
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. augusztus 17-én 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: 

 

36/2010. (VIII.17.) TEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Településfejlesztési és Ellátási 

Bizottsága az ülés napirendjéről szóló indítványt elfogadja. 

 

Napirendek: 

Beszámoló az önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról 

„Fogadj örökbe egy közterületet” program elfogadása 

Vegyes ügyek: 

a) Munkás utcai csapadék –főgyűjtő építésére pályázat benyújtása 

b) Észak-Balatoni Szilárdhulladék-kezelési Társulás társulási megállapodás módosítása 

c) Bakony Volán Zrt. helyi autóbusz járatok menetrend módosítása 

 

 

1. Beszámoló az önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról 

 

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. 

 

 

 



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: 

 

37/2010. (VIII.17.) TEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Településfejlesztési és Ellátási 

Bizottsága a Pápa Város Önkormányzata 2010. I. félévi 

gazdálkodásáról szóló beszámoló fejlesztési célú fejezeteit 

megtárgyalta, azt az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja a 

Képviselőtestületnek. 

 

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

 

2. „Fogadj örökbe egy közterületet” program elfogadása 

 

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: 

 

38/2010. (VIII.17.) TEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Településfejlesztési és Ellátási 

Bizottsága a „Fogadj örökbe egy közterületet” programról szóló 

előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatot elfogadásra 

javasolja a Képviselőtestületnek.  

 

 

 

3. Vegyes ügyek 

 

a) Munkás utcai csapadék –főgyűjtő építésére pályázat benyújtása 

 

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: 



 

39/2010. (VIII.17.) TEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Településfejlesztési és Ellátási 

Bizottsága a Munkás utcai csapadék –főgyűjtő építésére 

benyújtandó pályázatról szóló előterjesztést megtárgyalta, és a 

határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 

Képviselőtestületnek.  

 

b) Észak-Balatoni Szilárdhulladék-kezelési Társulás társulási megállapodás 

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 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

40/2010. (VIII.17.) TEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Településfejlesztési és Ellátási 

Bizottsága az Észak-Balatoni Szilárdhulladék-kezelési Társulás 

Alapító Okiratának és Társulási Megállapodásának 

módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és a határozati 

javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.  

 

 

c) Bakony Volán Zrt. helyi autóbusz járatok menetrend módosítása 

 

Mészáros István elnök 

Felkéri Németh Tamás műszaki osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Németh Tamás műszaki osztályvezető 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a Szolgáltatóval közösen megvizsgálták Kövér József által korábban 

felvetett igény megvalósításának lehetőségét és az alábbiakat javasolják:  

A Várkertfürdő érintésével közlekedő 9-es és 10-es járatok a Teveli úti körforgalomig történő 

kitérővel közlekednek, szeptember 1-től kezdődően 3 hónap próbaidő alatt.  A kitérő miatti többlet 

kilométer teljesítmény a járatok igénybevételétől függően többletköltség (többlet üzemeltetési 

támogatás) elszámolásával, vagy anélkül biztosítható. 

A próbaidő letelte után, a tapasztalatok figyelembe vételével a Bizottság és a Szolgáltató dönt a járatok 

véglegesítésének lehetőségéről. 

 

 

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: 

 

 



 

 

41/2010. (VIII.17.) TEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Településfejlesztési és Ellátási 

Bizottsága elfogadja a Bakony Volán Zrt javaslatát, mely 

szerint a Várkertfürdő érintésével közlekedő 9. és 10. számú 

helyi járatok 3 hónap próbaidőre a Teveli úti körforgalomig 

történő kitérővel közlekednek, szeptember 1-től. A próbaidő 

letelte után a TEB a Szolgáltatóval közösen dönt a járatok 

végleges közlekedéséről. 

 

 

Több napirend nem lévén a bizottság elnöke az ülést 15.45 órakor bezárta. 

 

  

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 …………………………………. …………………………………………. 

 Mészáros István Németh Tamás 

 elnök osztályvezető 

 

 
 


