
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 

 

Szám: 1/6-11/2017. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

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

ság 2017. december 20-án 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak: Dr. Péntek Árpád elnök, 

Bali István, 

Dr. Bányai Katalin Erzsébet, 

Bocskay László, 

Süle Zsolt, a bizottság tagjai, 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző, 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető, 

Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető, 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető, 

Bakalár Attila igazgatási csoportvezető, 

Dr. Bertha Szilvia szociálpolitikai csoportvezető, 

Szekeresné Markolt Zita adóügyi csoportvezető, 

Sándor Zoltán adóbehajtási csoportvezető, 

Tóth József építésügyi csoportvezető, 

Dr. Juhász Anita köztisztviselő, 

Timáné Nagy Zita köztisztviselő, 

Mezei László városi főépítész. 

 

Távolmaradását bejelentette: Dr. Hermann István, a bizottság tagja. 

 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Köszönti a megjelenteket. 

Megállapítja, hogy a bizottság ülése határozatképes, mivel azon a bizottság 5 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 fogadja el. 

 

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

határozatot hozza: 

 

48/2017. (XII.20.) ÜB határozat 

A Bizottság az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapít-

ja meg: 

 

Napirend 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

…/2017. (…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa 

Város Önkormányzatának 2018. évi átmeneti gazdál-

kodásáról 
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2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

.../2017. (...) önkormányzati rendelet-tervezete a köz-

tisztviselőket megillető juttatásokról és támogatások-

ról szóló 21/2012. (X.25.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

…/2017. (…) önkormányzati rendelet-tervezete a köz-

terület használatról és a reklámozás rendjéről szóló 

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

 

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

…/2017. (…) önkormányzati rendelet-tervezete a kö-

zösségi együttélés alapvető szabályairól és azok meg-

sértésének jogkövetkezményeiről 

 

5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

…/2017. (…) önkormányzati rendelet-tervezete a 

kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól 

szóló 14/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelet mó-

dosításáról 

 

6. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

…/2017. (…) önkormányzati rendelet-tervezete az 

önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és el-

idegenítéséről szóló 28/2013. (XI.14.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

7. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

…/2017. (….) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa 

város településképének védelméről 

 

8. Beszámoló a Pápai Polgármesteri Hivatal tevékenysé-

géről 

 

9. A pápai 01348/26. hrsz. alatti ingatlan tekintetében a 

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesz-

tési Kamara állásfoglalása ellen Nagy Róbert által be-

nyújtott kifogás elbírálása 

 

10. A pápai 01348/26. hrsz. alatti ingatlan tekintetében a 

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesz-

tési Kamara állásfoglalása ellen Berki Arnold által 

benyújtott kifogás elbírálása 
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1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2017. (…) önkormány-

zati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzatának 2018. évi átmeneti 

gazdálkodásáról 

 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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 hozza: 

 

49/2017. (XII.20.) ÜB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összefér-

hetetlenségi Bizottsága Pápa Város Önkormányzatának 

2018. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló …/2017. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezetet a Képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2017. (...) önkormányza-

ti rendelet-tervezete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatá-

sokról szóló 21/2012. (X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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 hozza: 

 

50/2017. (XII.20.) ÜB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összefér-

hetetlenségi Bizottsága a köztisztviselőket megillető jutta-

tásokról és támogatásokról szóló 21/2012. (X.25.) önkor-

mányzati rendelet módosításáról szóló …/2017. (…) ön-

kormányzati rendelet-tervezetet a Képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 
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3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2017. (…) önkormány-

zati rendelet-tervezete a közterület használatról és a reklámozás rendjéről szó-

ló 13/2013. (V.9.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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 hozza: 

 

51/2017. (XII.20.) ÜB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összefér-

hetetlenségi Bizottsága a közterület használatról és a rek-

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

rendelet módosításáról szóló …/2017. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezetet a Képviselőtestületnek megtárgyalásra 

javasolja. 

 

 

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2017. (…) önkormány-

zati rendelet-tervezete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok 

megsértésének jogkövetkezményeiről 

 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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 hozza: 

 

52/2017. (XII.20.) ÜB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összefér-

hetetlenségi Bizottsága a közösségi együttélés alapvető 

szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről 

szóló …/2017. (…) önkormányzati rendelet-tervezetet a 

Képviselőtestületnek megtárgyalásra javasolja. 
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5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2017. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete a kedvtelésből tartott állatok tartásának 

szabályairól szóló 14/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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 hozza: 

 

53/2017. (XII.20.) ÜB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összefér-

hetetlenségi Bizottsága a kedvtelésből tartott állatok tartá-

sának szabályairól szóló 14/2016. (V.30.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló …/2017. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezetet a Képviselőtestületnek megtárgyalásra 

javasolja. 

 

 

6. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2017. (…) önkormány-

zati rendelet-tervezete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és el-

idegenítéséről szóló 28/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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 hozza: 

 

54/2017. (XII.20.) ÜB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összefér-

hetetlenségi Bizottsága az önkormányzati lakások és he-

lyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 28/2013. 

(XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

…/2017. (…) önkormányzati rendelet-tervezetet a Képvi-

selőtestületnek megtárgyalásra javasolja. 
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7. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2017. (….) önkormány-

zati rendelet-tervezete Pápa város településképének védelméről 

 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

 

Mezei László városi főépítész 

Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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 hozza: 

 

55/2017. (XII.20.) ÜB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összefér-

hetetlenségi Bizottsága Pápa város településképének vé-

delméről szóló …/2017. (…) önkormányzati rendelet-

tervezetet a Képviselőtestületnek megtárgyalásra javasol-

ja. 

 

 

8. Beszámoló a Pápai Polgármesteri Hivatal tevékenységéről 

 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megkérdezi, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel nem érkezett. 

 

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

határozatot hozza: 

 

56/2017. (XII.20.) ÜB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összefér-

hetetlenségi Bizottsága a Pápai Polgármesteri Hivatal te-

vékenységéről szóló beszámolót a Képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 
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Dr. Péntek Árpád elnök 

Bejelenti, hogy a bizottság a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a 9. és 10. napirendek 

tárgyalására zárt ülést tart. 

 

 

Több napirend nem lévén a bizottság elnöke a nyilvános ülést 16.05 órakor bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 Dr. Péntek Árpád Bali István 

 elnök bizottsági tag 


