
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS ELLÁTÁSI BIZOTTSÁGA  

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

 

Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatalban, a műszaki osztályvezetői irodában, a 

Településfejlesztési és Ellátási Bizottság 2010. március 2-án 14.30 órai kezdettel tartott 

üléséről  

Jelen vannak: Mészáros István, a bizottság elnöke  

 Kovács József, Kövér József, Horváth József, Gosztola István, Szekér László, a 

bizottság tagjai 

 Németh Tamás műszaki osztályvezető 

 Meghívottak a napirendi pontoknál feltüntetettek szerint. 

Igazoltan távolmaradt: 

  Zsegraics Gyula bizottsági tag 

 

 

 

Mészáros István elnök 

Megállapítja, hogy a bizottság ülése határozatképes, mivel azon a bizottság 7 tagja közül 6 megjelent. 

Javasolja, hogy a Bizottság mai ülésén a meghívóban jelzett napirendi pontokon kívül az „EU Önerő 

Alap támogatás-2010” pályázat benyújtásáról szóló sürgősségi indítványt is tárgyalja meg. 

Megkérdezi, hogy a meghirdetett és a szóban jelzett napirenden kívül van-e egyéb javaslat. Miután 

egyéb javaslat nem érkezett, indítványozza, hogy a bizottság a meghívóban jelzett napirendet tárgyalja 

meg. 

 

Ezt követően a bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

4/2010. (III.2.) TEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Településfejlesztési és Ellátási 

Bizottsága az ülés napirendjéről szóló indítványt elfogadja. 

 

1. Vegyes ügyek 

 

1.1. „EU Önerő Alap támogatás-2010” pályázat benyújtásáról 

 

Mészáros István elnök 

Köszönti az osztályvezetőt, s felkéri, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Németh Tamás műszaki osztályvezető 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

 

 

Ezt követően a bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 



5/2010. (III.2.) TEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Településfejlesztési és Ellátási 

Bizottsága az EU Önerő alap pályázat benyújtásáról szóló 

előterjesztést megtárgyalta, és a határozati javaslatot 

elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.  

 

 

 

1.2. Településszerkezeti terv módosításával kapcsolatos előzetes döntés (Külső 

Várkert – Vajda ltp.) 

 

Mészáros István elnök 

Felkéri az osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Németh Tamás műszaki osztályvezető 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Kövér József 

Kérdése, hogy a Vajda Péter lakótelep mögötti beépítés honnan közelíthető meg. 

 

Németh Tamás műszaki osztályvezető 

Elmondja, hogy ezen terület a Vajda Péter lakótelepi garázssor felől, illetve a lakótelep 2. és 5. számú 

épületei között található, jelenleg murvás utakról közelíthető meg. 

 

Mészáros István elnök 

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

érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

6/2010. (III.2.) TEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Településfejlesztési és Ellátási 

Bizottsága a településszerkezeti terv módosításáról szóló 

előterjesztést megtárgyalta, és a határozati javaslatot 

elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.  

 

 

 

 

1.3. Településszerkezeti terv módosításával kapcsolatos előzetes döntés (Szabó E. u. 

– Szilágyi J. u. – Bocsor I. u. – Teleki u.) 

 

Mészáros István elnök 

Felkéri Németh Tamás műszaki Osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Németh Tamás műszaki osztályvezető 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Gosztola István 

Kérdése, hogy ezen a területen hány szint építhető. 

 

Németh Tamás műszaki osztályvezető 

Elmondja, hogy ezen terület kisvárosias övezetében 2 szint, míg a kertvárosias építési övezetében 

földszint + tetőtér kialakítása lehetséges. 



 

Kövér József 

Kérdése, hogy a Szabó Ervin utca mögött miért áll a víz. 

 

Németh Tamás műszaki osztályvezető 

Elmondja, hogy ezen a területen a csapadékvíz és a szennyvíz egyesített rendszerben kerül elvezetésre, 

mely rendszert a Vízmű folyamatosan ellenőrzi és tisztítja. 

 

Mészáros István elnök 

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

érkezett. 

 

 

Ezt követően a bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

7/2010. (III.2.) TEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Településfejlesztési és Ellátási 

Bizottsága a településszerkezeti terv módosításáról szóló 

előterjesztést megtárgyalta, és a határozati javaslatot 

elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.  

 

 

 

1.4. TEUT pályázati összegekről lemondás 

 

Mészáros István elnök 

Felkéri Németh Tamás műszaki Osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Németh Tamás műszaki osztályvezető 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Kövér József 

Kérdése, hogy előfordult-e már az, hogy a helyszínen ellenőrizték ezeket a munkálatokat. 

 

Németh Tamás műszaki osztályvezető 

Elmondja, hogy az uniós pályázatok esetén rendszeresen helyszíni ellenőrzést tart a közreműködő 

szervezet. 

 

 

Mészáros István elnök 

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

érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

8/2010. (III.2.) TEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Településfejlesztési és Ellátási 

Bizottsága a TEUT támogatással megvalósult útfelújítások 

kapcsán fel nem használt támogatási összegről való 

lemondásról szóló előterjesztést megtárgyalta, és a határozati 

javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

 



 

1.5. 34/2008 (VI. 3.) TEB határozat módosításáról 

 

Mészáros István elnök 

Felkéri Németh Tamás műszaki Osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

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 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

9/2010. (III.2.) TEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Településfejlesztési és Ellátási 

Bizottsága 34/2008.(VI. 3.) TEB határozatát az alábbiak szerint 

módosítja: 

A Településfejlesztési és Ellátási Bizottság az Önkormányzat 

tulajdonát képező, pápai 0925/3 hrsz-ú, szántó megjelölésű, 96 

m
2
 területű, és a pápai 0925/5 hrsz-ú, szántó megjelölésű, 63 m

2
 

területű ingatlanokat, a pápai 0926/183 hrsz-ú és a pápai 

0926/186 hrsz-ú ingatlanok terület-kiegészítése céljából az 

ingatlan tulajdonosa, Serdült Józsefné (8500 Pápa, Budai Nagy 

Antal utca 24.) részére pályázat mellőzésével telek-

kiegészítésként értékesíti. A közművek esetleges kiváltása vevő 

költsége és feladata.
 

 

Utasítja a Polgármestert, hogy az adásvételi szerződést kösse 

meg. 

 

Felelős:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető 

 Mészáros István bizottsági elnök 

 

 

 

1.6. Vízmű utca mögött található garázssoron új garázstelkek kialakításáról 

 

Mészáros István elnök 

Felkéri Németh Tamás műszaki Osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

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 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 



10/2010. (III.2.) TEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Településfejlesztési és Ellátási 

Bizottsága az Önkormányzat tulajdonát képező, pápai 1944/143 

hrsz-ú, az 1944/144 hrsz-ú, az 1944/145 hrsz-ú, valamint az 

1944/146 hrsz-ú területeken 4 db. garázstelket, az 1944/27-28 

hrsz-ú, és az 1944/61- 62 hrsz-ú ingatlanok közötti területeken 3 

db. garázstelket - a megosztási vázrajz alapján -,  pályázat útján 

értékesít. 

 

Utasítja a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető 

 Mészáros István bizottsági elnök 

 

 

 

Több napirend nem lévén a bizottság elnöke az ülést 15.25 bezárta. 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

   

 Mészáros István sk. Németh Tamás sk. 

 elnök osztályvezető 

 

 


