
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatalban, a Városfejlesztési osztály hivatali 

helyiségében, a Gazdasági Bizottság 2011. július 6-án 14
30

 órai kezdettel tartott 

üléséről  

Jelen vannak:  Császár Endre, a bizottság elnöke  

 Dr. Péntek Árpád, Pingiczer Sándor, Zsegraics Gyula a bizottság tagjai 

  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Rádi Róbert kabinetvezető 

  Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

  Hortobágyi Sándor városfejlesztési csoportvezető 

   

Császár Endre elnök 

Megállapítja, hogy a bizottság ülése határozatképes, mivel azon a bizottság mind a 4 tagja 

megjelent. Javasolja a bizottságnak, hogy a meghívóban jelzett egyéb vegyes ügyek között 

tárgyalja meg a Bakony Volán Zrt. helyi autóbusz menetrend módosításáról szóló 

előterjesztést. Megkérdezi, hogy a fenti napirenden kívül van-e egyéb javaslat. Miután egyéb 

javaslat nem érkezett, indítványozza, hogy a bizottság a meghívóban jelzett és az előzőekben 

javasolt előterjesztéssel kiegészített napirendet tárgyalja meg. 

 

78/2011. (VII.6.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az 

ülés napirendjéről szóló indítványt elfogadja. 

 

Napirendek: 

 

1. Pótelőirányzati kérelmek elbírálása 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 

3/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete Pápa Belváros területére vonatkozó Szabályozási Terv 

jóváhagyásáról, valamint Pápa Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2002. (VII.5.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

3. Vegyes Ügyek: 

a.) Pályázat benyújtása a Kastély-kert helyreállítására 

b.) Esterházy-kastély kiemelt projekt üzemeltetési költségeinek vállalása 

c.) Városfejlesztő Társaság Kft. SZMSZ-ének módosítása 

d.) Helyi autóbusz menetrend módosítása 



1. Pótelőirányzati kérelmek elbírálása 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 

3/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Menyhárt László osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Menyhárt László osztályvezető 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Császár Endre 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: 

 

79/2011. (VII.6.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

Pápa Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről 

szóló 3/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a 

rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a 

Képviselőtestületnek. 

 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete Pápa Belváros területére vonatkozó Szabályozási Terv 

jóváhagyásáról, valamint Pápa Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2002. 

(VII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Hortobágyi Sándor csoportvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Hortobágyi Sándor: 

Tájékoztatja a T. Bizottságot, hogy gépelési hiba történt az előterjesztésben: A 4. oldalon (4) 

bekezdésként jelölt mondatrész a (3) bekezdéshez tartozik, így módosul a bekezdések 

számozása. A 19. oldalon a 2-es függelékben, az (UHM) rövidítés az első rovat helyett egy 

hellyel lejjebb kerül. Egyéb kiegészítés nincs. 

 

Dr. Péntek Árpád: 

A javaslat szerint a Cinca árok történelmi nyomvonala 6 méter széles sávban nem beépíthető. 

Vannak olyan épületek, melyek ezt az előírást nem tudják tartani. Kérdése, hogy a már 

meglévő épületek helyén sem lehet ugyanabban a vonalban építeni. 

 

Hortobágyi Sándor 

Nem lehet újjá építeni sem. Ami megvan és megmarad, annak úgy kell maradni. 

 



Dr. Péntek Árpád  

Kérdése, hogy teljes egészében feltárt, illetve ismert-e a Cinca árok nyomvonala. 

 

Hortobágyi Sándor 

Igen, ismert a Cinca árok nyomvonala. 

 

Pingiczer Sándor 

Fontos a rendezett városkép megőrzése. Kérdése, hogy ezeknek az előírásoknak, hogy fognak 

érvényt szerezni, ha a mai állapotukban ezek az épületek nem felelnek meg a rendeletben 

feltüntetett pontoknak. Példaként oda nem illő műtárgyakat, villanyoszlopokat, 

légvezetékeket, cégfeliratokat, különböző üzlet elnevezéseket említ. Kérdése, hogy mi lesz a 

rendelet folytatása, ha ezekkel a pontokkal nem egybevágó gyakorlat érvényesül? 

 

Hortobágyi Sándor: 

A végrehajtás során, ha valamilyen közterületet felújítása történik, akkor lehetséges az új 

előírások érvényesítése. Pl. Fő tér esetében a szakhatóságok előírása során érvényesíthetők az 

új előírások. A cégfeliratokat a főépítészi konzultáció tárgyalja, mely garancia arra, hogy 

megfelelő megjelenésű és a szabályoknak megfelelő táblák, illetve feliratok legyenek. 

 

Császár Endre elnök 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás és észrevétel 

nem érkezett. 

 

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

határozatot hozta: 

 

80/2011. (VII.6.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

Pápa Belváros területére vonatkozó Szabályozási Terv 

jóváhagyásáról, valamint Pápa Helyi Építési 

Szabályzatáról szóló 10/2002. (VII.5.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, 

elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

 

3. Vegyes ügyek 

 

a.) Pályázat benyújtása a Kastély-kert helyreállítására 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Molnár István osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Molnár István osztályvezető 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Császár Endre 

Kérdése, hogy konkrétan mit foglal magába ez a felújítás. 

 

Molnár István 

Ez egy teljesen komplex felújítás, amiben pl. a régészeti munka is benne van. Készült róla egy 

engedélyezési és egy kiviteli terv. A terv tartalmazza a régi kerítést is, de a pályázat nem 



tartalmazhatja. A pályázat tárgyának védett természeti kertnek kell lenni, aminek a pápai 

kastélykert megfelel. 

 

Császár Endre elnök 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás és észrevétel 

nem érkezett. 

 

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

határozatot hozta: 

 

81/2011. (VII.6.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

kastély-kert helyreállításáról szóló előterjesztést 

megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 

Képviselőtestületnek. 

 

 

b.) Esterházy-kastély kiemelt projekt üzemeltetési költségeinek vállalása 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Molnár István osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Molnár István osztályvezető 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Császár Endre elnök 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel nem 

érkezett. 

 

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

határozatot hozta: 

82/2011. (VII.6.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

Esterházy-kastély kiemelt projekt üzemeltetési 

költségeinek vállalásáról szóló előterjesztést 

megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 

Képviselőtestületnek. 

 

 

c.) Városfejlesztő Társaság Kft. SZMSZ-ének módosítása 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Molnár István osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Molnár István osztályvezető 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Császár Endre elnök 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel nem 

érkezett. 



 

 

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

határozatot hozta: 

83/2011. (VII.6.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

Városfejlesztő Társaság Kft. SZMSZ-ének módosításáról 

szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja 

a Képviselőtestületnek. 

 

d.) Bakony Volán módosított menetrend változás 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Szabó Gábor a Bakony Volán Zrt. képviseletében. 

 

Császár Endre elnök 

Köszönti Szabó Gábort és felkéri, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Szabó Gábor Bakony Volán Zrt. 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a lakosság részéről 

felmerülő igények és megjelenő problémák főként az emberek munkába járásával 

kapcsolatosak. Például a Johnson Controls az Elektermax II. telepén is végez munkát. Az 

embereknek gondot okoz, hogy a 9-es, 10-es járatok nem tértek ki ebbe az irányba. Többen 

szeretnének ezekkel a járatokkal utazni. Ezért módosítások szükségesek. 

 

Császár Endre elnök 

Kérdése, hogy amikor felmérték, tanulmányozták ezt a menetrendet, akkor nem vették 

figyelembe a Johnson Controls-ba, a Húsgyárba, illetve a Textilgyárba a munkába járás 

időpontjait. 

 

Szabó Gábor Bakony Volán Zrt. 

Amikor ez a felmérés készült, akkor kevesebb volt a munkavégzés, nem működött se a 

Johnson, se a régi Textilgyár. A 3-as helyijárat kielégítette az igényeket. Később elindult a 

régi Textilgyárban is a termelés, a Johnsonban is, így a 3-as helyijárat már kevésnek 

bizonyult. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Amióta elindult a módosítás szerinti közlekedés, azóta érkeztek lakossági bejelentések ezzel 

kapcsolatban az önkormányzathoz, illetve a Volánhoz is. Megbeszélték, hogy minden szerdán 

fél tíztől van egy egyeztetés, addig folyamatosan gyűjtik a bejelentéseket és megpróbálnak 

megnyugtató válaszokat adni. Amit ma itt tárgyalnak, az a mai megbeszélés eredménye. 

Ebben megegyezés született. Van egy másik blokk, mely az ügyfelek bejelentéséhez kötődik. 

A Volán vállalta, hogy ezeket a bejelentéseket felülvizsgálja. E miatt a közeljövőben is 

szükség lesz egy újabb bizottsági ülésre. 

 

Császár Endre elnök 

Érkeztek kérdések a körjáratokra való eljutással kapcsolatban. Kérdése, hogy a körjáratokkal 

illetve gyűjtőjáratokkal kapcsolatban dupla jegyet kell-e vásárolni, illetve megdrágítja-e a 

helyi közlekedését annak, aki nem tudja elérni a körjáratot. 

 

 



Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

A leggyakrabban felmerülő probléma, hogy a Tókerti városrészből hogy lehet eljutni a 

Kórházig úgy, hogy ne kelljen dupla jegyet venni. Ígéretet kapnak arra, hogy ezt 

végiggondolja a Volán és megpróbálnak olyan intézkedést hozni, mely nem hozza hátrányos 

helyzetbe az érintetteket.  

 

Császár Endre elnök 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás és észrevétel 

nem érkezett. 

 

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

határozatot hozta: 

 

84/2011. (VII.6.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

Bakony Volán Zrt. helyi autóbuszjáratainak módosított 

menetrendjéről szóló előterjesztést megtárgyalta, annak 

2011. július 11-től történő bevezetésével egyetért. 

 
 

 

 

Több napirend nem lévén a bizottság elnöke az ülést 15
30

 órakor bezárta. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 …………………………………. …………………………………………. 

 Császár Endre Molnár István 

 elnök osztályvezető 

 

 

 


