PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS ELLÁTÁSI BIZOTTSÁGA

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Pápa Város Polgármesteri Hivatalban, a II. emeleti tárgyaló teremben, a
Településfejlesztési és Ellátási Bizottság 2010. január 19-én 15.30 órai kezdettel
tartott üléséről

Jelen vannak: Mészáros István, a bizottság elnöke
Kovács József, Kövér József, Horváth József, Gosztola István, Szekér László,
Zsegraics Gyula, a bizottság tagjai
Németh Tamás műszaki osztályvezető
Meghívottak a napirendi pontoknál feltüntetettek szerint.

Mészáros István elnök
Megállapítja, hogy a bizottság ülése határozatképes, mivel azon a bizottság 7 tagja közül
mindenki megjelent. Megkérdezi, hogy a meghirdetett napirenden kívül van-e egyéb javaslat.
Miután egyéb javaslat nem érkezett, indítványozza, hogy a bizottság a meghívóban jelzett
napirendet tárgyalja meg.
A bizottság az ülés napirendjére vonatkozó indítványt
egyhangúlag elfogadta.
1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének…/2010. (…) rendelettervezete Pápa Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről
A napirend tárgyalásán jelen van Menyhárt László pénzügyi osztályvezető.
Mészáros István elnök
Köszönti az osztályvezetőt, s felkéri, hogy ismertesse az előterjesztést.
Menyhárt László pénzügyi osztályvezető
Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.
Kövér József
Kérdése, hogy a korábbi évekhez hasonlóan az öreghegyi utak felújítására miért nem
tartalmaz előirányzatot a költségvetés, valamint, hogy mi indokolja a kábel televízió építési
költségeit.

Németh Tamás műszaki osztályvezető
Elmondja, hogy az idei évi költségvetés a jelentős számú előzetes kötelezettségvállalás és
áthúzódó feladatok miatt kevés új feladatot tartalmaz. Az öreghegyi utak felújítására ezért
nem került költség tervezésre. A kábel televízió 1,5 mFt-os előirányzata csak egy része a
beruházás teljes költségének. Az előirányzat a gerincvezeték kiépítéséhez történő hozzájárulás
összege.
Gosztola István
Kérdése, hogy a Petőfi utca és Kossuth u. rekonstrukció – mely kapcsolódhatna a Fő tér
rekonstrukcióhoz – tervezési költsége miért nem szerepel a fejlesztési feladatok között.
Németh Tamás műszaki osztályvezető
Elmondja, hogy a Kossuth u. és Petőfi u. rekonstrukciójának kivitelezése az önkormányzat
anyagi helyzetét ismerve várhatóan csak néhány év múlva valósulhat meg, addig a tervezésre
a folyamatos jogszabályváltozások miatt nem célszerű pénzt költeni.
Kovács József
Hozzászólásában elmondja, hogy a 2010. évi költségvetés megalapozott, szigorú, szakmailag
jól előkészített anyag.
Kövér József
Megerősíti, hogy a kevés számú új feladat ellenére a 2010. évi költségvetés jelentős nagyságú
fejlesztési feladatok megvalósítására biztosít előirányzatot.
Mészáros István elnök
Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás és észrevétel
nem érkezett.
Ezt követően a bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozta:
1/2010. (I.19.) TEB határozat
Pápa Város Önkormányzatának Településfejlesztési és
Ellátási Bizottsága a Pápa Város Önkormányzatának 2010.
évi
költségvetéséről
szóló
rendelet-tervezetét
megtárgyalta,
és
elfogadásra
javasolja
a
Képviselőtestületnek.
A szavazást követően Menyhárt László pénzügyi osztályvezető távozott a Bizottság üléséről.
2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének…/2010. (…) rendelettervezete a belváros közlekedéséről szóló, többször módosított 22/2004.
(VII.7.) rendelet módosításáról
A napirend tárgyalásánál jelen van Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző.
Mészáros István elnök
Köszönti a jegyző asszonyt, s felkéri, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg.

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző
Szóbeli kiegészítésében tájékoztatja a bizottságot, hogy a rendelet módosítására a rendelet
gyakorlati alkalmazása során szerzett tapasztalatok miatt volt szükség. A rendelet-tervezet
összeállítása során a javaslatokat egyeztették a Rendőrség, a Közterület-felügyelet és a
Városgondnokság szakembereivel.
Mészáros István elnök
Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel nem
érkezett.
Ezt követően a bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozta:
2/2010. (I.19.) TEB határozat
Pápa Város Önkormányzatának Településfejlesztési és
Ellátási Bizottsága a belváros közlekedéséről szóló,
többször módosított 22/2004. (VII.7.) rendelet-tervezetet
megtárgyalta,
azt
elfogadásra
javasolja
a
Képviselőtestületnek.
A szavazást követően Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző távozott a Bizottság üléséről.
3. Vegyes ügyek: TEKI, TEUT pályázati összegekről lemondás
Németh Tamás műszaki osztályvezető
Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.
Mészáros István elnök
Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel nem
érkezett.
Ezt követően a bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozta:
3/2010. (XII.15.) TEB határozat
Pápa Város Önkormányzatának Településfejlesztési és
Ellátási Bizottsága az előterjesztést elfogadásra javasolja a
Képviselőtestületnek.
Több napirend nem lévén a bizottság elnöke az ülést 16.45 bezárta.

K.m.f.
Mészáros István sk.
elnök

Németh Tamás sk.
osztályvezető

