
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS ELLÁTÁSI BIZOTTSÁGA  

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

 

Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatalban, a II. emeleti tárgyalóban, a Településfejlesztési és 

Ellátási Bizottság 2010. július 6-án 14.30 órai kezdettel tartott üléséről  

Jelen vannak:  Mészáros István, a bizottság elnöke  

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

Szekér László 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 mind a 7 tagja 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 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

24/2010. (VII.6.) 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 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010 (I. 21.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

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

tervezete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 

16/2003 (IX. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról 

3. Bakony Volán Zrt. beszámolója az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi 

személyszállítással kapcsolatos 2009. évi közszolgáltatási tevékenységről 

4. Vegyes ügyek: 

a) Belvárosi Szabályozási Terv környezeti hatásvizsgálata 

b) Külső Várkert Szabályozási Terv környezeti hatásvizsgálata 

c) „Fogadj örökbe egy közterületet” program 

d) Közműfejlesztési hozzájárulás részletfizetési engedélyezése 

e) Telek-kiegészítés – Batthyány utca 

f) Telek-kiegészítés - Tapolcafő 

 

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

tervezete Pápa Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010 (I. 21.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 



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, hogy az Öreghegy legforgalmasabb útszakaszainak aszfaltozására mikor kerülhet sor? 

 

Németh Tamás műszaki osztályvezető 

Elmondja, hogy amennyiben a költségvetés erre keretet biztosít, az út aszfaltozása megtörténik. 

Jelenleg a Városgondnokság útjavítási kerete áll rendelkezésre, hogy az utak állapota a lehetőségekhez 

mérten a legjobb legyen az Öreghegyben is. 

 

Mészáros István elnök 

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

érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozta: 

 

25/2010. (VII.6.) TEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Településfejlesztési és Ellátási 

Bizottsága a Pápa Város Önkormányzata 2010. évi 

költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló rendelet-tervezetet megtárgyalta, azt az előterjesztés 

szerint elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

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

 

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

tervezete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 

szóló 16/2003 (IX. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Kovács Attila a Közszolg Kft. ügyvezető igazgatója. 

 

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 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

26/2010. (VII.6.) TEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Településfejlesztési és Ellátási 

Bizottsága a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 

helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 



módosításáról szóló rendelet-tervezetét megtárgyalta, és 

elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.  

 

A szavazást követően Kovács Attila a Közszolg Kft. ügyvezető igazgatója távozott a Bizottság üléséről. 

 

3. Bakony Volán Zrt. beszámolója az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi 

személyszállítással kapcsolatos 2009. évi közszolgáltatási tevékenységről 

 

A napirend tárgyalásán a Bakony Volán Zrt. képviseletében jelen vannak: Szabó Gábor, Redling 

József és Sersznyev Tamás. 

 

Mészáros István elnök 

Tájékoztatja az ülés résztvevőit, hogy a napirend tárgyalása során, amennyiben szükség lesz rá zárt 

ülést rendel el. Megkérdezi a Bakony Volán Zrt. képviseletében érkezettektől, hogy van-e szóbeli 

kiegészítésük az előterjesztéshez. 

 

Sersznyev Tamás: 

Elmondja, hogy nincs szóbeli kiegészítésük az előterjesztéshez. 

 

Kövér József 

Kérdése, hogy a menetrend kialakítása során figyelembe lehetne-e venni, hogy a Veszprémi út 

irányából a Termálfürdő, illetve a Vajda lakótelep felé is legyen közlekedés, mert lenne rá igény. 

Szóba kerülhetne-e, hogy az a busz, ami elmegy a Termálfürdőig, az eljöhetne-e a Vízmű utcai 

körforgalom előtti megállóig? Ez mind a lakók, mind a Termálfürdő számára pozitív változás lehetne. 

 

Sersznyev Tamás: 

Hajlandóságot mutatnak a menetrendnek a lakossági igényekhez történő alakítására. A múlt év során 

is több ilyen változtatás történt, aminek hatására 6000 km-rel nőtt az éves helyijárati teljesítmény. 

Ennek van költségnövelő hatása is, amivel számolni kell az Önkormányzattal egyetértésben. A fenti 

járatok útvonalainak kibővítése igényként már felmerült, hamarosan be is építik a menetrendbe. Az 

egyéb menetrend változtatások a város útfelújítási munkáit követően, az új forgalmi rend kialakulása 

után kerülnek napirendre, mint ahogy a vasúti közlekedéshez való igazítás is. 

 

 

Mészáros István elnök 

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

érkezett. 

 

 

Ezt követően a bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

27/2010. (VII.6.) TEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Településfejlesztési és Ellátási 

Bizottsága Bakony Volán Zrt. az autóbusszal végzett menetrend 

szerinti helyi személyszállítással kapcsolatos 2009. évi 

közszolgáltatási tevékenységről szóló beszámolóját 

megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

A szavazást követően a Bakony Volán Zrt. képviseletében jelen lévő Szabó Gábor, Redling József és 

Sersznyev Tamás távozott a Bizottság üléséről. 



4. Vegyes ügyek 

 

a) Belvárosi Szabályozási Terv környezeti hatásvizsgálata 

 

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 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

28/2010. (VII.6.) TEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Településfejlesztési és Ellátási 

Bizottsága a Belvárosi Szabályozási Terv környezeti 

hatásvizsgálatáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és a 

határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 

Képviselőtestületnek.  

 

b) Külső Várkert Szabályozási Terv környezeti hatásvizsgálata 

 

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 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

29/2010. (VII.6.) TEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Településfejlesztési és Ellátási 

Bizottsága a Külső Várkert Szabályozási Terv környezeti 

hatásvizsgálatáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és a 

határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 

Képviselőtestületnek.  

 

 

c) „Fogadj örökbe egy közterületet” program 

 

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 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

30/2010. (VII.6.) TEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Településfejlesztési és Ellátási 

Bizottsága a „Fogadj örökbe egy közterületet” programról szóló 

előterjesztést megtárgyalta, és a határozati javaslatot 

elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.  

 

 

Mészáros István javasolja, hogy a meghívóban jelzett vegyes ügyek közül a részletfizetési kérelemről, 

valamint a telek-kiegészítésekről szóló előterjesztéseket a bizottság zárt ülésen tárgyalja meg. 

 

Ezt követően a bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

31/2010. (VII.6.) 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 15.15 órakor bezárta, a bizottság zárt ülésen 

folytatja munkáját. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 …………………………………. …………………………………………. 

 Mészáros István Németh Tamás 

 elnök osztályvezető 


