
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 

Szám: 1/6-15/2013. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

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

Bizottság 2013. július 3-án 15.30 órai kezdettel tartott üléséről 

 

 

Jelen vannak: Dr. Péntek Árpád elnök 

Bocskay László, 

Erőss Bulcsú, 

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 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: 

 

33/2013. (VII.3.) 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 az 

Önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. (III.28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

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

közterület használatról és a reklámozás rendjéről 

szóló 13/2013. (V.9.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
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1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete az Önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. 

(III.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 

A mellékletek módosítása kapcsán megkérdezi, hogy ezek az adatok már a vagyonkataszter 

végleges állapotát tükrözik-e? 

 

Horváthné Farkas Andrea aljegyző 

Elmondja, hogy a mellékletek módosítása elsősorban technikai jellegű, a jobb 

áttekinthetőséget szolgálja, a technikai jellegű módosításokon túl kivezetésre került a Kossuth 

u. 18. sz. alatti ingatlan, amit az Önkormányzat értékesített, valamint bekerültek a kataszterbe 

az átvett viziközmű vagyonelemek.  

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

észrevétel? 

 

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

észrevétel nem érkezett. 

 

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

határozatot hozta: 

 

34/2013. (VII.3.) ÜB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összefér-

hetetlenségi Bizottsága Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének az Önkormányzat vagyonáról szóló 

7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

képviselőtestületnek megtárgyalásra javasolja. 

 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete a közterület használatról és a reklámozás 

rendjéről szóló 13/2013. (V.9.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

Nincs hivatali kiegészítés. 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

 

Pingiczer Sándor bizottsági tag 

A közterület filmforgatási célú használatára vonatkozó hatósági szerződést a Kormányhivatal 

köti meg. Véleménye szerint indokolatlanul központosított ez a hatáskör, nem látja 

biztosítottnak, hogy a Kormányhivatal valamennyi információ birtokában hozza meg 

döntését. 

 

Horváthné Farkas Andrea aljegyző 

A végrehajtási rendelet előírja, hogy a Kormányhivatal köteles létrehozni egy olyan 

adatbázist, amely tartalmazza valamennyi település e célra igénybe vehető közterületeinek 

adatait, illetve az Önkormányzat megküldi az elfogadott rendeletét, tehát a Kormányhivatal 

valamennyi szükséges információ birtokában hozhatja meg a döntését.  

Elmondja, filmforgatási célú közterület használattal kapcsolatos igény az eddigiekben 

viszonylag ritkán fordult elő a közterület használatra vonatkozó engedélyezési eljárásban.  

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

észrevétel nem érkezett. 

 

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

határozatot hozta: 

 

35/2013. (VII.3.) ÜB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összefér-

hetetlenségi Bizottsága Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének a közterület használatról és a 

reklámozás rendjéről szóló 13/2013. (V.9.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló …/2013. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek megtárgyalásra 

javasolja. 

 

 

Több napirend nem lévén a bizottság elnöke az ülést 15.45 órakor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 Dr. Péntek Árpád Bocskay László 

 elnök bizottsági tag 


