
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 

Szám: 1/6-   /2013. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

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

Bizottság 2013. május 29-én 15.00 órai kezdettel tartott üléséről 

 

 

Jelen vannak: Dr. Péntek Árpád elnök 

Bocskay László, 

Dr. Hermann István 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 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: 

 

25/2013. (V.29.) ÜB határozat 

A Bizottság az ülés napirendjét a meghívóban foglaltak 

alapján, az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Napirend: 

1. 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 módosí-

tásáról 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

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

város egészségügyi alapellátási körzeteiről  szóló 

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

tásáról 
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3. Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárd 

Hulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítása 

 

 

1. 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 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Bertha Szilvia a Polgármesteri Hivatal Emberi Erőforrás 

Osztályának csoportvezetője, Szalainé Tihanyi Andrea Pápa Város Önkormányzatának 

Egyesített Szociális Intézménye vezetője, valamint Bene Andrásné gazdasági vezető. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

 

Horváthné Farkas Andrea aljegyző 

Nincs hivatali kiegészítés. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

 

Pingiczer Sándor bizottsági tag 

Technikai kérdése, hogy a rendelet-tervezet 1. §-ában 12. melléklet szerepel, viszont az 

anyagnak csupán 11 melléklete van. 

 

Horváthné Farkas Andrea aljegyző 

A rendelet-tervezet 1. §-ában szereplő 12. melléklet az egységes rendelet 12. mellékletére 

vonatkozik, mely a rendelet-tervezet 10. melléklete. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megállapítja, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás és 

észrevétel nem érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

26/2013. (V.29.) ÜB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összefér-

hetetlenségi Bizottsága Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének Pápa városban biztosítható 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak 

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

rendelet módosításáról szóló …/2013. (…) rendelet-

tervezetet a képviselőtestületnek megtárgyalásra javasolja. 

 

Bertha Szilvia csoportvezető, Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető, valamint Bene 

Andrásné gazdasági vezető a bizottság üléséről eltávozott. 
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2. 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 Bakalár Attila a Polgármesteri Hivatal Emberi Erőforrás 

Osztályának köztisztviselője. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

 

Horváthné Farkas Andrea aljegyző 

Nincs hivatali kiegészítés. 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

 

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

érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

27/2013. (V.30.) ÜB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összefér-

hetetlenségi Bizottsága Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének Pápa város egészségügyi 

alapellátási körzeteiről szóló 22/2012. (X.25.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2013. (…) 

rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek megtárgyalásra 

javasolja. 

 

Bakalár Attila köztisztviselő a bizottság üléséről eltávozott. 

 

 

3. Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárd Hulladék Kezelési 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megkérdezi van-e az előterjesztéssel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 

 

Horváthné Farkas Andrea aljegyző 

Elmondja, a határozati javaslatban található bekezdés számozása 1. bekezdésre, a szövegében 

található melléklet számozása pedig 1. sz. mellékletre változik. A határozati javaslat a 

következő 2. bekezdéssel egészül ki: 

„2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Észak-Balatoni Térség Regionális 

Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megálla-

podásának egységes szerkezetét az előterjesztés 2. sz. mellékletében foglaltak szerint 

jóváhagyja, felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetű Társulási 

Megállapodás aláírására. 
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Egyidejűleg hatályát veszti a 156/2005. (X.19.) határozat 2. pontjának az „elfogadja az 

Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati 

Társulás alapító okiratát és társulási megállapodását, és” szövegrésze, valamint a 

„Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a társulás tagjai által elfogadott szövegezésű 

társulási megállapodást és alapító okiratot aláírja” szövegrésze, továbbá a 152/2007. 

(XI.29.) határozat, és a 49/2008. (IV.23.) határozat, valamint a 116/2010. (VIII.19.) 

határozat.” 

Kéri, hogy a fentieket eredeti előterjesztői indítványként tárgyalja a bizottság. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

 

Pingiczer Sándor bizottsági tag 

Elmondja, véleménye szerint szükség lett volna egy részletes indokolásra arról, hogy 

tartalmilag mi változott az anyagban az eredeti anyaghoz képest. 

 

Horváthné Farkas Andrea aljegyző 

Elmondja, a módosítás a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény előírásai 

alapján történt. Ezen jogszabály nem ír elő nagyobb változtatásokat az önkormányzati 

társulásokról szóló törvénnyel szemben. Az önkormányzati társulásokról szóló rendelkezések 

bekerültek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvénybe. 2013. január 1-jén 

hatályba lépett az új „hulladéktörvény”, mely azt a szabályozást tartalmazza, hogy az 

önkormányzat önállóan nem állapíthat meg díjakat, hanem azok meghatározására központi 

szabályozás vonatkozik. Az erre vonatkozó rész törlésre került a Megállapodásból. 

 

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: 

 

28/2013. (V.30.) ÜB határozat 

A bizottság az Észak-Balatoni Térség Regionális 

Települési Szilárd Hulladék Kezelési Önkormányzati 

Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló 

előterjesztést a képviselőtestületnek megtárgyalásra java-

solja. 

 

 

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

 

 

K.m.f. 

 

 

 Dr. Péntek Árpád Bocskay László 

 elnök bizottsági tag 


