
PAPA V A R O S O N K O R M A N V Z A T A N A K 
U G Y R E N D I E S O S S Z E F E R H E T E T L E N S E G I B I Z O T T S A G A 

Szam: 1/6-8/2014. 

J E G Y Z O K O N Y V 

Kesziilt: Varoshaza I . emeleli targyalotermeben. az Ugyrendi es Osszeferhetetlensegi 
Bizottsag 2014. majus 7-en 11.00 oral kezdettel tartott uleserol 

Jelen vannak; Dr. Pentek Arpad elnok 
Bocskay Laszlo 
Dr. Hermann Istvan 
Pingiczer Sandor es 
Sole Zsolt, a bizottsag tagjai 

Kanozsaine dr. Pek Maria cimzetes fqjegyzo 
Horvathne Farkas Andrea aljegyzo 

Meghivottak a napirendi pontoknal teltuntetettek szerint. 

Dr. Pentek Arpad elnok 
Koszonti a megjelenteket. 
Megallapitja, hogy a bizottsag ulese hatarozatkepes, mivel azon a bizottsag 5 tagja kozul 5 fo 
megjelent. 

Megkerdezi. hogy a meghiv6ban jelzett napirenden kiviil van-e egyeb javaslat. 

Kanozsaine dr. Pek Maria cimzetes foiegyzo 

Keri, hogy a bizottsag a 68. sorszamu surgossegi inditvanyt is targyalja meg, ami a kepviselok 
reszere a bizottsag uleset megelozoen kiosztasra keriilt. 

Dr. Pentek Arpad elnok 
Miutan egyeb javaslat nem erkezett, inditvanyozza. hogy a bizottsag a meghivoban jelzett 
napirendet a fentiek szerinti kiegeszitessel fogadja el. 

Ezt kovetoen a bizottsag 5 igen szavazattal. ellenszavazat es tartozkodas nelkiil a kovetkezo 
hatarozatot hozta: 

13/2014. fV.7.) iJB hatarozat 
A Bizottsag az iiles napirendjet az alabbiak szerint 
allapitja meg: 

1. Papa Varos Onkormanyzata Kepviselotestiiletenek 
.../2014. (...) onkormanyzati rendelet-tervezete Papa 
Varos Onkormanyzata 2013. evi koltsegvetese 
vegrehajtasarol 
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2. Papa Varos Onkormanyzata Kepviselotestuletenek 
.../2014. (...) onkormanyzati rendelet-tervezete a 
penzbeli es termeszetben nyujtott szocialis. valamint a 
gyermekek es a fiatal felnottek raszorultsagara 
tekintettel nyujthato ellatasokrol es az ezzel 
kapcsolatos eljarasi szabalyokrol szolo 31 /2013. 
(Xll.31.) onkormanyzati rendelet modositasarol 

3. Papa Varos Onkormanyzata Kepviselotestuletenek 
.../2014. (...) onkormanyzati rendelet-tervezete az 
epiteszeti orokseg helyi vedelmerol 

4. Papa Varos Infrastrukturajaert Kozalapitvany alapito 
okiratanak modositasa 

1. Papa Varos Onkormanyzata Kepviselotestuletenek ,,,/2014. (...) 
onkormanyzati rendelet-tervezete Papa Varos Onkormanyzata 2013. evi 
koltsegvetese vegrehajtasarol 

A napirend tdrgyaldsan jelen van Nagy Zsolt, a Pdpai Polgdrmesteri Hivatal Gazdasdgi 
Osztdlydnak vezetoje 

Dr. Pentek Arpad elnok 
Megkerdezi van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban hivatali kiegeszites? 

Nagv Zsolt osztalvvezeto 
Nines hivatali kiegeszites. 

Dr. Pentek Arpad elnok 
Megkerdezi, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban van-e kerdes, hozzaszolas es eszrevetel? 

Megkerdezi, hogy a Polgarmesteri Hivatal adocsoportjanak adobehajtassal kapcsolatos 
tevekenysegenek hatekonysaga megfelel6-e? Lehetne-e tobblet-bevetelt elerni esetleges 
letszam-atcsoportositassal, letszambovitessel. 

Nagv Zsolt osztalvvezeto 
Valaszaban elmondja, hogy az adocsoportban adonemenkent 1-1 fo koztisztviselo dolgozik, 
tovabba a behajtasban 2 fo. Az 6 munkajukat kozfoglalkoztatottak segitik. A kivetesi 
idoszakon kiviil, a tobbi koztisztviselo is besegit a behajtasban dolgozoknak. 

Kanozsaine dr. Pek Maria cimzetes foiegyzo 
Elmondja, hogy a Polgarmesteri Hivatal letszamkeretet a Kepviselotestiilet allapitja meg. 
Jelenleg 78 fo a megallapitott letszamkeret. Ebbol 2 alias atmenetileg betoltetlen, azonban 
erre varhatok vissza a jelenleg GYES-en levo kollegak. Tehat ilyen modon letszambovitesre 
nines lehetoseg. 
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Dr. Pentek Arpad elnok 
Megallapitja. hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban tovabbi kerdes. hozzaszolas es 
eszrevetel nem erkezett. 

Ezt kovetoen a bizottsag 5 igen szavazattal, ellenszavazat es tartozkodas nelkiil a kovetkezo 
hatarozatot hozta: 

14/2014. (V.7.) i'lB hatarozat 
Papa Varos Onkorman\k Ugyrendi es Osszefer
hetetlensegi Bizottsaga Papa Varos Onkormanyzata 2013. 
evi koltsegvetese vegrehajtasarol szolo .../2014. (...) 
onkormanyzati rendelet-tervezetet a Kepviselotesttiletnek 
megtargyalasra javasolja. 

2. Papa Varos Onkormanyzata Kepviselotestuletenek ,../2014. (...) 
onkormanyzati rendelet-ter\'ezete a penzbeli es termeszetben nyujtott 
szocialis, valamint a g>'crmekek es a flatal felnottek raszorultsagara tekintettel 
nyujthato ellatasokrol es az ezzel kapcsolatos eljarasi szabalyokrol szolo 
31/2013. (XI1,31.) onkormanyzati rendelet modositasarol 

A napirend tdrgyaldsdn jelen van Benecz Rita, a Pdpai Polgdrmesteri Hivatal Emberi 
Eroforrds Osztdlydnak vezetoje. 

Dr. Pentek Arpad elnok 
Megkerdezi van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban hivatali kiegeszites? 

Benecz Rita osztalvvezeto 
Nines hivatali kiegeszites. 

Dr. Pentek Arpad elnok 
Megkerdezi, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban van-e kerdes, hozzaszolas es eszrevetel? 

Megallapitja, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban kerdes. hozzaszolas es eszrevetel nem 
erkezett. 

Ezt kovetoen a bizottsag 5 igen szavazattal, ellenszavazat es tartozkodas nelkiil a kovetkezo 
hatarozatot hozta: 

15/2014. (V.7.) UB hatarozat 
Papa Varos Onkormanyzatanak Ugyrendi es Osszefer
hetetlensegi Bizottsaga a penzbeli es termeszetben nyujtott 
szocialis, valamint a gyermekek es a flatal felnottek 
raszorultsagara tekintettel nyujthato ellatasokrol es az 
ezzel kapcsolatos eljarasi szabalyokrol szolo 31/2013. 
(XII.31.) onkormanyzati rendelt modositasarol szolo 
.../2014. (...) onkormanyzati rendelet-tervezetet a 
Kepviselotesttiletnek megtargyalasra javasolja. 

Benecz Rita osztdlyvezetd a bizottsdg uleserol eltdvozott. 
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3. Papa Varos Onkormanyzata Kepviselotestuletenek .../2014. (...) 
onkormanyzati rendelet-tervezete az epiteszeti orokseg helyi vedelmerol 

A napirend tdrgyaldsdn Jelen van Molndr Istvdn, a Pdpai Polgdrmesteri Hivatal 
Vdrosfejlesztesi Osztdlydnak vezetoje, es Hortobdgyi Sdndor. a Pdpai Polgdrmesteri Hivatal 
Vdrosfejlesztesi Osztdlydnak csoportvezetoje. 

Dr. Pentek Arpad elnok 
Megkerdezi van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban hivatali kiegeszites? 

Molnar Istvan osztalvvezeto 
Nines hivatali kiegeszites. 

Dr. Pentek Arpad elnok 

Megkerdezi, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban van-e kerdes, hozzaszolas es eszrevetel? 

Dr. Hermann Istvan bizottsagi tag 

Elmondja. elottiik van egy kor alaku hirdetooszlop. amit rendbe tettek, es aminek a felso 
reszere - foepiteszi engedellyel - a konyvtar nevet elhelyezhetik. Oriilne, ha megjelolnek azt 
is a rendeletben. 
Molnar Istvan osztalvvezeto 
Nem tudja egyertelmiien meghatarozni, hogy a dr. Hermann Istvan altal hivatkozott 
hirdetooszlop is a rendelet hatalya ala tartozik-e. 

Dr. Hermann Istvan bizottsagi tag 
A Tapolca-patak hidjait emliti. melyekbol megmaradt nehany. velemenye szerint azokat is 
erdemes lenne vedelem ala helyezni. 
A fennmaradt eredeti kockako burkolatokat eredeti formajukban kell megorizni es 
helyreallitani. Ezt annak idejen ligy tiintettek el, hogy az aszfalt burkolatot a meglevo 
kockako burkolatra huztak ra. Kerdese, hogy ezek a kockako burkolatok meg megmenthetok-
e. 

Molnar Istvan osztalvvezeto 
Ilyen burkolat jelenleg csak a Kis teren es komyeken talalhato. Sajnos tobb esetben ajelenlegi 
aszfaitos lit alapjakent megtartottak a macskakovet, es arra kerult az aszfalt boritas. 

Dr. Hermann Istvan bizottsagi tag 
Kerdese, a Marcius 15. terre vonatkozoan van-e kilatasban felujitasi terv keszitese, mely az 
ott talalhato macskakovek rendbetetelere vonatkozik. 

Molnar Istvan varosfeilesztesi osztalvvezeto 

Az Integralt Varosfejlesztesi Strategia tartalmazza a Marcius 15. ter felujitasat. 

Dr. Hermann Istvan bizottsagi tag 

A Fo teren kerultek elo macskakovek. Kerdese, hogy azokkal mi tortent. Nem ert egyet azzal, 
hogy ezeket tonkre teszi az aszfalt. 

Molnar Istvan varosfeilesztesi osztalvvezeto 
Ugy gondolja, technologiailag rendkivul nehez feladat a macskako megtisztitasa a rarakodott 
aszfaltretegtol. Sok esetben megoldhatatlan. A Fo teren eiokeriilt macskakoveket a 
Varosgondnoksaghoz szallitottak be. 
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Dr. Hermann Istvan bizottsagi tag 
Velemenye szerint ezek a macskakovek komoly erteket kepviselnek, ezert azokat meg kell 
orizni. 

Megallapitja, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban kerdes, hozzaszolas es eszrevetel nem 
erkezett. 

Ezt kovetoen a bizottsag 5 igen szavazattal, ellenszavazat es tartozkodas nelkiil a kovetkezo 
hatarozatot hozta: 

A meghivolt a bizottsdg uleserol eltdvozott. 

4. Papa Varos Infrastruliturajaert Kozalapitvany alapito okiratanak modositasa 

A napirend tdrgyaldsdn jelen van Nagy Zsolt, a Pdpai Polgdrmesteri Hivatal Gazdasdgi 
Osztdlydnak vezetoje es dr. Puskddy Norbert koztisztviselo. 

Dr. Pentek Arpad elnok 

Megkerdezi van-e az eloterjesztessel kapcsolatban hivatali kiegeszites? 

Dr. Puskady Norbert koztisztviselo 

Elmondja, hogy a vonatkozo jogszabaly szerint az egyesiileteknek, civil szervezeteknek majus 
30-ig van lehetosegiik a kozhasznu megjelolest hasznalni. A fenti hataridoig benyujtott 
kerelem eseten dijmentes a kozhasznu megjeloles tovabbi hasznalataval kapcsolatos eljaras, 
ezert sziikseges az alapito okirat modositasa. 

16/2014. (V.7.) tJB hatarozat 
Papa Varos Onkormanyzatanak Ugyrendi es Osszefer
hetetlensegi Bizottsaga az epiteszeti orokseg helyi 
vedelmerol szolo .../2014. (...) onkormanyzati rendelet-
tervezetet a Kepviselotesttiletnek megtargyalasra 
javasolja. 

17/2014. (V.7.) UB hatarozat 
Papa Varos Onkormanyzatanak Ugyrendi es Osszefer
hetetlensegi Bizottsaga Papa Varos Infrastrukturajaert 
Kozalapitvany alapito okiratanak modositasarol szolo 
eloterjesztest a Kepviselotesttiletnek megtargyalasra 
javasolja. 

Tobb naDKcnd neni leven a bizottsag elnoke az iilest 11.30 orakor bezarta. 

elnok 

K. m. f. 

bizottsagi tag 
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Dr. Hermann Istvan bizottsagi tag 
Velemenye szerint ezek a macskakovek komoly erteket kepviselnek. ezert azokat meg kell 
orizni. 

Megallapitja, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban kerdes, hozzaszolas es eszrevetel nem 
erkezett. 

Ezt kovetoen a bizottsag 5 igen szavazattal, ellenszavazat es tartozkodas nelkiil a kovetkezo 
hatarozatot hozta: 

16/2014. fV.7.) UB hatarozat 
Papa Varos Onkormanyzatanak Ugyrendi es Osszefer
hetetlensegi Bizottsaga az epiteszeti orokseg iielyi 
vedelmerol szolo .../2014. (...) onkormanyzati rendelet-
tervezetet a Kepviselotesttiletnek megtargyalasra 
javasolja. 

A meghivolt a bizottsdg uleserol eltdvozott. 

4. Papa Varos Infrastrukturajaert Kozalapitvany alapito okiratanak modositasa 

A napirend tdrgyaldsdn jelen van Nagy Zsolt. a Pdpai Polgdrmesteri Hivatal Gazdasdgi 
Osztdlydnak vezetoje es dr. Puskddy Norbert koztisztviselo. 

Dr. Pentek Arpad elnok 

Megkerdezi van-e az eloterjesztessel kapcsolatban hivatali kiegeszites? 

Dr. Puskady Norbert koztisztviselo 

Elmondja, hogy a vonatkozo jogszabaly szerint az egyesuleteknek. civil szervezeteknek majus 
30-ig van lehetosegiik a kozhasznu megjelolest hasznalni. A fenti hataridoig benyujtott 
kerelem eseten dijmentes a kozhasznu megjeloles tovabbi hasznalataval kapcsolatos eljaras, 
ezert sziikseges az alapito okirat modositasa. 

17/2014. (V.7.) UB hatarozat 
Papa Varos Onkormanyzatanak Ugyrendi es Osszefer
hetetlensegi Bizottsaga Papa Varos Infrastrukturajaert 
Kozalapitvany alapito okiratanak modositasarol szolo 

/ eloterjesztest a Kepviselotesttiletnek megtargyalasra 
y javasolja. 

Tobb napirerld nam leven a bizottsag elnoke az ulest 11.30 orakor bezarta. 



JELENLETIIV 
Az Ugyrendi es Osszeferhetetlensegi Bizottsdg 

2014. majus 7-i iklistfe 

Dr. Pentek Arpad 

Bocskay Ldszid 

Dr. Hermann Istvdn 

Pingiczer Sdndor 

Stile Zsolt 

Kanozsaine dr. Pek Maria 

Horvathne Farkas Andrea 

Nagy Zsolt 

Benecz Rita 

Molndr Istvdn 
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UGYRENDI ES OSSZEFERHETETLENSEGI BIZOTTSAG 
ELNOKETOL 

M E G H I V O 

Ertesitem, hogy az Ugyrendi es Osszeferhetetlensegi Bizottsag 

2014. majus 7-en (szerdan) 11.00 orakor 

a Varoshaza I. emeleti targj'alotermeben tartja iileset, melyre tisztelettel meghivom. 

Napirend: 

1. Papa Varos Onkormanyzata Kepviselotestiiletenek ..72014. (...) onkormanyzati 
rendelet-tervezete Papa Varos Onkormanyzata 2013. evi koltsegvetese vegrehajtasarol 
Eloado: Dr. Aldozo Tamas polgarmester 

Nagy Zsolt gazdasagi osztalyvezeto 

2. Papa Varos Onkormanyzata Kepviselotestiiletenek .../2014. (...) onkormanyzati 
rendelet-tervezete a penzbeli es termeszetben nyujtott szocialis, valamint a gyermekek es 
a fiatal felnottek raszorultsagara tekintettel nyujthato ellatasokrol es az ezzel kapcsolatos 
eljarasi szabalyokrol szolo 31/2013. (XII.31.) onkormanyzati rendelet modositasarol 
Eioado: Dr. Aldozo Tamas polgarmester 

Benecz Rita emberi eroforras osztalyvezeto 

3. Papa Varos Onkormanyzata Kepviselotestuletenek .. ./2014. (...) onkormanyzati 
rendelet-tervezete az epiteszeti orokseg helyi vedelmerol 
Eloado: Dr. Aldozo Tamas polgarmester 

Molnar Istvan varosfejlesztesi osztalyvezeto 

Megjelenesere feltetleniil szamitok. 

Papa, 2014. aprilis 30. 

Tisztelettel: 

Kiadmany hiteleiil: 

Horvathne Farkas Andrea 
aljegyzo 

Dr. Pentek Arpad s.k. 
bizottsagi elnok 


