
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. május 4-én 14.30 órai kezdettel tartott 

üléséről  

Jelen vannak:  Mészáros István, a bizottság elnöke  

 Kovács József, Kövér József, Horváth József, Gosztola István, Zsegraics Gyula a 

bizottság tagjai 

 Németh Tamás műszaki osztályvezető 

 Meghívottak a napirendi pontoknál feltüntetettek szerint. 

Igazoltan távolmaradt: 

  Szekér László bizottsági tag 

 

 

 

Mészáros István elnök 

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

 

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

határozatot hozta: 

 

11/2010. (V.4.) TEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Településfejlesztési és Ellátási 

Bizottsága az ülés napirendjéről szóló indítványt elfogadja. 

 

Napirendek: 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. (…) önkormányzati rendelet-

tervezete Pápa Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. (…) önkormányzati rendelet-

tervezete Pápa Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2002. (VII.5.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

3. Vegyes ügyek: 

a) Kastély pályázat támogatási szerződésével kapcsolatos döntés 

b) Városgondnokság alapító okiratának módosítása 

c) Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 

d) Pápai 967 hrsz-ú „kivett közterület” megnevezésű ingatlanból 794 m2 terület átminősítése 

e) Pápai 2489/6 és 2489/4  hrsz-ú „kivett árok” megnevezésű ingatlan átminősítése 

f) Pápai 01462/9 hrsz-ú „kivett saját használatú út” átminősítése 

 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. (…) önkormányzati rendelet-

tervezete Pápa Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról 



 

A napirend tárgyalásán jelen van Menyhárt László pénzügyi osztályvezető. 

 

Mészáros István elnök 

Köszönti Menyhárt László pénzügyi osztályvezetőt, s felkéri, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Kövér József 

Kérdése, miért van az, hogy az előirányzott kiadásoknak csupán a 81,6 %-a teljesült.  

 

Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

Elmondja, hogy ez a szám annak az eredménye, hogy voltak előirányzott kiadások, melyek teljesítése 

nem valósult meg, vagy áthúzódott a következő évre. Például a hitel visszafizetés kiadása nem valósult 

meg, mivel az bevételi oldalon sem jelentkezett, nem volt hitel az év végén. Összességében 

elmondhatja, hogy takarékos gazdálkodás jellemezte a költségvetést. A fejlesztési célú feladatok 

tekintetében pedig vannak áthúzódó pénzügyi kifizetések, hiszen a műszaki ütem mindig megelőzi a 

pénzügyi teljesítést. 

 

Kövér József 

Elmondja, hogy véleménye szerint összességében ez egy tiszteletet érdemlő pénzügyi gazdálkodást 

mutat. 

 

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: 

 

12/2010. (V.4.) TEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Településfejlesztési és Ellátási 

Bizottsága a Pápa Város Önkormányzatának 2009. évi 

költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet-

tervezet fejlesztési célú fejezetét megtárgyalta, a rendelet-

tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

A szavazást követően Menyhárt László pénzügyi osztályvezető távozott a Bizottság üléséről. 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. (…) önkormányzati rendelet-

tervezete Pápa Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2002.(VII.5.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Mészáros István elnök 

Felkéri Németh Tamás műszaki osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Németh Tamás műszaki osztályvezető 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

 

 

Zsegraics Gyula 

Kérdése, hogy ez műszakilag is indokolt, vagy csak jogszabályi változás következménye. 

 



Németh Tamás műszaki osztályvezető 

Elmondja, hogy a rendeletmódosítás indoka a környezetterhelési díjról szóló törvényben foglaltakkal 

való összhang megteremtése. 

 

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: 

 

13/2010. (V.4.) TEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Településfejlesztési és Ellátási 

Bizottsága a Pápa Város Önkormányzatának Pápa Helyi Építési 

Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló rendelet-tervezetét megtárgyalta, és elfogadásra javasolja 

a Képviselőtestületnek.  

 

3. Vegyes ügyek 

 

a) Kastély pályázat támogatási szerződésével kapcsolatos döntés 

 

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: 

 

14/2010. (V.4.) TEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Településfejlesztési és Ellátási 

Bizottsága a kastély pályázat támogatási szerződésével 

kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést megtárgyalta, és a 

határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 

Képviselőtestületnek.  

 

b) Városgondnokság alapító okiratának módosítása 

 

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: 

 

15/2010. (V.4.) TEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Településfejlesztési és Ellátási 

Bizottsága a Városgondnokság alapító okiratának módosításáról 

szóló előterjesztést megtárgyalta, és a határozati javaslatot 

elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.  

 

 

c) Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 

 

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: 

 

16/2010. (V.4.) TEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Településfejlesztési és Ellátási 

Bizottsága a Helyi közösségi közlekedés normatív 

támogatásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és a határozati 

javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.  

 

 

Mészáros István javasolja, hogy a meghívóban jelzett vegyes ügyek közül az ingatlan átminősítésekről 

szóló előterjesztéseket a bizottság zárt ülésen tárgyalja meg. 

 

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

határozatot hozta: 

 

17/2010. (V.4.) TEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Településfejlesztési és Ellátási 

Bizottsága az ülés további napirendi pontjainak zárt ülésen való 

tárgyalásáról szóló indítványt elfogadja. 

 

Több napirend nem lévén a bizottság elnöke a nyílt ülést 15.05 órakor bezárta, a bizottság zárt ülésen 

folytatja munkáját. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 …………………………………. …………………………………………. 

 Mészáros István Németh Tamás 

 elnök osztályvezető 



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. május 4-én 15.05 órai kezdettel tartott zárt 

üléséről  

Jelen vannak:  Mészáros István, a bizottság elnöke  

 Kovács József, Kövér József, Horváth József, Gosztola István, Zsegraics Gyula a 

bizottság tagjai 

 Németh Tamás műszaki osztályvezető 

Igazoltan távolmaradt: 

  Szekér László bizottsági tag 

 

 

 

Mészáros István elnök 

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

Indítványozza, hogy a bizottság a 3. d), e) és f) napirendi pontokat tárgyalja meg. 

 

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

határozatot hozta: 

 

18/2010. (V.4.) TEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Településfejlesztési és Ellátási 

Bizottsága a zárt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el. 

 

3. Vegyes ügyek: 

d) Pápai 967 hrsz-ú „kivett közterület” megnevezésű ingatlanból 794 m2 terület átminősítése 

(Gungl Zoltán és f.) 

e) Pápai 2489/6 és 2489/4  hrsz-ú „kivett árok” megnevezésű ingatlan átminősítése (Bíró Jutka) 

f) Pápai 01462/9 hrsz-ú „kivett saját használatú út” átminősítése (Tapolcafői téglaipar) 

 

 

3. Vegyes ügyek 

 

d)  Pápai 967 hrsz-ú „kivett közterület” megnevezésű ingatlanból 794 m2 terület 

átminősítése (Gungl Zoltán és felesége) 

 

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 további kérdés, hozzászólás és észrevétel nem 

érkezett. 

 

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

határozatot hozta: 

 

19/2010. (V.4.) TEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Településfejlesztési és Ellátási 

Bizottsága a Pápai 967 hrsz-ú „ kivett közterület” megnevezésű 

ingatlanból 794 m2 terület átminősítéséról szóló előterjesztést 

megtárgyalta, és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 

Képviselőtestületnek. 

 

 

 

e) Pápai 2489/6 és 2489/4 hrsz-ú „kivett árok” megnevezésű ingatlanok átminősítése 

(Bíró Jutka) 

 

 

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: 

 

20/2010. (V.4.) TEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Településfejlesztési és Ellátási 

Bizottsága a Pápai 2489/6 és 2489/4 hrsz-ú „kivett árok” 

megnevezésű ingatlanok átminősítéséről szóló előterjesztést 

megtárgyalta, és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 

Képviselőtestületnek. 

 

 

f) Vízmű Pápai 01462/9 hrsz-ú „kivett saját használatú út” megnevezésű ingatlan 

átminősítése (Tapolcafői téglaipar) 

 

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: 

 

21/2010. (V.4.) TEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Településfejlesztési és Ellátási 

Bizottsága a Pápai 01462/9 hrsz-ú „ kivett saját használatú út” 

megnevezésű ingatlan átminősítéséről szóló előterjesztést 

megtárgyalta, és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 

Képviselőtestületnek. 

 

 

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

 

  

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 …………………………………. …………………………………………. 

 Mészáros István sk. Németh Tamás sk. 

 elnök osztályvezető 

 

 


