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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

 

Pápa Város Önkormányzata a 7/2012. (I.26.) határozat számú határozatával döntött arról, 

hogy pályázatot nyújt be a KÖZOP-5.5.0-09-11 "Városi és elővárosi közösségi közlekedés 

fejlesztése" megnevezésű pályázati felhívásra. Támogatási döntést követően 2013. március 7-

én a KÖZOP-5.5.01-09-11-2012-0015 azonosító számon „Pápa város közösségi 

közlekedésének átalakítása, fejlesztése” tárgyban támogatási szerződést kötöttünk a Nemzeti 

Fejlesztési Ügynökséggel. A nyertes pályázat támogatottsága 100%, a támogatás mértéke 

139 700 000 Ft. 

 

A pályázat alapján közbeszerzési felhívást követően az Önkormányzat 2014. július 9-én kötött 

szerződést az eljárás nyertesével a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. és az Uvaterv 

Út- Vasúttervező Zrt. konzorciummal a részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére.  

A Közlekedési Koncepció és a 2014-2020 között megvalósítandó fejlesztési tervekre 

vonatkozó Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elkészült. 

 

A koncepció készítése során a konzorcium részletes helyzetelemzést végzett, melynek során 

számos szempont szerint elemezte a város, illetve a járás közlekedési szokásait. Sor került a 

gazdasági, közigazgatási, lakókörnyezeti, oktatási, stb. szempontból legfontosabb 

csomópontok azonosítására, illetve a hozzájuk kapcsolódó forgalom elemzésére. Részletesen 

elemezték Pápa közúti és vasúti külső kapcsolatait, a város belső közlekedési hálózatát, ezen 

belül a személygépjármű közlekedés, valamint a kerékpáros közlekedés infrastruktúráját és a 

parkolási helyzetet. Feltárták a város közösségi közlekedésének legfontosabb jellemzőit, 

elemezve a hálózati rendszert, a szolgáltatói hátteret, az utastájékoztatás és a 

forgalomirányítás rendszerét, illetve a jelenleg működő tarifarendszert. 

 

A tanulmány a koncepcióban megfogalmazott legsürgetőbb, 2014-2020 között 

megvalósítandó közlekedésfejlesztési javaslatokkal foglalkozik. Fő feladata, 

hogy a kiválasztott fejlesztésekre projekt változatokat fogalmazzon meg, ezeket részletes 

tartalmi, intézményi és pénzügyi vizsgálatnak vesse alá, majd a megvalósítható változatokat 

kidolgozva egy Európai Uniós támogatás igénylésére alkalmas pályázatot nyújtson be. 

Az RMT feladata a Közlekedési Koncepcióban megfogalmazott célok valóra váltása. A 

koncepció a közlekedésfejlesztés céljául az alábbiakat fogalmazza meg: Pápa város és a Pápai 

Járás közlekedési hálózatának és szolgáltatásainak fenntartható fejlesztése a versenyképesség 

növelése és a város gazdasági, turisztikai és lakóhelyi funkcióinak kiegyensúlyozott 

kiszolgálása céljából.  

 

A Közlekedési Koncepció és a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány Pápa város 

honlapján megtekinthető, a vezetői összefoglaló az előterjesztés melléklete. 
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Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a mellékletben szereplő dokumentumot megvitatni 

és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Összeállította: Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

Pápa, 2014. december 8. 

 

        Dr. Áldozó Tamás sk. 

             polgármester 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a Közlekedési Koncepcióban és a 

Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban foglaltakkal és a jövőbeni közlekedési célok 

megvalósítására alkalmasnak találja. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy az elkészült dokumentumokat a közreműködő szervezethez 

elfogadásra nyújtsa be.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

   Molnár István városfejlesztési osztályvezető   

              Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 


