
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 

Szám: 1/6- 13 /2013. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

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

Bizottság 2013. június 26-án 14.30 órai kezdettel tartott üléséről 

 

 

Jelen vannak: Dr. Péntek Árpád elnök 

Bocskay László, 

Erőss Bulcsú, 

Dr. Hermann István és 

Pingiczer Sándor, a bizottság tagjai  

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

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: 

 

29/2013. (VI.26.) 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 Pápa 

Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről 

szóló 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

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

közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 

megsértésének jogkövetkezményeiről 
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3. 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 módosítá-

sáról 

 

 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) önkor-

mányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2013. évi 

költségvetéséről szóló 5/2013. (II.28.) 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 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

30/2013. (VI.26.) ÜB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összefér-

hetetlenségi Bizottsága Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének Pápa Város Önkormányzata 2013. 

évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II.28.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló …/2013. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek megtárgyalásra 

javasolja. 

 

Nagy Zsolt osztályvezető a bizottság üléséről eltávozott. 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete a közösségi együttélés alapvető szabályairól 

és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Benecz Rita a Polgármesteri Hivatal Emberi Erőforrás 

Osztályának vezetője, valamint Bakalár Attila köztisztviselő. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megkérdezi van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 
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Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

31/2013. (VI.26.) ÜB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összefér-

hetetlenségi Bizottsága Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének a közösségi együttélés alapvető 

szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkeményeiről 

szóló …/2013. (…) önkormányzati rendelet-tervezetet a 

képviselő-testületnek megtárgyalásra javasolja. 

 

Bakalár Attila köztisztviselő a bizottság üléséről eltávozott. 

 

 

3. 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 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? 

 

Benecz Rita osztályvezető 

Nincs hivatali 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: 
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32/2013. (VI.26.) ÜB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összefér-

hetetlenségi Bizottsága Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének 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 …/2013. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek megtárgyalásra 

javasolja. 

 

 

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

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Dr. Péntek Árpád Bocskay László 

 elnök bizottsági tag 


