
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. október 9-én 14.00 órai kezdettel tartott üléséről 

 

 

Jelen vannak: Dr. Péntek Árpád elnök 

Bocskay László 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, azzal, hogy az első napirendi pont a meghívóban szereplő 3. 

napirendi pont legyen. 

 

Ezt követően a bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

36/2013. (X.9.) ÜB határozat 

A Bizottság az ülés napirendjét az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

 

Napirend: 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

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

belváros közlekedéséről szóló 12/2013. (V.9.) 

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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3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

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

közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 

megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 17/2013. 

(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

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

város egészségügyi alapellátási körzeteiről  szóló 

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

sáról 

 

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 módosítá-

sáról 

 

 

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

zati rendelet-tervezete a belváros közlekedéséről szóló 12/2013. (V.9.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Molnár István a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési 

Osztályának vezetője, Bánhidi László a Városgondnokság vezetője, valamint Radó István a 

Közterület-felügyelet vezetője. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

 

Molnár István osztályvezető 

Nincs hivatali kiegészítés. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

 

Bánhidi László Pápa Város Önkormányzata Városgondnokságának vezetője 

A Gazdasági Bizottság ülésén felmerült kérdésre válaszolva tájékoztatja a Bizottságot, hogy a 

Fő tér vonatkozásában a mai napig összesen  38 db behajtási engedély kiadására került sor. Ez 

a szám tartalmazza a Plébániák, valamint a Pápai Hús 1913 Kft. „cs.a.” gépjárműveit is.  

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megköszöni a tájékoztatást. 

 

Pingiczer Sándor bizottsági tag 

Kérdése, hogy a Korvin utcai kereszteződésnél kerül-e zebra felfestésre. 
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Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

Ez a rész gyalogos és közlekedési tér, nincsenek kijelölt zebrák. Kérés volt feléjük, hogy 

szerezzenek be olyan táblákat, hogy a terület kamerával megfigyelt terület, a felszerelésre 

kerülő kamerák a rendőrség kamera megfigyelő rendszerén keresztül működnek. A 

közlekedési hatóságnak korábban az volt a véleménye, hogy sebességkorlátozó tábla 

kihelyezése nem megoldás, bukkanót, valamint gyalogos forgalmat jelző táblák kerülnek a 

későbbiekben kihelyezésre. 

 

Radó István Közterület-felügyelet vezetője 

Kérdése, hogy a süllyesztett oszlopok mikor kerülnek kihelyezésre. 

 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

Elmondja, a jövő hét folyamán kerülnek kihelyezésre. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

észrevétel nem érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

37/2013. (X.9.) ÜB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összefér-

hetetlenségi Bizottsága Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének a belváros közlekedéséről szóló 

12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

képviselőtestületnek megtárgyalásra javasolja. 

 

Molnár István a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztályának vezetője, a bizottság 

üléséről eltávozott. 

 

 

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

zati rendelet-tervezete a közterület használatról és a reklámozás rendjéről 

szóló 13/2013. (V.9.) 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? 
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Megállapítja, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel nem 

érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

38/2013. (X.9.) 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. 

 

 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) önkormány-

zati rendelet-tervezete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 

megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 17/2013. (VI.27.) 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? 

 

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 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

39/2013. (X.9.) ÜB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összefér-

hetetlenségi Bizottsága Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének a közösségi együttélés alapvető 

szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről 

szóló 17/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosítá-

sáról szóló …/2013. (…) önkormányzati rendelet-ter-

vezetet a képviselőtestületnek megtárgyalásra javasolja. 
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4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) önkormány-

zati rendelet-tervezete Pápa város egészségügyi alapellátási körzeteiről  szóló 

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

 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

 

Benecz Rita osztályvezető 

Elmondja, intézményi névváltozások miatt vált szükségessé a rendelet módosítása. 

 

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 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

40/2013. (X.9.) ÜB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összefér-

hetetlenségi Bizottsága Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének Pápa város egészségügyi alapellá-

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

rendelet módosításáról szóló …/2013. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek megtárgyalásra 

javasolja. 

 

 

5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) önkormány-

zati 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 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Bóbita Bölcsődéhez hasonlóan a másik két bölcsődében is 

elérhető lesz az időszakos gyermekfelügyelet, amennyiben erre igény merül fel a szülők 

részéről, és rendelkezésre áll üres férőhely. Emiatt szükséges a térítési díj rendeletben történő 

megállapítása. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

41/2013. (X.9.) 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 14.10 órakor bezárta. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Dr. Péntek Árpád Bocskay László 

 elnök bizottsági tag 


