijelölni. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Javasolja, hogy a jegyzőkönyv-hitelesítő az abc sorrendben elsőként következő személy 

legyen. Amennyiben a későbbiekben a képviselő nem vesz részt valamelyik ülésen, akkor az 

abc sorrendben utána következő képviselő legyen a hitelesítő és így tovább. 

 

2/2013. (II.27.) ÜB határozat 

A 2011. évi CLXXXIX. törvény 60.§- a alapján a 

bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet az elnök, 

hitelesítőként az abc sorrendben elsőként következő 

bizottsági tag, az ő távollétében az abc-ben őt követő 

bizottsági tag írja alá.   

 

 

1. Pápa Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása 
 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megkérdezi van-e az előterjesztéssel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 

 

Horváthné Farkas Andrea aljegyző 

Nincs kiegészítés.  
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Dr. Péntek Árpád elnök 

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

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: 

 

3/2013. (II. 27.) ÜB határozat 

A bizottság az előterjesztést elfogadja, a 

képviselőtestületnek megtárgyalásra javasolja. 

 

 

2. Pápa Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megkérdezi van-e az előterjesztéssel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 

 

Horváthné Farkas Andrea aljegyző 

Nincs kiegészítés.  

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

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: 

 

4/2013. (II.27.) ÜB határozat 

A bizottság az előterjesztést elfogadja, a 

képviselőtestületnek megtárgyalásra javasolja. 

 

 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 

5/2012. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Nagy Zsolt a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztályának 

vezetője. 

 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megkérdezi van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 

 

Nagy Zsolt osztályvezető 

Nincs kiegészítés.  

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megkérdezi van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel? 
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Megállapítja, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel nem 

érkezett. 

 

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

határozatot hozta: 

 

5/2013. (II.27.) ÜB határozat 

A bizottság Pápa Város Önkormányzata 2012. évi 

költségvetéséről szóló 5/2012. (III.1.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet a 

képviselőtestületnek megtárgyalásra javasolja. 

 

 

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) 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 Benecz Rita a Polgármesteri Hivatal Emberi Erőforrás 

Osztályának vezetője. 

 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megkérdezi van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 

 

Benecz Rita osztályvezető 

Nincs kiegészítés.  

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megkérdezi van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel? 

Megállapítja, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel nem 

érkezett. 

 

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

határozatot hozta: 

 

6/2013. (II.27.) ÜB határozat 

A bizottság a pénzbeli és természetben nyújtott szociális 

és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos 

eljárási szabályokról szóló 16/2010.(VII.8.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-

tervezetet a képviselőtestületnek megtárgyalásra javasolja. 

 

 

5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2013.(...) önkormányzati 

rendelet-tervezete a méhnyakrák és a nemi szervi szemölcsök elleni védőoltás 

támogatásáról 

 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megkérdezi van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 
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Benecz Rita osztályvezető 

Nincs kiegészítés.  

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megkérdezi van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel? 

Megállapítja, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel nem 

érkezett. 

 

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

határozatot hozta: 

 

7/2013. (II.27.) ÜB határozat 

A bizottság a méhnyakrák és a nemi szervi szemölcsök 

elleni védőoltás támogatásáról szóló rendelet-tervezetet a 

képviselőtestületnek megtárgyalásra javasolja. 

 

6. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2013.(...) önkormányzati 

rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak 

megállapításáról szóló 14/2011.(V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megkérdezi van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 

 

Benecz Rita osztályvezető 

Nincs kiegészítés.  

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megkérdezi van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel? 

Megállapítja, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel nem 

érkezett. 

 

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

határozatot hozta: 

 

8/2013. (II.27.) ÜB határozat 

A bizottság a Pápa városban biztosítható személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének 

rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 

14/2011.(V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

Benecz Rita osztályvezető a Bizottság üléséről eltávozott. 

 

7. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2013.(...) önkormányzati 

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megkérdezi van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 
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Nagy Zsolt osztályvezető 

Nincs kiegészítés.  

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megkérdezi van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel? 

Megállapítja, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel nem 

érkezett. 

 

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

határozatot hozta: 

9/2013. (II.27.) ÜB határozat 

A bizottság Pápa Város Önkormányzata 2013. évi 

költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet a képviselő-

testületnek megtárgyalásra javasolja. 

 

Nagy Zsolt osztályvezető a Bizottság üléséről eltávozott. 

 

8. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2013.(...) önkormányzati 

rendelet-tervezete Pápa város egészségügyi alapellátási körzeteiről szóló 

22/2012.(X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A napirend tárgyalásán jelen van dr. Burcsi Elemér Pápa Város Önkormányzatának 

Egészségügyi Alapellátási Intézete mb. intézményvezetője. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megkérdezi van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 

 

Dr. Burcsi Elemér mb. intézményvezető 

Elmondja, technikai okai vannak a módosításnak. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megkérdezi van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel? 

Megállapítja, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel nem 

érkezett. 

 

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

határozatot hozta: 

 

10/2013. (II.27.) ÜB határozat 

A bizottság Pápa város egészségügyi alapellátási 

körzeteiről szóló 22/2012.(X.25.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló rendelet-tervezetet a 

képviselőtestületnek megtárgyalásra javasolja. 

 

Dr. Burcsi Elemér mb. intézményvezető a Bizottság üléséről eltávozott. 

 

9. Vegyes ügyek 

- Fenyveserdő Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megkérdezi van-e az előterjesztéssel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 



 7 

 

Horváthné Farkas Andrea aljegyző 

Nincs kiegészítés.  

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

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: 

 

11/2013. (II.27.) ÜB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és 

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

önkormányzati rendelet 36. § (2) bekezdésének g) 

pontjában foglalt hatáskörében a Fenyveserdő Bölcsőde 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, és a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szabályzatot 

az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja. 

 

A Bizottság felkéri az Elnököt, hogy a határozatról 

tájékoztassa az érintett intézményvezetőt. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Péntek Árpád bizottsági elnök 

Horváthné Farkas Andrea aljegyző  

 

 

- Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézete Szervezeti 

és Működési Szabályzatának jóváhagyása 

 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megkérdezi van-e az előterjesztéssel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 

 

Horváthné Farkas Andrea aljegyző 

Nincs kiegészítés.  

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

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: 
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12/2013. (II.27.) ÜB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és 

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

önkormányzati rendelet 36. § (2) bekezdésének g) 

pontjában foglalt hatáskörében a Pápa Város 

Önkormányzata Egészségügyi Alapellátási Intézete 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, és a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szabályzatot 

az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja. 

 

A Bizottság felkéri az Elnököt, hogy a határozatról 

tájékoztassa az érintett intézményvezetőt. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Péntek Árpád bizottsági elnök 

Horváthné Farkas Andrea aljegyző 

 

Horváthné Farkas Andrea aljegyző 

Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén Benecz 

Rita osztályvezető előterjesztett egy módosító indítványt - amely két rendelet-tervezetet 

érintett volna -, mivel hétfői napon érkezett írásos állásfoglalás a Magyar Államkincstártól, 

hogy a Pápai Polgármesteri Hivatal elnevezés csak a törzskönyvi nyilvántartásba történő 

bejegyzéssel egyidejűleg léphet hatályba. A tegnapi nap folyamán telefonon arról kaptunk 

tájékoztatást, hogy felülvizsgálták álláspontjukat, így az eredeti előterjesztésről döntött a 

bizottság, vagyis az elnevezés változása a közzétételt követő napon lép hatályba, ami március 

1., így a rendeletek március 1-jén történő hatályba léptetése megfelelő. 

 

 

Több napirend nem lévén a bizottság elnöke az ülést 14.45 órakor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 Dr. Péntek Árpád Bocskay László 

 elnök bizottsági tag 


