
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 

 

 

Szám: 1/6-10/2014. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

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

Bizottság 2014. május 27-én 10.00 órai kezdettel tartott üléséről 

 

 

Jelen vannak: Dr. Péntek Árpád elnök 

Bocskay László 

Dr. Hermann István és 

Pingiczer Sándor, a bizottság tagjai  

 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

Horváthné Farkas Andrea aljegyző 

 

Meghívottak a napirendi pontoknál feltüntetettek szerint. 

 

Távolmaradását bejelentette: Süle Zsolt bizottsági tag. 

 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Köszönti a megjelenteket. 

Megállapítja, hogy a bizottság ülése határozatképes, mivel azon a bizottság 5 tagja közül 4 fő 

megjelent. 

Megkérdezi, hogy a meghívóban jelzett napirenden kívül van-e egyéb javaslat.  

 

Miután javaslat nem érkezett, indítványozza, hogy a bizottság a meghívóban jelzett 

napirendet a fentiek szerinti kiegészítéssel fogadja el. 

 

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

határozatot hozta: 

 

18/2014. (V.27.) ÜB határozat 

A Bizottság az ülés napirendjét az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

.../2014. (...) önkormányzati rendelet-tervezete a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének  

…/2014. (…) önkormányzati rendelet-tervezete a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszol-

gáltatásról  
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3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

…/2014. (…) 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  

…/2014. (…) önkormányzati rendelet-tervezete a 

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

mányzati rendelet módosításáról 

 

5. Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéhez 

csatlakozás 

 

 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2014. (...) 

önkormányzati rendelet-tervezete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Molnár István, a Pápai Polgármesteri Hivatal 

Városfejlesztési Osztályának vezetője, Bánhidi László, Pápa Város Önkormányzatának 

Városgondnoksága vezetője, valamint Radó István, Pápa Város Önkormányzatának 

Közterület-felügyelete vezetője. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

 

Molnár István osztályvezető 

Nincs hivatali kiegészítés. 

 

Dr. Hermann István bizottsági tag 

Ellentmondásra hívja fel a figyelmet a rendelet-tervezetben, miszerint az egyik helyen az 

szerepel, hogy térítésmentesen helyezhet el hulladékot, máshol pedig, hogy 5 m3 alatt 

térítésmentesen helyezhet el hulladékot. Kérdése, hogy a 9. §-ban említett eset, mely szerint 

amennyiben az edényzetbe belefagy a hulladék, az így okozott kárt meg kell téríteni, ez a 

szemétszállító autóra vonatkozik-e. 

 

Horváthné Farkas Andrea aljegyző 

Elmondja, hogy a szemétszállító autóban az edényben elhelyezett nagyobb méretű hulladék 

pl. betontörmelék okozhat kárt. 

 

Dr. Hermann István bizottsági tag 

Megköszöni a választ. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Elmondja, a rendelet-tervezet tartalmazza azokat az adatokat, melyek alapján megállapítható, 

hogy egy ingatlan lakottnak vagy lakatlannak minősül. Elmondja, 1600 esetben jelentették a 

tulajdonosok, hogy nem használják az ingatlanokat, amely jelentős. 

 

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

 

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

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

határozatot hozta: 

 

19/2014. (V.27.) ÜB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összefér-

hetetlenségi Bizottsága a hulladékgazdálkodási közszol-

gáltatásról szóló …/2014. (…) önkormányzati rendelet-

tervezetet a Képviselőtestületnek megtárgyalásra 

javasolja. 

 

 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének  …/2014. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról  

 

A napirend tárgyalásán jelen van Molnár István, a Pápai Polgármesteri Hivatal 

Városfejlesztési Osztályának 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? 

 

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: 

 

 

 

20/2014. (V.27.) ÜB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összefér-

hetetlenségi Bizottsága a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező 

helyi közszolgáltatásról szóló …/2014. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezetet a Képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 
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3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2014. (…) 

önkormányzati 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 Pápai Polgármesteri Hivatal Emberi 

Erőforrás Osztályának vezetője. 
 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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

 

Benecz Rita 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 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

21/2014. (V.27.) ÜB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összefér-

hetetlenségi Bizottsága a közösségi együttélés alapvető 

szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről 

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

módosításáról szóló …/2014. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezetet a Képviselőtestületnek megtárgyalásra 

javasolja. 

 

 

 

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének  …/2014. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete a belváros közlekedéséről szóló 12/2013. 

(V.9.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Molnár István, a Pápai Polgármesteri Hivatal 

Városfejlesztési Osztályának vezetője, Bánhidi László, Pápa Város Önkormányzatának 

Városgondnoksága vezetője, valamint Radó István, Pápa Város Önkormányzatának 

Közterület-felügyelete 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? 
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Bánhidi László intézményvezető 

Elmondja, hogy a korábbi módosításban szereplő mobil díjfizetési lehetőség nem fog hatályba 

lépni, mivel az központilag került szabályozásra és lép hatályba július 1-től. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Kérdése, mennyire vált be a rendszer a Fő térre történő behajtás kapcsán az elektronikus 

kulcsok használatára vonatkozóan. 

 

Radó István Közterület-felügyelet vezetője 

Mivel a süllyedő oszlop nem működik, ezért egy mobil, behajtási tilalmat jelző tábla van 

kihelyezve, ami nem sokat ér, ez alapján nem lehet a rendeletben foglaltaknak érvényt 

szerezni. 

 

Pingiczer Sándor bizottsági tag 

Kérdése, hogy miért nem működik a süllyedő oszlop. 

 

Molnár István osztályvezető 

A szükséges elektronikus kulcsok kiadására a most tárgyalt rendelet-módosítást követően 

kerül sor.  

 

Dr. Hermann István bizottsági tag 

Véleménye szerint a Fő tér alsó sorának bevezető szakaszán is el lehetne helyezni egy ilyen 

szerkezetet, mivel szombaton és vasárnap számos autót lát behajtani a Fő térre. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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: 

 

22/2014. (V.27.) ÜB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összefér-

hetetlenségi Bizottsága a belváros közlekedéséről szóló 

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

szóló …/2014. (…) önkormányzati rendelet-tervezetet a 

Képviselőtestületnek megtárgyalásra javasolja. 

 

 

5. Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéhez csatlakozás 

 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megkérdezi van-e az előterjesztéssel kapcsolatban hivatali kiegészítés? 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

Nincs hivatali kiegészítés. 

 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

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






