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Kispápaiak és nagypápaiak

Hideg, szeles november végi nap volt sok izga-

tott gyerekkel és szüleikkel is számosan; rövid 

megnyitóünnepség után elhárult minden akadály, 

aztán a kispápaiak a gyöngykavicsban meglassult 

rohanással vetették magukat a játékokra. Kategóriát 

léptünk húsz évvel ezelőtt, hosszú előkészítés és vi-

szonylag tempós építkezést követően átadtuk az ak-

kor még Máltai Játszótérnek nevezett létesítményt, 

a mai Kópé-Várat.

Játszótérről mindenkinek vannak élményei. A gye-

rekkoriak az emlékezetből kopóban, a saját lánya-

inkkal és fiainkkal megéltek frissebben. Nekünk is 

volt annak idején a Vajdán a 2. és a 4. számú épüle-

tek között, vasakból, leginkább mászókák és néhány 

mérleghinta, bár leggyakrabban azért mindezek 

ellenére inkább fociztunk; meg voltak hajóhinták a 

Várkertben (oda csak megerősített óvónői kísérettel 

mehettünk).

Most megint szintet lépünk. Úgy hozta az élet, vala-

mint a különböző pályázatok nehezen kiszámítható 

megvalósítása, hogy egyszerre épültek/épülnek a 

játszóterek a Schwenczel-réten, a Téglagyári úton és 

a Várkertben, hamarosan pedig egy újabbat kezdünk 

meg a Külső-Várkertben. A várkerti lesz a legna-

gyobb, a mellette épülő kávézóval remek időtöltést 

ígér kispápaiaknak és nagypápaiaknak egyaránt. 

Az épülő játszóterekről szóló hírek sokakat megszó-

laltattak: hasonló helyeket szeretnének a város más 

pontjaira is! Az igény természetes, feladat van még 

bőven. Kezdjünk egy új fejezetet, olyat, amikor nem 

az a feladat, hogy az egyszer felépített játékokat a 

vandalizmus miatt kétévente fel kell újítani, hanem 

inkább azt tervezhetjük, hogy a szépen működő lé-

tesítmények mellett a város melyik pontjára tervez-

hetjük-építhetjük a következőt. Ráadásául mindezt 

úgy, hogy kevés olyan városi beruházás van, amiben 

a közösség túlnyomó részének a támogatását fenn-

tartások nélkül remélhetjük, de az, ami a gyerekein-

ket, az unokáinkat szolgálja, talán különösebb túlzás 

nélkül ebbe a körbe sorolható!

Hajrá Pápa!

dr. Áldozó Tamás

Ismét hatalmas veszteség érte Pápa vá-
ros közéletét. Életének 78. évében elhunyt 
dr. Edelényi-Szabó Attiláné dr. Wiesner Ka-
talin szemész főorvos, Pápa Város Díszok-
levele kitüntetettje.

Dr. Edelényi-Szabó Attiláné dr. Wiesner 
Katalin 1966-ban szerezte orvosi diplomá-
ját a Debreceni Orvostudományi Egyete-
men, majd a Miskolci Kórházban kezdett 
dolgozni segédorvosként. 1970-ben szer-
zett szakvizsgát szemészetből. 1973. május 
1-jén kezdte meg orvosi tevékenységét a 
Pápai Gróf Esterházy Kórház szemészeti 
osztályán, mint alorvos. Szakmai tudá-
sa, szorgalma elismeréseként 1980-ban 
adjunktusi, majd 1985-ben főorvosi kine-
vezést kapott. A kórház szemészeti osztá-
lyának vezetésére 1990. május 4-től kapott 
megbízást.

A kórház kollektívája így emlékszik rá:

Munkája során átélte és megtapasztalta 
a vizsgálatokban és műtéti eljárásokban 
lezajlott szakmai fejlődést, melynek csak 
úgy tudott eleget tenni, hogy folyamato-
san képezte magát. Nemcsak önképzésére 
fordított hangsúlyt, hanem osztályvezető 
főorvosként, szakmai ismeretei átadásával 
segítette orvos kollégáit, szakdolgozóit.

Magas szintű szakmai tevékenysé-
ge során jelentősen hozzájárult szemész 
szakorvosként a Pápán és vonzáskörze-
tében élők színvonalas egészségügyi el-
látásához. A főorvosnő csendes, szerény 
személyiség volt, aki szakmai tapaszta-
latával, odaadó munkájával munkatársai 
számára is példaként szolgált. Jó emberi 
magatartása alapján a betegek szeretetét 
és megbecsülését élvezte. Dr. Wiesner Ka-
talin főorvosnő a betegségéig a szemészeti 
szakrendelőben végezte szakorvosi tevé-
kenységét. Munkáját hivatásként végezte 
és látta el.

Dr. Edelényi-Szabó Attiláné dr. Wiesner 
Katalint Pápa Város Önkormányzata saját 
halottjának tekinti.

Elhunyt dr. Edelényi-Szabó Attiláné 
dr. Wiesner Katalin
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Decemberi polgármesteri döntések

Ahogy arról korábban már beszámol-
tunk, a veszélyhelyzet idején a kép-
viselő-testület és a képviselő-testü-

let bizottságai hatáskörét a polgármester 
gyakorolja. Ennek értelmében a december 
15-i és 21-i képviselő-testületi ülések napi-
rendjén szereplő előterjesztésekkel kap-
csolatban dr. Áldozó Tamás polgármester 
hozta meg a döntést. Az előterjesztéseket a 
képviselő-testület valamennyi tagja meg-
kapta, azok tartalmát a képviselők megis-
merhették.  

A december 15-i ülés legfontosabb na-
pirendi pontjai közt szerepelt Pápa Város 
Önkormányzatának Egyesített Szociális 
Intézménye, valamint a Pápai Egyesített 
Bölcsődék intézményvezetői állására kiírt 
pályázatok elbírálása. Szintén döntés szü-
letett az önkormányzat átmeneti gazdál-
kodásáról, mely rendelet a város 2021-es 
költségvetésének megalkotásáig határozza 
meg a gazdálkodás kereteit. 

Ugyancsak december közepén született 
döntés a településüzemeltetési és telepü-
lésfejlesztési feladatok átcsoportosításáról. 
Ez Pápa Város Önkormányzatának Város-
gondnoksága és Közterület-felügyelete, va-

lamint a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 
közti feladat átcsoportosítást jelentett.

A polgármester döntött továbbá a  
Volánbusz Zrt. helyi menetrend szerinti 
személyszállítási feladatok ellátásával tör-
ténő megbízásáról, valamint a KÖZSZOLG 
Kft. tevékenységéről, működéséről és  
gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadá-
sáról is.

December 21-én többek közt döntés szü-
letett a településrészi önkormányzatokról, 
valamint a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól és ezek megsértésének jogkö-
vetkezményeiről szóló rendeletről, a helyi 
esélyegyenlőségi program felülvizsgála-
táról, a képviselő-testület 2021-es munka-
tervéről és a Pápai Polgármesteri Hivatal 
tevékenységéről is.

 
Mivel a veszélyhelyzet 2021. február 

8-áig van érvényben, a képviselő-testület 
és annak bizottságai hatáskörét január hó-
napban is a polgármester gyakorolja. Így 
már biztos, hogy  a januári képviselő-tes-
tületi ülés napirendjén szereplő előterjesz-
tésekkel kapcsolatban is dr. Áldozó Tamás 
hozza meg a döntést.  

Szerző: Pintér-Papp Eszter
 Fotó: Pintér Ádám

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

TUDTA?
A november 4-én kihirdetett veszély-

helyzet továbbra is fennáll. A kormány 
nemrégiben úgy döntött, hogy a koráb-
ban január 11-éig érvényben lévő korlá-
tozó intézkedéseket meghosszabbítja, így 
például február 1-jéig érvényben marad a 
20 óra és 5 óra közötti kijárási tilalom, va-
lamint a középiskolai oktatás is digitális 
formában folytatódik. 

Ehhez kapcsolódóan a dr. Áldozó Ta-
más polgármester által a közterületi 
maszkviseléssel kapcsolatban megho-
zott rendelet is érvényben maradt – a je-
lenlegi szabályozás szerint 2021. február 
7-én 24 óráig -, így az üzletek parkolóiban, 
illetve a posta, a bölcsődék, az óvodák és 
iskolák környezetében, gyógyszertárak, 
pénzintézetek és egészségügyi intézmé-
nyek előtt, amennyiben kettőnél többen 
várakoznak, kötelező a maszk viselé-
se. A rendelet a hatodik életévét be nem 
töltött kiskorúak kivételével mindenkire  
érvényes.
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Decemberben két képviselő-testületi 
ülést is tartottak volna. A veszély-
helyzet idején az ezek napirendjén 

szereplő előterjesztésekről a polgármester 
dönt. Dr. Áldozó Tamást arra kértük, is-
mertesse a legfontosabb döntéseit.

A városvezető hangsúlyozta, a decem-
ber 15-i ülés egyik legfontosabb napirend-
je személyi ügyekkel 
kapcsolatos döntés 
volt. Elsőként Pápa 
Város Önkormány-
zatának Egyesített 
Szociális Intézménye 
intézményvezetői ál-
lására kiírt pályázatot 
bírálta el. Az állásra 
egyedül Szalainé Ti-
hanyi Andrea intéz-
ményvezetőtől érke-
zett pályázat, melyet 
a polgármester elfoga-
dott, így újabb öt évre a 
korábbi intézményve-
zetőt bízta meg az ESZI 
vezetésével. 

Szintén a személyi 
ügyek közt született 
döntés a Pápai Egye-
sített Bölcsődék intéz-
ményvezetői állására 
kiírt pályázatról is. A 
város három bölcsődéjét magába foglaló 
új intézmény vezetője - az állásra egyedüli 
pályázó - Tóth Kata korábbi bölcsődevezető 
lett.

Dr. Áldozó Tamás december 15-én ho-
zott döntést Pápa Város Önkormányzata 
2021-es átmeneti gazdálkodásáról. Erre 
azért volt szükség, mert ez a 
rendelet biztosít arányos for-
rásokat a város működéséhez 
a 2021-es költségvetés elfoga-
dásáig. 

Fontos decemberi döntés 
volt a településüzemeltetési 
és településfejlesztési felada-
tok átcsoportosítása, mely 
Pápa Város Önkormányza-
tának Városgondnoksága 
és Közterület-felügyeletét, 
valamint a Pápai Városfejlesztő Társaság 
Kft-t érinti. A döntés értelmében a járda-

felújítással, járdaépítéssel kapcsolatos fel-
adatok a Városfejlesztő Kft-től átkerültek a 
Városgondnoksághoz. A gazdasági társa-
ságnál ehhez a feladathoz kapcsolódóan 
foglalkoztatott nyolc munkavállaló számá-
ra felajánlották a Városgondnokságnál tör-
ténő foglalkoztatást, közülük ketten nem 
éltek ezzel a lehetőséggel. A polgármester 
hangsúlyozta, most azt látják, hogy a Vá-
rosgondnokság feladatkörében – akkor is, 
amikor nem járdát újítanak fel – bőven 

megvan az a feladatmennyiség, ami az új 
munkavállalók kapacitását leköti. 

Szintén decemberben született döntés 
arról, hogy a város támogatja a Magyar 
Református Szeretetszolgálat Alapítvány 
adománygyűjtését, mellyel az ősz folya-
mán megsérült viski református templom 

felújításához 
járul hozzá. 
Ahogy arról 
online felü-
letünkön be-
számoltunk, 
2020. október 
5-én az orkán 
erejű szél ko-
molyan meg-
rongálta a 
viski reformá-
tus templom 

bádoghéjazatát. Az esőzések következté-
ben beázott a templom és komoly károkat 

szenvedett. Dr. Áldozó Tamás elfogadta az 
előterjesztést, melynek értelmében a kép-
viselő-testület a Magyar Református Sze-
retetszolgálat Alapítvány gyűjtéséhez csat-
lakozva 500.000 forint támogatást nyújt 
partnervárosa református templomának 
megmentéséhez. 

Dr. Áldozó Tamás arról is tájékoztatást 
adott, hogy az idei évben nem írtak ki köz-
beszerzést a helyi személyszállítással kap-

csolatban, hanem a jogszabályok adta lehe-
tőséggel élve két évre meghosszabbították 
a Volánbusz Zrt-vel való együttműködést. 
Eközben szeretnék, ha Pápán újragondolt 
tömegközlekedési struktúra alakulna ki.  

A december 21-i ülés fontos napirendje 
volt a településrészi önkormányzatokkal 
és a Településrészi Tanácsadó Testületek 
létrehozásával kapcsolatos döntés. 

A napirenden szerepelt a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól és ezek 
megsértésének jogkövetkezményeiről szó-
ló rendelet tervezete is. A képviselő-tes-
tület ebben a rendeletben határozza meg 
azon közösségi együttélés szabályait sértő 
cselekvések körét, melyeket kihágásnak 
minősít. December 21-én napirenden sze-
repelt még a Helyi Esélyegyenlőségi Prog-
ram felülvizsgálata, a képviselő-testület 
munkaterve és a polgármesteri hivatal te-
vékenységéről szóló beszámoló is.   

Fontos decemberi döntések
Szerző: Pintér-Papp Eszter  
 Fotó: Pintér Ádám

Decemberben a 
vészélyhelyzet 
idejére kapott 

felhatalmazás alapján 
két képviselő-testületi 
ülés napirendi pontjairól 

döntött a polgármester 

“
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A képviselő-testület korábban tár-
gyalt az önkormányzati intézmé-
nyeket érintő átszervezésről, érint-

ve egyes gazdasági társaságok működését 
is. Az akkori előterjesztés tartalmazta, 
hogy a településüzemeltetési és település-
fejlesztési feladatokat ellátó intézmények, 
gazdasági társaságok tevékenysége kö-
zött is vannak átfedések.

. 
A képviselő-testület akkor felkérte a 

polgármestert, hogy a konkrét képvise-
lő-testületi döntést igénylő előterjeszté-
seket terjessze a testület elé.  Pápa Város 
Önkormányzatának Városgondnoksága 
és Közterület-felügyelete, valamint a Pápai 
Városfejlesztő Társaság Kft. tevékenységé-
vel kapcsolatban decemberben döntött dr. 
Áldozó Tamás polgármester.

Az előterjesztésben foglaltak szerint 
mind a Városgondnokság, mind a Pápai 
Városfejlesztő Társaság Kft. tevékenységi 
körében szerepelt korábban a közterületek 
építése és megújítása – járdaépítés és fel-

újítás –, emellett egyéb építési és bontási 
tevékenységet, valamint lakóingatlanok 
és nem lakáscélú helyiségek felújításával 
kapcsolatos feladatokat is végeztek. Mind-
ezek mellett a Városgondnokság látja el a 
közterületek, utak, járdák, parkolók, busz-
megállók fenntartásával, kezelésével, üze-
meltetésével kapcsolatos feladatokat. 

Ebből kö-
vetkezően ha-
sonló felada-
tok ellátására 
mindkét he-
lyen rendelke-
zésre állt hu-
mánerőforrás. 
A polgármes-
ter a párhu-
z a m o s s á g ok 
kiküszöbölése, 
a hatékonyabb 
feladatellátás 
és humánerő-
forrás-gazdál-
kodás érdeké-
ben elfogadta 

az előterjesztést, mely szerint 2021. január 
elsejétől az imént ismertetett feladatokat 
teljeskörűen a Városgondnokság végzi. A 
Városfejlesztő Kft-nél az ezen tevékeny-
ségekhez kapcsolódó feladatokat ellátó 
munkavállalókat – amennyiben azt vál-
lalták – január 1-jétől a Városgondnokság 
foglalkoztatja.   

Településüzemeltetési és -fejlesztési feladatok 
Szerző: Pintér-Papp Eszter

 Fotó: archív

A megyei kormányhivatal folyama-
tosan ellenőrzi az önkormányzatok 
működésének törvényességét. Ab-

ban az esetben, ha bármilyen észrevétele 
van, a rendelkezésére álló eszközökkel el-
jár a törvényesség fenntartása érdekében. 
Elsőként törvényességi észrevételt tehet, 
de odáig is eljuthatnak egyes ügyek, hogy 
a kormányhivatal bíróságon kezdeménye-
zi a képviselő-testület feloszlatását. 

Dr. Áldozó Tamás polgármestertől meg-
tudtuk, a megyei kormányhivatal nemrégi-
ben arra hívta fel a figyelmet, hogy a város 
településrészi önkormányzatokkal kapcso-
latos szabályozását aggályosnak találta. A 
kormányhivatal ezzel kapcsolatban nem 
tett törvényességi észrevételt, csupán fel-
hívta a figyelmet arra, hogy ezt a szabályo-
zást újra kell gondolni. 

A probléma a képviselő-testület szerve-
zeti és működési szabályzatát érinti. A pá-
pai részönkormányzatokat 2011-ben – sok 
más önkormányzathoz hasonlóan – úgy 
alakították ki, hogy a képviselő-testület 
tagjának a településrészen megválasztott 

önkormányzati képviselő lett a részönkor-
mányzat elnöke és mellé az ötfős részön-
kormányzat további tagjait a településrész-
ről jelölt személyek közül választotta meg 
a képviselő-testület. 

Ez a modell korábban jogszerűen mű-
ködhetett, azonban az Önkormányzati Tör-
vény egy módosításának következtében a 
szabályozásból kikerült a részönkormány-
zatok státuszát egyértelművé tevő szöveg-
rész egy részlete. Ezáltal a szabályozás el-
lentmondásossá vált.

Amikor a kormányhivatal észrevétele 
megérkezett, dr. Áldozó Tamás a Telepü-
lési Önkormányzatok Országos Szövetsé-
ge társelnökeként egy törvénymódosítás 
előkészítését kezdeményezte Pogácsás 
Tibor államtitkárnál, aki válaszlevelében 
megírta, hogy valóban ellentmondásos a 
szabályozás, de jogszabályértelmezés alap-
ján ők úgy látják, hogy részönkormányzat 
csak olyan összetételben működhet, ahol 
eggyel több képviselőnek megválasztott 
tag van, mint amennyi a településrészről 
beválasztottak száma. Tulajdonképpen a 
településrészi önkormányzatnak a kép-
viselő-testület bizottságaihoz hasonlóan 
kellene működnie. A pápai településrészi 

önkormányzatok esetében ez azt jelentené, 
hogy három települési önkormányzati kép-
viselő mellett a helyieket csak két személy 
képviselhetné az ötfős testületben. Ennek 
az az oka, hogy ha az SZMSZ a részönkor-
mányzat hatáskörébe közpénzzel kapcso-
latos döntést utal, akkor azt a döntést nem 
hozhatják meg legitimációval nem rendel-
kező képviselők. 

- Az én álláspontom az, hogy ebben az 
esetben a részönkormányzat lényege ve-
szik el, hiszen nem a helyieket hívjuk be a 
testületekbe – hangsúlyozta a városvezető, 
aki ezért a négy részönkormányzat meg-
szüntetéséről döntött, és helyettük Telepü-
lésrészi Tanácsadó Testületek létrehozását 
kezdeményezte. Ezekben a testületekben 
jogszerűen van lehetőség az egy megvá-
lasztott képviselő mellett négy helyi tag 
megválasztására. 

- Nem tudok elfogadni olyan megoldást, 
amellyel kiszorítjuk a helyieket a település-
részekkel kapcsolatos döntésekből – emel-
te ki dr. Áldozó Tamás. 

A  polgármester  rámutatott,  a pápai 
részönkormányzatok soha nem működ-
tek törvénysértő módon, hiszen soha nem 
döntöttek közpénzekről.        

Településrészi Tanácsadó Testületek
Szerző: Pintér-Papp Eszter

Járdaépítés a Kisfaludy utcán
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A szociális ágazatban komoly szak-
mai ismeretekkel rendelkező, elhi-
vatott, a megfelelő erkölcsi és anyagi 

megbecsülés hiányában is a maximumon 
teljesítő szakemberekkel találkozhatunk. 
Sokan közülük évtizedek óta dolgoznak 
segítségre szoruló embertársainkért. Így 
van ezzel Szalainé Tihanyi Andrea, Pápa 
Város Önkormányzatának Egyesített Szo-
ciális Intézménye intézményvezetője is, 
akinek vezetői megbízása az elmúlt év 
végén lejárt. Újra megpályázta az intéz-
ményvezetői állást és dr. Áldozó Tamás 
polgármester újabb öt évre bizalmat sza-
vazott a koronavírus-járvány idején is ki-
emelkedő munkát végző szakembernek. 
Szalainé Tihanyi Andreával hivatásáról és 
az intézmény munkájáról beszélgettünk.     

 
- Ez volt a harmadik pályázatom, 2010 

novemberétől vezetem az 
intézményt. Örömömre 
szolgált, hogy a szakértői 
bizottsági meghallgatáson 
a pályázatommal kapcsolat-
ban a hozzászólásokban sok 
pozitív gondolat hangzott el. 
Ez megerősített abban, hogy 
az eddig elvégzett mun-
kámmal elégedettek voltak. 
Az állásra egyébként egye-
dül pályáztam. Talán nem 
okozok meglepetést azzal, 
ha azt mondom, hogy nem 
ért váratlanul polgármester 
úr döntése. Nagyon szépen 
köszönöm a   bizalmat és 
a támogatást, remélem a 
következő öt év mindenki 
számára sikeres lesz. A szakmai munká-
ban mindig törekszem a minél magasabb 
színvonal biztosítására. Tudom, hogy ma-
gas a mérce, az elvárás, de csak így lehet 
minőségi munkát végezni.

- Az elmúlt időszakban többször is fog-
lalkoztunk az Egyesített Szociális Intéz-
mény munkájával, a koronavírus-járvány 
fókuszba helyezte a szociális ellátást. Most, 
egy ötéves időszakot lezárva, hogyan érté-
keli az intézmény munkáját?

- Pápa Város Önkormányzatának Egye-
sített Szociális Intézménye tizenhárom 
szolgáltatást végez. Az elmúlt öt évben több 
szolgáltatásban is történtek gyökeres vál-
tozások, melyeknek egy része jogszabályi 
változásoknak volt köszönhető, másrészt 

fenntartói, testületi döntés következtében 
is történtek nálunk változások. Így példá-
ul 2016-ban átalakuláson ment keresztül 
a házi segítségnyújtás, két új tevékenysé-
gi kört vezettek be, a szociális segítést és 
a személyi gondozást. El kell mondanom, 
hogy az átállás 
rugalmasan és 
zökkenőmen-
tesen történt.  
A másik fontos 
változás a jel-
zőrendszeres 
házi segítség-
nyújtást érinti. 
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazga-
tóság szerződést kötött az önkormányzat-
tal a feladat ellátására, amely egyébként 
állami feladat. A szolgáltatás biztonságos 
működtetéséhez az állami támogatás ösz-
szege nem volt elegendő, az önkormány-
zat anyagi hozzájárulásával teremti meg a 

szolgáltatással kapcsolatos kiadások fede-
zetét. Az önkormányzat ezért arról döntött, 
hogy 2021 januárjától nem látja el ezt az ál-
lami feladatot. Ezzel a szolgáltatás a város-
ban nem szűnik meg, az állami fenntartású 
dákai intézmény biztosítja a továbbiakban 
a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. 
Szintén újdonság, hogy az igényekhez 
igazodva az elmúlt év szeptemberében új 
autista csoportot alakítottunk ki a Fogyaté-
kosok Nappali Intézményében. A szociális 
foglalkoztatásra a következő három évre 
újabb pályázatot nem nyújtottunk be, mert 
a finanszírozása nem fedezte a kiadásokat, 
ehhez szintén az önkormányzat nyújtott 
évi kétmillió forintot. Így januártól már 
nincs fejlesztő foglalkoztatás.

- A családsegítés területét is jelentősen 
átalakította a központi szabályozás, szá-
mos többletfeladatot is el kell látniuk.  

- Valóban, a családsegítés és gyermek-
jóléti szolgáltatás az elmúlt öt évben sok 
átalakuláson ment keresztül a jogszabályi 

változásoknak köszönhető-
en. Ennek megfelelően 2016. 
január 1-jétől Pápa Város Ön-
kormányzatának Egyesített 
Szociális Intézménye szak-
mai és szervezeti szempont-
ból önálló intézményegysége-
ként Család- és Gyermekjóléti 
Központot és Pápa város la-

kosságát ellátó külön egységeként Család- 
és Gyermekjóléti Szolgálatot működtet. 

A szociális diagnózis készítése 2018. ja-
nuár 1-jétől a központ feladata, mely 2018. 
szeptember 1-től  az általános szolgáltatási 
feladatain túl óvodai és iskolai szociális se-
gítő tevékenységet is biztosít. 

- A szakosított 
ellátások területén 
történt változás?

- Ebből a szem-
pontból a szakosí-
tott ellátásokban 
nem történt válto-
zás. A bentlakásos 
idősek otthonaiban 
a kihasználtság 
folyamatosan 100 
százalék közelében 
van. A szolgáltatás 
iránti igényt mutat-
ja, hogy folyamato-
san sok a várakozó 
a férőhelyekre. 

Hangsúlyoznom 
kell, hogy az imént 

említett változások hatékonyabb és gazda-
ságosabb működést eredményeztek és erre 
számítok a jövőben is. 

- A szociális területen országosan megfi-
gyelhető tendencia a magas fluktuáció. Ez 
mennyiben érinti az önök intézményét?

- Ahogy arról az elmúlt időszakban már 
többször is beszélgettünk, az intézményben 
magas a fluktuáció. Ez azonban nem min-
den telephelyen, részlegen tapasztalható. 
Az elmúlt öt évben közel száz szakdolgo-
zó hagyta el az intézményt. Többségük je-
lentős szakmai tapasztalattal és több éves 
munkaviszonnyal rendelkező szakember 
volt. Ők többségében az idősek otthonában 
dolgozó ápolók, gondozók és a családsegí-
tés és gyermekjólét területen dolgoztak.

Beszélgetés Szalainé Tihanyi Andreával
Szerző: Pintér-Papp Eszter 

 Fotó: Pintér Ádám, archív

Csak csapatban lehet jól dolgozni

Pápa Város Önkor-
mányzatának Egyesített 

Szociális Intézménye 
tizenhárom 

szolgáltatást végez

“
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A költségvetés tervezésekor mindig 
a takarékos gazdálkodásra törekedtünk, 
de mindig volt lehetőségünk fejlesztésre 
és felújításra is. Minden szükséges tár-
gyi féltétel biztosításában segítséget és 
maximális támogatást kaptunk az önkor-
mányzattól. A legnagyobb segítséget a bér-
kompenzációban kapta az intézmény. Az 

önkormányzat 2018. évtől a házi segítség-
nyújtásban dolgozók részére 24.000 forint 
ápolási pótlékot biztosít. Ez egyébként csak 
a bentlakásos ellátásban dolgozók részére 
lenne kötelező.  Emellett 2019 óta a bent-
lakásos ellátásban dolgozó kollégák és a 
Család- és Gyermekjóléti Központ dolgozói 
kapnak - végzettségtől függően - 10-15-20 
ezer forint bértámogatást, amely nagy se-
gítséget jelent.

El kell mondanom, hogy az ESZI kol-
lektívájára mindig jellemző volt a családi-
as légkör, a jó munkatársi viszony. Fontos 
feladatnak tartom ezt a jövőben is fenntar-
tani és megőrizni, hiszen kihatással van a 
szakmai munka minőségére.

- Az elmúlt években jelentős fejlesztések 
is történtek az Egyesített Szociális Intéz-
mény különböző telephelyein.

- Így van, a sikeres önkormányzati pá-
lyázatoknak köszönhetően az intézmény 
több területén is jelentős fejlesztéseket 
tudtunk megvalósítani. A szociális alap-
szolgáltatások fejlesztésére 150 millió fo-
rint támogatást nyert a város a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program egy 
pályázatán. Ennek köszönhetően a volt 
Véradó felújított épületét 2019 februárjában 
vehettük birtokba. Az épület földszintjén a 
Fogyatékosok Nappali Intézménye, az épü-
let többi részében pedig a Család- és Gyer-
mekjóléti Központ kapott helyet. Emellett 
a Teveli úti és a Vörösmarty úti otthonhá-
zat is érintette az önkormányzat energeti-
kai projektje, melynek köszönhetően már 

most látható, hogy komoly megtakarításo-
kat érhetünk el.

Önkormányzati támogatással folyama-
tosan bővül a gépkocsiparkunk, hiszen a 
családsegítő és gyermekjóléti központ az 
egész járásban végzi a munkáját, számuk-
ra nélkülözhetetlen munkaeszköz a gépko-
csi használata. 

Az uniós pályázatok és az önkormány-
zati források mellett komoly támogatást 
kapunk Az időskorúak szociális ellátásáért 
Alapítványtól, a Teuton Lovagrendtől és 
egy kampeni alapítványtól is. 

- Ahogy az életünk szinte minden te-
rületét, úgy a szociális ellátásokat hang-
súlyozottan kihívások elé állította a koro-
navírus-járvány. Az ESZI hogyan tudott 
megbirkózni a pandémia okozta nehézsé-
gekkel?

- Túlzás nélkül mondhatom, hogy az 
eddigi legnehezebb évet mondhatjuk ma-
gunk mögött, és sajnos még nincs vége a 
járványnak. A 2020-as év elsősorban a Co-
vid-vírusról és a védekezésről szólt. Nagy 
kihívás az ismeretlen ellen harcba szállni, 
nehéz és fárasztó a fo-
lyamatos védekezés, 
az eljárásrendeknek 
való megfelelés. Egy-
re nagyobb a fizikai és 
mentális terhelés. Min-
den ellátást érintettek 
a vírusfertőzés miatti 
jogszabályi intézke-
dések. A nappali ellá-
tások határozott ideig 
szüneteltek, az alapszolgáltatások többi 
területén központi utasítás alapján, foko-
zott biztonsági eljárásrendeket vezettünk 
be. A Nemzeti Népegészségügyi Központ 
2020. március 8-án elrendelte a szociális 
intézményekben a látogatási és elhagyási 
tilalmat. Ez az első hullám alatt 14 hétig 

tartott. Ebben az időszakban az intézmény 
bentlakásos otthonaiban és a hajléktalan-
szállón sem volt covidos megbetegedés. A 
második hullámban lassan 25 hete tart ez 
a korlátozás, melyet mind a lakók, mind a 
hozzátartozók egyre nehezebben viselnek.

Elsőként a Teveli otthonban jelent meg 
a koronavírus, de ott mára már lezajlott a 
fertőzés. Sajnos a napokban a Barát utcai 
otthonokban is szűrtünk pozitív lakókat és 
dolgozókat. Jelenleg azon dolgozunk, hogy 
a fertőzést meg tudjuk állítani. A dolgozók 
az önkéntes tesztelésen rendszeresen részt 
vesznek, ennek köszönhetően tudjuk a le-
hető leghamarabb kiszűrni a tünetmentes, 
de fertőzött kollégákat. Minden munkatár-
sunk átérezte ennek a súlyát, és láthatjuk, 
hogy mennyire fontos a folyamatos tesz-
telés. Ugyanakkor elmondhatjuk, hogy 
ennek az évnek is megvolt az előnye, hisz 
ezen a téren is rutint és tapasztalatot sze-
reztünk.

- A koronavírus-járvány árnyékában, 
egy kifejezetten nehéz időszakban nyújtott 
be újra pályázatot az intézményvezetői fel-
adatok ellátására. Egy ilyen mindennapo-
kat meghatározó, előre nem látható ideig 
tartó helyzetben milyen terveket, elkép-
zeléseket fogalmazott meg az elkövetkező 
évekre?

- A pályázatban hosszasan soroltam 
a célkitűzéseimet és jövőképemet, nem 
lenne elegendő hely, hogy részletesen is-
mertessem ezeket. Röviden összefoglalva 
elmondhatom, hogy a szociális területen 
az elmúlt években jellemző volt a jogsza-
bályok változása, és ez határozza meg az 
intézmény és a fenntartó önkormányzat 
munkáját, működését. Szeretném megtar-
tani azokat az eredményeket, melyeket kol-
légáimmal sikerült elérnünk. Mindaz, ami 
megvalósult az intézményben, nemcsak 
az én érdemem, minden ESZI-s dolgozó 
hozzájárult a sikereinkhez. Csak csapatban 

lehet eredményesen 
és sikeresen dolgoz-

ni, vezetni egy ekkora 
intézményt. Az önkor-
mányzat és a képvise-
lő-testület támogatása 
mellett köszönöm a 
kollégák segítő és lel-
kiismeretes munkáját 
is.  

Azt kívánom és 
szeretném a jövőben, hogy a szociális el-
látás ebben az integrált formában, ahogy 
a városban jelenleg is működik, továbbra 
is fenn tudjon maradni. Ugyan nem látok 
a jövőbe, de remélem, hogy sikerül az előt-
tem álló feladatoknak és kihívásoknak a 
jövőben is megfelelni.

Az eddigi 
legnehezebb évet 

mondhatjuk magunk 
mögött, és sajnos  

még nincs vége a 
járványnak

“
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Tóth Kata a Pápai Egyesített Bölcsődék intézményvezetője

Egy intézményegység lett január 1-jé-
től a három pápai bölcsőde. A Bóbita, a 
Napsugár és a Fenyveserdő Bölcsőde 

az idei évtől a Pápai Egyesített Bölcsődék 
intézményének része lett. Az átalakulás-
ból a gyermekek szinte semmit, a szülők 
pedig csak pozitív változást észlelnek – 
tudtuk meg Tóth Katától, az intézmény 
vezetőjétől, akinek pályázata nemcsak a 
képviselő-testület tetszését nyerte el, ha-
nem a Magyar Bölcsődék Egyesületének 
vezetője is konstruktívnak értékelte azt.

Tóth Kata öt éve dolgozik bölcsődeve-
zetőként a Bóbita Bölcsődében. Érettsé-
gi után ez volt az első munkahelye, ak-
kor még gondozónőként, majd a Területi 
Gyermekvédelmi Szakszolgálat békási és 
nyárádi intézményegységeiben dolgozott 
gyermekfelügyelőként, később családse-
gítő munkakörben vidékre járt családokat 
gondozni, ahonnan tizenhét év után vál-
tott, és bölcsődevezető, majd öt év után in-
tézményvezető lett.

- Sok mindent kellett tanulnom. Beosz-
tottból vezetővé válni nem egyszerű, de a 
szociális területről hozott tapasztalat meg-
könnyítette a kommunikációmat és a hoz-
záállásomat a szülőkhöz, a gyerekekhez, a 
munkatársakhoz és az esetlegesen adódó 
problémákhoz. Minden évben más gyer-
mekek és más szülők érkeznek, más hát-
térrel és más problémákkal. Ehhez a mun-
kakörhöz is folyamatos tanulás kell, hiszen 
változnak a jogszabályok, rendeletek, ami-
ket nyomon kell követni.

- Miért volt szükség arra, hogy a bölcső-
dék is egy intézménybe tömörüljenek?

- A változás időszerű volt, hiszen az or-
szág szinte összes városában egységesítet-
ték már a bölcsődéket, és nem volt kérdés, 
hogy előbb-utóbb Pápán is meghozzák ezt 
a döntést. A Bóbita Bölcsődében töltött öt 
évem rálátást engedett arra, hogy milyen 
változások kellenek ahhoz, hogy még gör-
dülékenyebb legyen a kisgyermekek gon-
dozása a városban. A  bölcsődék eddig is 
szabályszerűen, szakmailag kifogástalanul 
működtek, de voltak olyan pontok, amik 
nem voltak egységesek. Ezeket most ösz-
szehangoljuk. 

Az összevonás célja az volt, hogy átlát-
hatóbb legyen a bölcsődei ellátás, jobban 
átgondolható legyen a gazdálkodás. Attól, 
hogy egységes lesz például a dokumentá-
ció vagy az eljárásrend, pozitív változást 
várok.

- Az intézmény székhelye a Bóbita 
Bölcsőde, a Tókert u. 11. szám alatt. Ide kell 
fordulniuk a szülőknek akkor is, amikor be-
íratni szeretnék a gyermeket?

- Igen. És így mindenkinek sokkal egy-
szerűbb lesz ez a folyamat. A bölcsődék-
ben nincs körzet. A pápai lakóhellyel ren-
delkező szülők szabadon választhatnak a 
bölcsődék között. Van, aki az alapján vá-
laszt, hogy közel legyen a munkahelyéhez, 
van, aki azt nézi, hogy a lakóhelyhez vagy 
a nagyszülőhöz közeli intézményt válasz-
szon. Bár a folyamatos beíratás eddig is 
fennakadásmentes volt, de most még egy-
szerűbb lesz. Annyiban történik változás, 
hogy a felvételi kérelmeket a székhelyin-
tézménybe kell küldeni. A bölcsődevezetők 
továbbra is megmutatják a szülőknek az 
intézményt vagy intézményeket. A szülő 
pedig kiválaszthatja - persze hely függvé-
nyében -, hogy melyik bölcsődébe szeret-
né íratni a gyermeket. Ebből a változásból 
csak a pozitívumot érzi majd a szülő és a 
gyermek. A bölcsődék önállóan is tökélete-
sen működtek, de ez a változás csak pozití-
vumot hoz. Leegyszerűsíti az ügyintézést, 
és még hatékonyabb, gördülékenyebb, át-
láthatóbb működést tesz lehetővé.

- Az intézményvezetői feladatok meny-
nyiben térnek el az eddigi bölcsődevezetői 
feladatoktól?

- Az intézményvezetőnek mindenre rá-
látása lesz, ami a három intézményt érin-
ti. Egységesítjük a szabályzatokat, ahogy 
említettem, a bölcsődei felvételi kérelmek 
egy helyre kerülnek, így naprakész infor-
mációkkal szolgálhatunk a szülőknek. 
Nem kell három intézményt körbetelefo-
nálni, hanem azonnal tudja az érdeklődő, 

Szerző: Vadász Krisztina
 Fotó: Pintér Ádám
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hogy hol és mikortól van hely. A felvételi 
kérelmeket Pápa város honlapján találják 
meg és egy helyre kell csak benyújtani 
őket. A szülő megjelölhet telephelyet, és 
ha ott nincs üres férőhely, akkor azonnal 
tudunk ajánlani máshol helyet. Ez nagy 
segítség és időmegtakarítás a szülőknek. 
Feladataim közé tartozik még, hogy ösz-
szehangoljam az intézmények munkáját, 
de az ellenőrzés, irányítás, munkáltatói 
jogok gyakorlása is a munkám része. Az 
intézményvezető ellátja az intézmény 
képviseletét, tervez, szervez, koordinálja 
a szakmai tevékenységet, elemzi az ellá-
tást, keresi min lehet javítani, statisztikát 
készít, naprakész rendeleteket, jogszabá-
lyokat ismertet meg a dolgozókkal, költ-
ségvetési tervet készít, személyi és tárgyi 
feltételekért felel, a bölcsődei felvételi ké-
relmeket koordinálja és hagyja jóvá, vala-
mint továbbképzéseket tervez és szervez.

- A bölcsődékre való rálátást megköny-
nyíti egy most készülő honlap is. Ez mit 
mutat meg a bölcsődékből?

- Ezen keresztül megismerhetik a szü-
lők a bölcsődéket, működésüket, és az 
aktuális hírekről is tájékozódhatnak. A 
cél ugyanaz lesz, mint eddig volt, hogy 
szakmailag felkészültek legyenek az in-
tézmények, és hogy a szülő tudja, hogy a 
gyermeke jó helyen van. A jól átlátható 
honlapon keresztül tudnak tájékozódni, 
és fontos információkhoz juthatnak az 
érdeklődők.. Továbbra sem az a cél, hogy 
mindhárom bölcsőde ugyanolyan legyen, 
mert jó, hogy mást tudnak nyújtani, így 
nemcsak a lakóhely közelsége, hanem 
az intézmények adottságai alapján is vá-
laszthatnak a szülők. Egyértelmű célunk, 
hogy szülői elégedettségi kérdőívvel fel-
mérjük a szülői igényeket.

- Jelenleg hány kisgyermek veszi 
igénybe a bölcsődei szolgáltatást a város-
ban?

- Jelenleg 236 férőhelyünk van. A Bó-
bita és a Fenyveserdő Bölcsőde telítve 
van, a Képző utcai Napsugár Bölcsődében 
van még néhány férőhely. A tavaszi idő-
szakban mindig nehezebb nálunk helyet 
találni, hiszen a nagyok szeptembertől 
mennek óvodába, akkor szabadul fel több 
férőhely. De a jelentkezés folyamatos, ami 
azért is jó, mert ha valami miatt mégis van 
üresedés, jöhetnek a gyerekek. A munkát 
most 69 dolgozóval látjuk el, ebből 45  kis-
gyermeknevelő, a szakmai teamben dol-
gozó dajkák száma 10 fő. A létszám meg-
felel a jogszabályi előírásoknak, nálunk 
szerencsére nincs munkaerőhiány. Jó hír, 
hogy a Fenyveserdő tagintézménynek van 
egy nyertes pályázata férőhelybővítésre. A 
munkák itt tavasszal el is kezdődnek.

Október 5-én komoly vihar tombolt 
kárpátaljai testvérvárosunk, Visk 
környékén. Az orkán erejű szél fákat 

csavart ki, vezetékeket szakított le, vala-
mint megbontotta a református templom 
északi oldalán a torony felől a tető bádog-
héjazatát. Az erős esőzés következtében 
beáztak a templom belső falai, a XVIII. 
századi kazettás mennyezet és a férfikar 
padjai. 

Jenei Károly viski református lelkész a 
Kárpátaljalap.hu hírportálnak a vihart kö-
vetően a következőket nyilatkozta: „Sajnos 
megtörtént a baj, amire senki nem számí-
tott. Az előzetes számítások szerint a te-
tőszerkezet, a héjazat helyrehozatali ösz-
szege egyelőre 15-16 ezer dollárnyi összeget 
tesz ki. Jelenleg a szakemberek még a belső 
rész kárfelmérésén dolgoznak. Jelentősen 
beázott a XVIII. századi festett kazettás 
mennyezet, a padlózat, valamint a férfikar 
padsorai. A belső kár egyelőre felbecsülhe-
tetlen.”

A Magyar Református Szeretetszolgálat 
Alapítvány ezért adománygyűjtést kezde-
ményezett a templom felújításának céljá-
ra. A december 15-i képviselő-testületi ülés 
napirendjén szerepelt a viski református 
templom felújítását célzó adománygyűj-
tés támogatása. Dr. Áldozó Tamás polgár-
mester elfogadta az előterjesztést, ennek 
értelmében Pápa Város Önkormányzata 
500.000 forint támogatást biztosít a Magyar 
Református Szeretetszolgálat Alapítvány 
részére a kárpátaljai partnerváros reformá-
tus templomának megmentéséért kezde-
ményezett adománygyűjtéshez.  

Támogatás a viski református  
templom felújításához

Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Facebook

TUDTA?
Visk Ukrajna Kárpátaljai régiójában, a 

Máramarosi-medence dél-keleti részén, 
az ukrán-román határ mentén, a Tisza bal 
partján, Huszttól 25 kilométerre fekszik.

Visk több mint 8.000 lakosa közül 
mintegy 4.000-en magyarnak vallják ma-
gukat. A település 2017 augusztusa óta 
Pápa város partnervárosa.

A falu első írásos említése a templomá-
val együtt 1270-ből származik. Egyes for-
rások szerint a leginkább a gótika jegyeit 
magán viselő erődtemplom a 14. század 
első felében épülhetett.

Október elején a Huszti járásban ko-
moly vihar tombolt. A vihar okozta legna-
gyobb kár a viski református templomot 
érte, amelynek északi oldalán 240 négy-
zetméteren tépte le a szél a tetőszerkezet 
fedelét. Az erős esőzés következtében 
beáztak a templom belső falai, a XVIII. 
századi kazettás mennyezet és a férfikar 
padjai.
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A közösségi együttélés szabályai
Szerző: Babos Petra 

 Fotó: Pintér Ádám

A helyi önkormányzatokról szóló 
törvény lehetőséget biztosít a kép-
viselő-testületeknek arra, hogy 

rendeletben szabályozzák a közösségi 
együttélés alapvető szabályaival kapcso-
latos kötelezettségek alapvető tartalmát 
és elmulasztásuk jogkövetkezményeit. A 
2021. január 1-jén hatályba lépett rendelet 
alapján a lakosság nyugalmát zavaró ma-
gatartások szankcionálhatók, ez elősegíti 
a jogkövető magatartás érvényesülését. 

Pápa Város Önkormányzata Képvise-
lő-testületének a közösségi együttélés 
alapvető szabályairól és ezek megsértésé-
nek jogkövetkezményeiről szóló rendelete 
a közösségi együttélés alapvető szabályait 
sértő magatartásnak minősíti többek közt 
a városnév, az önkormányzat címerének, 
zászlójának, pecsétjének engedély nélküli, 
illetve engedélytől eltérő használatát. 

Szintén megsérti a rendeletet, aki em-
lékművet, emléktáblát, botlókövet vagy 
magyarázótáblát engedély vagy hozzájá-
rulás nélkül létesít, valamint az is, aki az 
utcanévtábla alá helyezendő magyarázó-
tábla, emléktábla, botlókő anyagára, mére-
tére vagy az emlékmű anyagára vonatkozó 
szabályokat megsérti. 

A rendelet a közösségi 
együttélés alapvető sza-
bályait sértő magatartás-
sá minősíti a közterület 
rendjét kiemelten sértő 
magatartásokat. Ezek kö-
rébe tartozik, aki konflis-
sal vagy kisvonattal nem 
az erre kijelölt helyen ál-
lomásozik, aki a közterü-
let-használatról szóló ön-
kormányzati rendeletben 
meghatározott korlátozá-
sok megsértésével utcai 
zenélést folytat. 

Szintén sérti a szabályozást, aki az ön-
kormányzat közterület-használatról szóló 
rendeletében meghatározott I. körzetben 
történő építési tevékenység során a por-
képződést permetezéssel, zárt törmelék-
csúszdával, zárható szállítótartállyal nem 
akadályozza meg, aki az imént említett 
körzetben a felújítás-
ra kerülő épület hom-
lokzati falán vagy az 
épület előtti állvány-
zaton – az építkezé-
si porvédelem miatt 
– megfelelő hálót 
nem helyez el, aki a 
közterületen tárolt 
építési anyag rende-
zettségéről nem gon-
doskodik, nem akadályozza meg annak a 
csapadékvíz-elvezető létesítményekbe ke-
rülését vagy az építési anyagot a közterü-
let kezelőjének írásbeli engedélye nélkül a 
gyalogos- és gépjárműforgalmat akadályo-
zó módon helyezi el. 

A rendelet a választási kampányokkal 
kapcsolatban is megfogalmaz szabályo-

kat. Ennek értel-
mében megsérti 
a szabályozást az 
a választási kam-
pányban részt 
vevő jelölőszerve-
zet vagy független 
jelölt, aki a kam-
pány időtartama 
alatt a megfelelő 
jogszabály szerin-
ti plakátját nem 
az önkormányzat 
rendeletében meg-
határozott hirde-

tőfelületeken, nem a használatában lévő 
mozgatható mobil reklámhordozón he-
lyezi el. A plakátokat nem helyezhetik el 
parkokban, játszótereken, műemléki, mű-
emlék jellegű, városképi jelentőségű épüle-
ten belül, vagy az épületek falán, kapuján, 
kerítésén, illetve tartozékain. Szintén sérti 

a rendeletet az a je-
lölőszervezet vagy 
független jelölt, aki 
a kampány időtar-
tama alatt a hasz-
nálatában lévő 
mobil reklámhor-
dozót a Fő utcán, 
a Fő téren vagy 
a Kossuth utcán 
helyezi el, illetve 

aki a közterület és a szomszédos ingatlan 
rendeltetésszerű használatát, a közterület 
fenntartását akadályozó módon helyezi el 
reklámhordozóját. 

Az önkormányzati tulajdonban álló te-
metők területén a közösségi együttélés 
alapvető szabályait sértő magatartást kö-
vet el az, aki temetkezési szolgáltatásra 
utaló reklámot, hirdetőtáblát az üzemeltető 
engedélye nélkül, vagy nem az erre kijelölt 
helyen helyez el, aki az elszáradt koszorút, 
virágot vagy szemetet nem a kijelölt hulla-
dékgyűjtő helyre teszi, aki az elhervadt ko-
szorút nem a kijelölt hulladékgyűjtő helyen 
bontja szét, vagy avart és kerti hulladékot 
éget. Fontos hangsúlyozni, hogy az is meg-
sérti a szabályozást, aki – a köztemetők 
használatának és a temetkezés rendjéről 
szóló önkormányzati rendeletben megha-
tározott kivétellel – a temető területére ál-
lattal megy be. 

A rendelet a környezet védelmével kap-
csolatos szabályozást is tartalmaz. Így a 

A közösségi együtt-
élés alapvető szabályait 
sérti a városnév, az ön-
kormányzat címerének, 
zászlójának, pecsétjé-
nek engedély nélküli, il-
letve engedélytől eltérő 

használata

“

A közösségi együttélés 
alapvető szabályait 

sértő magatartás a 
közterület-használatról 
szóló önkormányzati 
rendeletben meghatáro-
zott korlátozások meg-

sértésével folytatott 
utcai zenélés

“

A plakátokat nem 
helyezhetik el parkokban, 

játszótereken, műemléki, 
műemlék jellegű, városképi 
jelentőségű épületen belül, 

vagy az épületek falán

“

A gépkocsik nem hajthatnak be a zöldterületekre
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közterületen nem helyezhető el hatósági 
jelzés nélküli vagy üzemképtelen, illetve 
lejárt műszaki érvényességű jármű. 

A rendelet értelmében nem engedélye-
zett közterületen az autómosás, az autók 
szétszerelése, bontása, illetve az előre nem 
látható, rendkívüli esemény miatt történő 
javítás kivételével az autójavítás sem. 

Szintén sérti a rendeletet, aki a csapa-
dékvíz-elvezető árokba dugulást, rongálást 
okozó anyagot vagy tárgyat, veszélyes hul-
ladékot juttat. 

A rendelet szerint a közösségi együtt-
élés alapvető szabályait sértő magatartást 
követ el az, aki az erre a célra kijelölt par-
kolóhelyeken kívül vontatóval, nyerges 
vontatóval, mezőgazdasági járművel, mun-
kagéppel, pótkocsival, 3.500 kilogramm 
össztömeget meghaladó tehergépkocsival 
vagy autóbusszal két órán túl várakozik. 

Azok, akik Pápa Város Önkormányzatá-
nak Városgondnoksága és Közterület-fel-
ügyelete engedélye nélkül közhasználatú 
zöldterületre – park, liget, sétány, játszótér 
vagy egyéb fásított illetve parkosított terü-
let – ráhajtanak, vagy ott várakoznak, szin-
tén megsértik a rendeletben foglaltakat. 

Fontos tudni, hogy a jármű üzembentar-
tója a közösségi együttélés alapvető szabá-
lyait sértő magatartás elkövetéséért objek-
tív felelősséggel tartozik. 

Az ingatlanok használói – a használat 
jogcímétől függetlenül – megsértik a ren-
deletet, ha az ingatlan előtti járdaszakaszt 
– amennyiben a járda mellett zöld sáv is 
van, akkor az úttestig terjedő teljes terüle-
tet, járda hiányában 1 méter széles terület-
sáv –, valamint az ingatlan előtti járdasza-
kasz melletti nyílt csapadékvíz-elvezető 
árok, folyóka tisztán tartásáról, gondozásá-
ról nem gondoskodik. 

A közösségi együtt-
élés alapvető szabá-
lyait sértő magatartást 
követ el, aki az ingatlan 
előtti járdaszakaszról 
a havat úgy takarítja 
el, hogy a biztonságos 
gyalogosforgalmat és a 
közúti járműforgalmat 
akadályozza.  

A rendelet részle-
tesen megfogalmazza 
azt is, hogy a környezet védelme érdeké-
ben milyen szabályok szerint van lehető-
ség avar és kerti hulladék égetésére. Így 
például megsérti a rendeletet, aki közte-

rületen, illetve a Településszerkezeti Terv 
szerinti nagyvárosias lakóterületen vagy 
településközponti vegyes területen avart 
és kerti hulladékot éget. Belterületen ápri-
lis 30. és október 1-je között, illetve a fenn-
maradó időszakban nem szélcsendes idő-
ben, nagykorú személy felügyelete nélkül, 
illetve vasárnap 
és ünnepnapo-
kon nem szabad 
avart és kerti hul-
ladékot égetni. 
Lényeges, hogy 
az avar és kerti 
hulladék égeté-
sének befejezté-
vel a tüzet el kell 
oltani és a parázslást meg kell szüntetni. 

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos 
szabályokat is tartalmaz a rendelet. Esze-
rint például a közösségi együttélés szabá-
lyait sérti, aki olyan gyűjtőedénybe helyezi 
a hulladékot, amelynek közszolgáltatási 
díját más fizeti meg, illetve az az ingatlan-
használó is, aki a gyűjtőedényt közterüle-
ten tartósan, közterület-használatra vonat-
kozó döntés hiányában helyezi el. 

Az üzletek mű-
ködési rendjével 
kapcsolatos sza-
bályozás értelmé-
ben a közösségi 
együttélés alapve-
tő szabályait sértő 
magatartást követ 
el, aki kizárólagos, 
illetve többségi ön-
kormányzati tulaj-
donú épület nem 

lakáscélú helyiségében – a melegkonyhás 
egység és a cukrászda kivételével – kimért 
szeszesitalt forgalmazó üzletet üzemeltet, 
aki kizárólagos önkormányzati tulajdonú 

garázst üzletté átalakít, aki az üzleteknél  – 
kivéve a belváros közlekedéséről szóló ren-
delet hatálya alá eső területeket – 20.00 és 
6.00 között áruszállítást és rakodást végez. 

Szintén megsérti a rendeletben foglalta-
kat az a kereskedő, aki a bejelentett nyitva-
tartási idejét nem tartja be.

Végül a zajártalom 
elleni védekezéssel kap-
csolatos szabályozást is 
tartalmaz a rendelet. Így 
a közösségi együttélés 
alapvető szabályait sértő 
magatartást követ el, aki 
más önkormányzati ren-
deletben meghatározott 
kivétellel – közterületen, 

vagy magánterületről közterületre irányul-
va, szolgáltatás vagy termékértékesítés 
elősegítésére munkanapon és szombaton 
0.00 és 08.00 óra, 12.00 és 15.00 óra, vala-
mint 18.00 és 24.00 óra között, valamint 
vasárnap és munkaszüneti napokon han-
gosító eszközt használ. 

A rendeletben megfogalmazott rendel-
kezéseket a 2021. január 1-je után indult 
eljárásokban kell alkalmazni. 

Közterületen nem 
helyezhető el hatósági 

jelzés nélküli vagy 
üzemképtelen, 

illetve lejárt műszaki 
érvényességű jármű

“

A jármű üzembentartó-
ja a közösségi együttélés 
alapvető szabályait sértő 
magatartás elkövetésé-
ért objektív felelősséggel

 tartozik

“

Sérti a rendeletet, aki az 
ingatlan előtti 

járdaszakaszról a havat 
úgy takarítja el, hogy  a 
biztonságos gyalogos- és 

a közúti járműforgalmat 
akadályozza

“

Megsérti a rendeletben 
foglaltakat az a kereskedő, 

aki a bejelentett 
nyitvatartási idejét 

nem tartja be

“

A hóeltakarításra vonatkozó szabályokat is tartalmaz a rendelet
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Szerző: Babos Petra
 Fotó: Pintér Ádám

Öt városi közintézmény energeti-
kai megújítása zajlott a Pápa Város 
Közintézményeinek Energetikai 

Korszerűsítése a Fenntarthatóság Jegyé-
ben című európai uniós projekt keretében. 
Erről Rádi Róbert, a Pápai Városfejlesztő 
Társaság Kft. ügyvezetője, a városfejlesz-
tési osztály vezetője beszélt a Pápa és Vi-
dékének. 

- Az energetikai pályázat célja, hogy 
olyan városi közintézményeket, amelyek-
nek a fenntartója Pápa Város Önkormány-
zata, energetikailag megújítsunk és ezáltal 
a működtetést olcsóbbá tegyük. Ez öt in-
tézményt, a Jókai Mór Városi Könyvtárat, 
a Nátus Konyhát, a Városi Sportcsarnokot, 
az ESZI Vörösmarty utcai intézményét és a 
Teveli úti intézményét érintette. A fejlesz-
tés közel 300 millió forintos pályázati tá-
mogatást nyert el a Területi- és Település-
fejlesztési Operatív Programban – emelte 
ki a városfejlesztési osztály vezetője.  

- Az energetikai megújítás műszaki tar-
talma az épületek jelentős részénél – ki-
vétel a sportcsarnok - külső hőszigetelést 
és nyílászárócserét jelentett elsősorban. 
Ezenkívül olyan alternatív energia megol-
dásokat, mint például a napelemet, amely 
lehetőséget biztosít arra, hogy, mind a fű-
tési rendszerben, mind az áramellátásban 
a napelemek segítségével olyan energiát 
tudjanak becsatlakoztatni, amely az ilyen 
fajta működtetést olcsóbbá teszi. Mind az 
öt épületnél megtörtént a fűtési rendszerek 

megújítása, ami azt jelentette, hogy új gáz-
kazánokat vásároltunk vagy a meglévőket 
korszerűsítettük. Ezáltal csökken a földgáz 
fogyasztása ezekben az épületekben, hi-
szen sokkal hatékonyabbak a kazánok és a 
rendszer is – mondta Rádi Róbert. 

- A Városi Sportcsarnoknál nem történt 
külső hőszigetelés, a nagy üvegfelületeket 
nem volt indokolt kicserélni. A tetőn kívül-
re, megfelelően tájolva egy napelemrend-
szert helyeztünk el. A gázkazánokat sokkal 
korszerűbbekre cseréltük ki. Ezek jelentős 
mértékben csökkentik az intézmény fű-
tési költségeit. Megtörtént a szigetelés, de 
ez nem külső szigetelést jelentett, hanem 
a tetőszerkezeten belül, a csarnokrész tető 
hőszigetelését és a padlásfödém hőszigete-
lését. Tekintve, hogy a tetőhéjazat az idők 
folyamán elöregedett, így indokolttá vált, 
hogy lecseréljék. Erre nem a pályázatból, 
hanem saját forrásból teremtett fedezetet 
az önkormányzat. A gázkazánokon kívül 
van egy hűtő-fűtő rendszere is a csarnok-
nak, amiben részlegesen tettek javításokat, 
módosításokat, gépcserét. Ez a rendszer 
egy korábbi technológiával épült, ami azt 
jelenti, hogy nagyon drága volt a haszná-
lata. Tekintve, hogy a rendszer elavult volt, 
az energetikai felújításban ezt is megújí-
tottuk, s most lényegesen hatékonyabban 
működik majd – tudtuk meg az osztályve-
zetőtől. 

A Nátus Konyhán és az ESZI Vörösmar-
ty úti Otthonán  napkollektorokat helyezett 
el a kivitelező. Ezekre azért volt szükség, 

mert a használati melegvizet napkollek-
torok révén szeretnék előállítani. Tekintet-
tel arra, hogy ennek a két intézménynek 
folyamatos a működése, illetve jelentős 
az a melegvízhasználat, ami kimutatható 
mindkét intézmény esetén, ez a napkol-
lektor lehetőséget biztosít arra, hogy a me-
legvízigényt ezzel a technikai megoldással 
biztosítsuk – hangsúlyozta Rádi Róbert. 

A Nátus Konyhában - tekintettel arra, 
hogy folyamatosan nagyüzem zajlik, s je-
lentős mennyiségű ételt főznek, ebből adó-
dóan nagy mennyiségű pára keletkezik az 
épületben - egy korszerű szellőztetőgépet 
is telepítettünk, ami jól illeszkedik a kony-
ha hőszigeteléséhez és nyílászáróihoz, így 
a levegőcsere biztosított az intézménynél. 

Az öt épület energetikai felújításával az 
intézmények fenntartása olcsóbbá válhat. 
Reméljük, az a működési költség, amely 
most a Pápai Platán Nonprofit Kft-nél, a 
most létrejött Pápai  Sport Kft-nél és az 
Egyesített Szociális Intézménynél jelent-
kezik, olcsóbbá válik. Ezt azzal a megoldás-
sal lehet még tovább erősíteni, hogy meg-
kerestük azokat az energiaszolgáltatókat, 
amelyek a villamos energiát szolgáltatják 
ezeknél az épületeknél, s kérjük az évi egy-
szeri leolvasást. Célszerű az egész éves fo-
gyasztást és a napelemek által megtermelt 
energia  egyenlegét egy összegben ösz-
szevetve, azt kiegyenlítve fizetni az intéz-
mények működtetőinek. Ezzel érezhetően 
csökken a működtetési költség, ami koráb-
ban jóval magasabb volt. 

Öt közintézmény újult meg energetikailag

ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS
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Az energetikai projektre közel 300 
millió forintos támogatást nyert el 
a város, s a beruházás végül közel 

700 millió forintba került. Ez azért alakul-
hatott így, mert a projektbe olyan műszaki 
tartalmakat is bevettek, melyek nem vol-
tak támogatottak – például a sportcsar-
nok tetőhéjazatának cseréje – mondta el 
dr. Áldozó Tamás polgármester, amikor a 
Pápa város közintézményeinek energeti-
kai korszerűsítése a fenntarthatóság je-
gyében című projektről kérdeztük.

Az öt épület, melyek megújulhattak 
a projektnek köszönhetően, kötelező és 
önként vállalt önkormányzati szolgálta-
tásokat látnak el. A könyvtár és a gyer-
mekétkeztetés kötelezően ellátandó önkor-
mányzati feladat, a bentlakásos szociális 
otthoni ellátások és a sportcsarnok pedig 
az önként vállalt feladatok körébe tartoz-
nak. 

- A cél nyilvánvalóan az, hogy ezek az 
épületek a lehető legkisebb energiafelhasz-

nálással működjenek és az energetikai kor-
szerűsítést a továbbiakban is szeretnénk 
folytatni – hangsúlyozta dr. Áldozó Tamás, 
majd rámutatott, ez egy olyan prioritása a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Programnak, mely a 2021-27 közötti költ-

ségvetési ciklusban is szerepel. Az önkor-
mányzat tehát szeretné folytatni azoknak 
az ingatlanoknak az energetikai megújítá-
sát, amelyek sok energiát használnak fel. A 
polgármester ezen épületek közt említette 
az óvodákat, ahol jellemzően nagy az ener-
giafelhasználás. 

A városvezető azt is elmondta, hogy az 
energetikai megújulás mellett esztétikai 
megújítást is jelentett a projekt, hiszen, ha 
már beburkolták az épületeket, akkor azt be 
is pucolták, ugyanakkor a kivitelezés során 
több esetben is felmerültek olyan plusz 

munkálatok, melyek előre nem 
tervezhetők. A többletköltségek 
egy részét ezek a feladatok ad-
ták.  

- Az energetikai projekt so-
rán 260 millió forint többlet-
költséget tudtunk azonosítani 
a projekt végrehajtásában, mely 
költségek közvetlenül a pályá-
zatban támogatott tartalomhoz 
kapcsolódtak. Erre az összegre 
benyújtottuk a többlettámoga-

tási igényünket az irányító ható-
sághoz a megfelelő eljárásrendben. Bízunk 
abban, hogy a kormány úgy dönt, hogy ezt 
a 260 millió forintot megkapja a város. Ez 
egyébként ugyanaz az eljárás, mint ami-
nek során a barnamezős beruházás több-
letköltségeit is megkaptuk – hangsúlyozta 
dr. Áldozó Tamás. 

A cél az energiafelhasználás csökkentése

Szerző: Babos Petra  
 Fotó: archív

Az energetikai projekt jól szolgálja 
a gazdasági fejlődés által támasz-
tott követelményeket, hiszen az öt 

intézmény működtetési költségei jelen-
tősen javulnak, a felszabaduló források 
pedig más fejlesztésekhez nyújthatnak 
fedezetet. A társadalmi fejlődést azzal 
biztosítja, hogy az intézmények szolgál-
tatásai magasabb minőségűvé váltak az 
épületek komfortjának javításával. A kör-
nyezetvédelmi célok elérését pedig azok a 
modern berendezések és megújuló ener-
giaforrások biztosítják, melyeket immár 
az intézmények használnak a projektnek 
köszönhetően – nyilatkozta lapunknak dr. 
Töreki-Vörös Ibolya, fenntartható fejlődé-
sért felelős tanácsnok.

- Egy város életében nagyon fontos a 
fenntartható fejlődés. Ez pedig nemcsak 
a külcsínyt jelenti, miként nyilvánul meg 
épületeiben, intézményeiben egy város ar-
culata, hanem azt is, hogy ezekben milyen 
funkciók működnek és ezeket a funkciókat 
mennyire tartjuk fontosnak. Az élhetőség 
és a fenntartható fejlődés szempontjá-

ból az energetikai beruházások kiemelten 
fontosak, mert nem mindegy, hogy meny-
nyiből gazdálkodik egy város és az elvárt 
komfortot egy-egy intézményben meny-
nyi pénzből tudjuk biztosítani. Pápa Vá-
ros Önkormányzata minden uniós forrást 
megpróbált kihasználni annak érdekében, 
hogy ilyen projekteket valósítson meg. Ha 
csak a közelmúltat nézzük, szinte minden 
beruházásunk tartalmazott energetikai 
korszerűsítést, gondoljunk a Huszár lakó-
telepi orvosi rendelő, a véradóból lett Szent 
Anna Ház, a Napsugár Bölcsőde felújításá-
ra, vagy a JMSZK színházépületének kor-
szerűsítésére, melyeknek fontos eleme volt 
az, hogy a fenntartható fejlődés jegyében 
újuljanak meg. A Pápa város közintézmé-
nyeinek energetikai korszerűsítése a fenn-
tarthatóság jegyében című projekt kimon-
dottan arra fókuszált, hogy olyan komplex 
energetikai megújítás valósuljon meg, 
ami a korszerű energiafelhasználást és a 
megújuló energiaforrások alkalmazását 
kombinálja. Ezáltal öt olyan közintézmény 
újulhatott meg és vált gazdaságosabban 
üzemeltethetővé, melyek funkciói kiemel-
ten fontosak a város számára – tudtuk meg  
dr. Töreki-Vörös Ibolyától. 

- Az energetikai projekt a fenntartható-
ságot szavatolja, valamint azt a költséget 
minimalizálja, amivel ezeket az intéz-
ményeket tudjuk működtetni. De ennek a 
beruházásnak a keretében olyan környe-
zetvédelmi elemek is megvalósultak, ame-
lyek a mai világunkban elengedhetetlenek 
– zárta gondolatait a fenntartható fejlődé-
sért felelős tanácsnok. 

Az energetikai beruházások kiemelten fontosak a város életében
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A Jókai Mór Városi Könyvtár épületé-
nek felújítása az önkormányzat ál-
tal a Pápa város közintézményeinek 

energetikai korszerűsítése a fenntartható-
ság jegyében elnevezésű TOP-pályázat-
ban 2019 novemberében kezdődött. 

Polovitzerné Antal Mónikától, a könyv-
tár szakmai vezetőjétől megtudtuk, a re-
konstrukció magában foglalta a teljes 
homlokzat, a padlás és a közműalagút 
teljes hőszigetelését, emellett megtörtént 
a nyílszárók és a kazán cseréje, bővült a 
napelemes rendszer és LED-es lámpateste-
ket helyeztek el a bejáratnál és az udvaron, 
valamint parkolót alakítottak ki mozgás-
korlátozottak számára.

- Nagy örömmel üdvözöltük a felújítást, 
hiszen a könyvtár teljes kihasználtsággal 
működik, így a rekonstrukció eredménye-
ként jobb körülmények között tudjuk ellát-
ni feladatainkat és energiahatékony mó-
don tudjuk majd üzemeltetni az épületet 
- fogalmazott a szakmai vezető.

- A rekonstrukció eredményeként a 
fűtési költségek csökkentek. A gyermek 
és felnőtt könyvtári részen huzatosak és 
hűvösek voltak a helyiségek. Mostan-
ra kellemes hőmérsékletűek a termek. A 

napelemes rendszer kiépítésével kevésbé 
szennyezzük a környezetet. Törekszünk 
zöld könyvtárként működni, s ezt más te-
rületeken is igyekszünk megvalósítani – 
mondta Polovitzerné Antal Mónika. 

Energetikai korszerűsítés a könyvtárban

Szerző: Vadász Krisztina
 Fotó: archív

A Terület- és Településfejlesztési Ope-
ratív Program Pápa város közintéz-
ményeinek energetikai korszerű-

sítése a fenntarthatóság jegyében című 
pályázata keretében Pápa Város Önkor-
mányzata közel 300 millió forintot nyert 
el az önkormányzat tulajdonában lévő 
közintézmények komplex energetikai 
felújítására. A Nátus Konyha energetikai 
korszerűsítése is ennek a projektnek a ré-
sze volt. Ez a beruházás 147 millió forint-
ból valósult meg.

A Nátus Konyha energetikai korszerű-
sítésének kivitelezése komplett beavatko-
zást jelentett. A műemléki védelem alatt 
álló épületben a homlokzat, a lábazat és a 
padlásfödém szigetelése zajlott, új, szigetelt 
nyílászárókat építettek be, korszerűsítették 
a világítási, fűtési és használati melegvíz 
rendszert. A projekt részeként napelemet 
és napkollektort is szereltek fel.

A projekt eredményeképpen csökken-
het az önkormányzat üzemeltetési költsé-
ge, csökkenhet a CO2 kibocsátás és a kör-
nyezeti terhelés, mérséklődhet a fosszilis 

energiafelhasználás, és javulhat az ener-
giahatékonyság. Ez pedig a fenntartási, 
működtetési költségek hosszú távú csök-
kenését is jelenti.

Ősz Andrea, a Nátus Konyha vezetője la-
punknak elmondta, a felújítás egyik része 
az a 17 millió forintos gép, mely a konyhá-
ból hivatott elszívni a párát, az ott keletke-
zett gőzt. Ez nagyon hatékony, jól működik, 
és tényleg észrevehető, hogy a konyhában 

jóval kevesebb a pára. A Nátus Konyhán je-
lenleg  53 fő dolgozik. 2 gépkocsivezető, 2 
karbantartó, 6 irodai dolgozó, 13 szakács, és 
a konyhai kisegítők. Az ő munkakörülmé-
nyeik is javultak az épület energetikai kor-
szerűsítésével. Nem beszélve arról, hogy 
mindenki szívesebben dolgozik esztétikus, 

szép, modern környezetben. A teljeskörűen 
megújult épületben összehangolt, rende-
zett munkával dolgoztak a szakemberek, a 
kivitelezés fél éve alatt egymás munkájára 
és a konyha működésére is tekintettel vol-
tak, egyetlen pillanatig nem volt fennaka-
dás.

A Városi Sportcsarnok után a Nátus 
Konyhán zajlott a legnagyobb értékű és 
műszaki tartalmú energetikai fejlesztés.  

Belső felújítás nem, csak külső 
felújítás történt. A legszembe-
tűnőbb változás a nyílászárók 
cseréje volt. Az ablakokat, ajtó-
kat az épület Ady sétány felőli 
részén építették be. Ezek már 
nem fehér, hanem ugyanolyan 
barna színűek, mint az étkező-
nél, így egységes képet kapott 
az épületegyüttes. A munkák 
2020 tavaszán fejeződtek be. Az, 

hogy mennyire hozza a fejlesztés azokat 
a számokat, amiket terveztek, csak a fűté-
si szezon vége után derül ki. Ősz Andrea 
reméli, hogy az évszakot lezáró számlák 
azt mutatják majd, hogy javul az energia-
hatékonyság, kisebb lesz az üzemeltetési  
költség.

A Nátus Konyha is gazdaságosan működhet
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Az energetikai projekt Pápa Város 
Önkormányzatának Egyesített Szo-
ciális Intézménye két telephelyét is 

érintette. Szalainé Tihanyi Andreát a beru-
házásról kérdeztük.

- Az önkormányzat intézményünket is 
érintő energetikai projektje, mely a Pápa 
város közintézményeinek energetikai kor-
szerűsítése a fenn-
tarthatóság jegyé-
ben címet viselte, 
2019. október elején 
kezdődött. A projekt 
megvalósítására ösz-
szességében 299 mil-
lió forintot nyert el 
az önkormányzat.  A 
fejlesztés öt önkor-
mányzati épületet 
érintett, ebből kettő 
az egyesített szociá-
lis intézményhez tar-
tozik, a  Vörösmarty 
úti és Teveli úti Idő-
sek Otthona.

- Hogyan tudták megszervezni a projekt 
által érintett épületekben élő idősek ellátá-
sát a munkálatok idején?

- A két otthon 46 idős lakónak biztosít 
bentlakásos ellátást. A kivitelezési munká-
latok az őszi és téli hónapokra estek, de az 
egyeztetéseknek és a munkák koordinálá-
sának köszönhetően az idősek ellátása ez 
idő alatt is zavartalanul folyt. Nagyon sok 

szakember dolgozott 
az épületekben. Volt, 
hogy heteken keresz-
tül harminc munkás 
tevékenykedett, de 
nem zavarták az idő-
sek ellátását.

Leginkább a kol-
léganőknek jelentett 
kihívást, hogy úgy 
tudják elvégezni a 

feladataikat, hogy közben az építkezés is 
haladjon. A Vörösmarty úti otthon épületé-
ben a társalgó és az ebédlő ablakcseréjekor 
a lakókat két napig a szobáikban szolgálták 
ki, így nem zavarták meg a nyugalmukat. 
Rugalmasan, egy nap alatt zajlott le a két 
épületben a kazáncsere is.

- Hónapokkal a munkálatok befejezése 
után milyen tapasztalatokról tud beszá-
molni?

- A korszerűsítés nagyban javította a la-
kók komfortérzetét, jobb lett a hőérzet és 
kellemesebb az új környezet. Az épületek 
esztétikailag is megújultak, szebb külsőt 
kaptak. A projekt minden épület esetében 
tartalmazta a homlokzatok, lábazatok és 
padlásfödémek hőszigetelését, a nyílászá-
rók cseréjét, a fűtési rendszer korszerűsíté-
sét. Napelemes rendszert telepítettek a Te-
veli úti otthonházra, a használati melegvíz 
előállítására pedig mindkét idősek otthona 
esetében napkollektorokat telepítettek a 
szakemberek. A napelem áramtermelését 
és a -fogyasztását most számolják el, mi-
vel most telt le az egy év az üzembe helye-
zés óta. Az azonban már most egyértelmű, 
hogy az energetikai beruházás nagyság-
rendekkel költséghatékonyabb üzemel-
tetést tesz lehetővé a jövőben. A 2019-es 
esztendő és a 2020. év  ugyanazon idősza-
kában mért gázfogyasztási adatok ez idáig 
33 százalékos megtakarítást mutattak, ami 
véleményem szerint nagyon jó eredmény.

A korszerűsítés javította a komfortérzetet

Szerző: Babos Petra  
 Fotó: Pintér Ádám

A Városi Sportcsarnok is része volt 
az energetikai felújításnak. A város 
egyik legnagyobb sport céljára épí-

tett létesítményén megtörtént a padlásfö-
dém és a csarnokrész tető hőszigetelése és 
felújítása, valamint új gázkazánt és szi-
vattyúkat, napelemes rendszert telepítet-
tek, folyadékhűtőt cseréltek és világítást 
korszerűsítettek a szakemberek.

Szabadkai Verita, a JMSZK volt igazga-
tója hangsúlyozta, a sportcsarnok 100 szá-
zalékos kihasználtsággal működik - ter-
mészetesen nem a járványhelyzet idején 
-, a felújítás után pedig még jobb körülmé-

nyek között lehet 
majd sportolni az 
épületben.

Szabadkai Ve-
rita ennek kap-
csán kiemelte, 
a beruházástól 
költséghatéko-
nyabb üzemelte-
tést is várnak. A 
villamos energiát 
termelő napele-
mek költségmeg-
takarítása már 
most is mérhető, 
de valójában a költséghatékonyság hosz-
szabb távon, 1 évet vizsgálva lesz igazán 
kimutatható.

A felújítás fennakadást nem okozott, 
hiszen a munkálatok a vírushelyzet miatt 
kialakult korlátozások idején zajlottak.

Költséghatékonyabb üzemeltetés a sportcsarnokban
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Szerző: Pintér-Papp Eszter  
 Fotó: Pintér Ádám

Az elmúlt év december 18-án rendez-
ték a Pápa város közintézménye-
inek energetikai korszerűsítése a 

fenntarthatóság jegyében című TOP-pro-
jekt zárórendezvényét a Városi Sportcsar-
noknál. A programon részt vett dr. Kovács 
Zoltán országgyűlési képviselő, dr. Áldozó 
Tamás polgármester, valamint az érintett 
intézmények vezetői és a kivitelező cégek 
képviselői. 

A rendezvényen elhangzott, a Jókai 
Mór Városi Könyvtár, a Nátus Konyha, a 
Városi Sportcsarnok, valamint Pápa Város 
Önkormányzatának Egyesített Szociális 
Intézménye Teveli úti és Vörösmarty úti 
otthonházainak energetikai korszerűsítése 
valósulhatott meg a több mint 669 milliós 
összköltségű beruházás során. Az intéz-
mények életében komoly mérföldkőnek 
számító és a gazdaságosabb működtetést 
elősegítő fejlesztés közel 300 
millió forintos pályázati tá-
mogatást nyert el a Terület- 
és Településfejlesztési Ope-
ratív Program kiírásán. 

Dr. Kovács Zoltán a pro-
jektzárón elmondott beszé-
dében gratulált a városnak, 
hiszen, mint mondta, a most 
lezárt projekthez hasonló 
energetikai fejlesztések jó 
lehetőséget biztosítanak az 
intézmények költséghaté-
kony üzemeltetésére. Mint 
mondta, a Terület- és Telepü-
lésfejlesztési Operatív Prog-
ram keretében energetikai 
beruházásra a megyében 46 
célra 40 önkormányzat nyúj-
tott be pályázatot, összesen 
4,1 milliárd forint értékben. 
Pápán ennek a forrásnak kö-
szönhetően öt önkormány-
zati épület vált korszerűbbé a 
közelmúltban. 

Az országgyűlési képviselő rámutatott, 
az elmúlt uniós költségvetési ciklusban 
az egyik legjelentősebb támogatási cél a 
környezetvédelmi és energiahatékonysá-
gi program volt. A megtermelt energia 40 
százalékát hűtésre és fűtésre használjuk el. 
Magyarország tervei közt szerepel, hogy a 
fosszilis energia felhasználása 2030-ra 25 
százalékkal csökkenjen és 2050-re elérje a 
nulla értéket. Az ilyen helyi, önkormányza-

ti beruházások ezt a célkitűzést segítik elő 
– hangsúlyozta dr. Kovács Zoltán. 

- A Terület- és Településfejlesztési Ope-
ratív programban 16 sikeres pályázata 
volt Pápa városnak, azonban ezek közül 
egyet visszaadtunk és helyette új pályá-
zatot nyújtottunk be – mondta dr. Áldozó 
Tamás. A polgármes-
ter úgy fogalmazott, 
mérföldkőhöz érkez-
tünk, hiszen az el-
nyert projektek egy-
harmadán már túl 
vagyunk, az energe-
tikai projekt az ötödik 
TOP-os beruházás, 
melynek a lezárását 
már bejelentették. A 
beruházások további egyharmad részének 
megvalósítása már megkezdődött, folya-
matban vannak, és vannak olyan projektek 
is, melyeknek fizikai megvalósítása tavasz-
szal megkezdődhet. 

A városvezető rámutatott, az energeti-
kai fejlesztés a járulékos beruházásokkal 
együtt mintegy 670 millió forintba került. 
Ez volt az a projekt, ahol az elnyert támo-
gatáshoz arányait tekintve a legtöbb saját 
forrást kellett biztosítani a városnak. Így 
lett a közel 300 millió forintból 670 millió 
forintos beruházás. 

- Várakozásaink szerint többféle ered-
ménnyel is számolhatunk a beruházások 
következtében. Egyrészt a fenntartási, mű-

ködtetési költségeink csökkenésére szá-
mítunk, de ugyanilyen eredménye ennek 
a beruházássorozatnak, hogy jelentős ál-
lagmegújítás is történt az érintett épületek 
többségénél, hiszen a homlokzati felújítás 
eredményét, vagy a tetőfelújításokat és nyí-
lászárócseréket is ebbe a körbe sorolhatjuk. 

Azt is el kell mondani, 
hogy ezekben az épü-
letekben ilyen léptékű 
rekonstrukciós mun-
ka azóta, hogy ezeket 
átvettük vagy kiala-
kítottuk, még nem 
történt. Ezek a beru-
házások egyúttal utat 
mutatnak arra nézve 
is, hogy a következő 

európai uniós költségvetési ciklus pályáza-
tainak előkészítése során továbbra is szá-
molnunk kell az önkormányzati intézmé-
nyek energetikai megújításával – emelte ki 
a polgármester. 

Dr. Áldozó Tamás végül mindenkinek 
a figyelmébe ajánlotta a projekt részleteit 
bemutató kiadványt, melyben a műszaki 
tartalmat, a pénzügyi adatokat foglalták 
össze, emellett az intézményvezetők első 
tapasztalatait is megismerhetik a kiad-
vány olvasói. 

A beszédeket követően dr. Kovács Zol-
tán és dr. Áldozó Tamás elhelyezték a Vá-
rosi Sportcsarnok bejáratánál a projekt 
részleteit ismertető táblát.  

Decemberben zárult az energetikai projekt

Az energetikai
projekt lezárásával 

mérföldkőhöz érkeztünk,  
hiszen az elnyert 

projektek egyharmadán 
már túl vagyunk

“
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Mai, modern világunkban egyre 
több gazdasági szakkifejezés szi-
várog be szinte észrevétlenül a 

hétköznapi szókincsünkbe, és használjuk 
rendszeresen már a közbeszédben is. Sok-
szor találkozhatunk például a vásárlóerő 
fogalmával, amely az életminőségünk, 
életszínvonalunk egyik fontos mérőszá-
ma, például egy település, egy régió vagy 
akár egy ország esetében. Ugyanis minél 
több terméket és szolgáltatást tud meg-
vásárolni az adott területen élő lakosság, 
annál több kereskedelmi egység, étterem, 
szórakozóhely lesz helyben, ezáltal egyre 
több kulturális, egészségügyi, oktatási és 
egyéb szolgáltatót tud fenntartani egy-
egy település. Ezek pedig önmagukban is 
növelik a foglalkoztatást, ami tovább ja-
vítja az életminőséget.

A közelmúltban tette közzé a GfK Hun-
gária Piackutató Intézet a magyarországi 
településekre, megyékre, régiókra vonat-
kozó 2020-as évi vásárlóerő felmérését. A 
GfK Hungária 1989 augusztusában, a piac-
gazdaság magyarországi bevezetésének 
küszöbén alakult - elsőként a közép-ke-
let-európai régióban -, és a hazai leány-
vállalat a világ negyedik legnagyobb piac-
kutató cégének, a GfK Csoportnak a tagja, 
amely közel 120 országban van jelen.

Az általuk mért vásárlóerő az adóle-
vonások utáni, egy főre jutó, ténylegesen 
elkölthető jövedelmet jelenti (beleértve az 
összes állam által adott juttatást is). A GfK 
tanulmánya megadja az éves vásárlóerő 
egy főre jutó értékét százalékos index for-
májában. Ez azt fejezi ki, hogy egy adott 
településen, megyében, régióban mennyi-
vel tér el a jövedelem az országos átlagtól 
(amely 100 %). A GfK Piackutató a vásárlóe-
rő-tanulmányát minden évben 42 európai 
ország számára készíti el.

Ha a 2020-as hazai adatokat elemezzük, 
és ezt szűkebb pátriánkra, tehát Pápára ve-
títjük, akkor látható, hogy városunkban az 
egy főre jutó vásárlóerő indexe 102,6 %, ez 
tehát magasabb, mint az országos átlag. 
Ez azt jelenti, hogy a pápai életszínvonal, 
életminőség a gazdasági számok és muta-
tók alapján meghaladja a hazai átlagot. Ha 
ezt összevetjük a magyar városok adatai-
val, akkor látható, hogy Pápán a vásárlóe-

rő magasabb, mint Mosonmagyaróváron, 
Nagykanizsán, Siófokon, Keszthelyen vagy 
éppen Hódmezővásárhelyen. Sőt, megelő-
zünk több megyeszékhelyt is a rangsorban, 
így Kaposvárt, Szegedet, Miskolcot, Nyír-
egyházát, Békéscsabát vagy éppen Pécset. 

Egyébként a fenti mutatók alapján a 
leggazdagabb település Magyarországon 
Üröm (155,5 %), majd Budaörs, Paks, Nagy-
kovácsi és Solymár alkotja az első öt mező-
nyét. Sokszor városunkat Győrhöz hason-
lítják – amely évtizedek óta hazánk egyik 
legfejlettebb ipari térsége – itt 112,9 % a 
vásárlóerő, így a kisalföldi megyeszékhely 
indexét összemérve a pápai mutatószám-
mal egyáltalán nincs okunk az elégedet-
lenségre.

Ha pedig kicsit távolabb tekintünk, és 
immár megyei szintre lépünk, az látható, 
hogy Nyugat-Magyarországon Veszprém 
megye vásárlóereje (102,8 %) megelőzi 
Győr-Moson-Sopron (96,5 %), Vas (99,1 %) 
és Zala (92,7 %) megye értékét is. Sőt, Ma-
gyarország 100 leggazdagabb településéből 
15 település Veszprém megyében található, 
ezzel megyénk vezeti az országos rangsort 
is. Ha pedig a teljes Dunántúl egy főre jutó 
vásárlóerő indexét nézzük (98,2 %), akkor 
megállapíthatjuk, hogy Pápa város vásár-
lóereje (102,6 %) ezt a mutatószámot is jó-
pár százalékponttal meghaladja. 

HELYI GAZDASÁG

Szerző: Polgár Szilrád  
 Fotó: Pintér Ádám

Vásárlóerő, és ami a számok mögött van

Városunkban az 
egy főre jutó vásárlóerő  

indexe magasabb, mint 
az országos átlag

“
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Szerző: Babos Petra
 Fotó: Pintér Ádám

A Pápai járás foglalkoztatási helyze-
téről szóló tájékoztatót Pápa Város 
Önkormányzatának Képviselő-tes-

tülete évente napirendre tűzi. A 2020 ok-
tóberében összeállított anyag szerint az 
álláskeresők nyilvántartásában szereplők 
száma a 2019. évhez viszonyítva 2020. 
szeptember hónapra 51,8 százalékkal 
emelkedett. A növekedés oka a korona-
vírus-járványhelyzetre vezethető vissza. 
A munkáltatók csökkentették munka-
vállalóik  létszámát, illetve a dolgozóik 
munkaidejét. A válsághelyzet kezelésére 
bevezetett munkahelymegőrző és mun-
kahelyteremtő bértámogatások mérsé-
kelték az elbocsátásokat, illetve segítettek 
a munkájukat elveszítőknek rövid időn 
belül visszakerülni a foglalkoztatásba. A 
támogatások eredményeképpen a mun-
kanélküliek száma 2020 júniusától lassan 
csökkent. 

A járványveszély miatt megszűnt mun-
kahelyek következtében a járásban nyil-
vántartott álláskeresők átlaglétszáma a 
2019. évi 1007 főről 2020-ban 1529 főre 
emelkedett. Ezen belül a nem pályakez-
dők, a szakmunkás és gimnáziumi vég-
zettségűek számában bekövetkezett nö-
vekedés kiugróan magas. Az álláskeresők 
között legnagyobb számban továbbra is az 
50 év feletti korosztály képviselteti magát. 
A nyilvántartott álláskeresők átlagos ará-
nya a munkavállalási korú népességhez 
viszonyítva 2019. évben 2,4 százalék, 2020. 
szeptember hónapban 3,9 százalék, ami az 
5 százalékos országosnál jobb érték. Pápa 
város vonatkozásában a járási adatok ala-
kulásához hasonló a tendencia a vizsgált 
időszakban.

A strukturális munkanélküliség prob-
lémája jelen van a mun-
kaerőpiacon, mivel az ál-
láskeresők körében nem 
minden esetben áll ren-
delkezésre a munkáltatói 
oldalról elvárt tapasztalat-
tal rendelkező, közvetít-
hető munkaerő. Ennek a 
problémának a megoldá-
sára és a járványhelyzet okozta munkanél-
küliség visszaszorítására előtérbe került 
a munkaerőhiány kezelése a munkáltatói 
kapcsolattartás erősítésével, támogatások-
kal, szolgáltatásokkal, továbbá képzések 
szervezésével. 

A foglalkoztatók a járási hivatalba 2019. 
évben 2432 darab, 2020. januártól szeptem-
berig 1637 darab álláshelyet jelentettek be. 
2019. évben 1700 fő, 
2020. szeptemberig 
1314 fő elhelyezke-
dését sikerült segí-
teni közvetítői szol-
gáltatással. 2019. 
évben 41,7 száza-
lékban, 2020. évben 
22,9 százalékban 
a bejelentett üres 
állások sajtóhir-
detését, továbbá a megfelelő álláskeresők 
felkutatását és kiajánlását kérték a mun-
káltatók. Ezekhez az igényekhez nem, de a 

többi bejelentéshez társult munkaerőpiaci 
támogatás, ahol a hazai és uniós források-
nak a szerepe meghatározó. 

Foglalkoztatáspolitikai támogatások, 
mint például a munkahelymegőrző támo-
gatás, lakhatási támogatás, képzés ide-

jére keresetpótló 
juttatás, közfog-
lalkoztatásból a 
versenyszférába el-
helyezkedők támo-
gatása, bértámo-
gatás, bérköltség 
támogatás, mun-
kahelyteremtő bér-

támogatás, vállalkozóvá válási támogatás 
megállapítására 2019. évben 610 esetben, 
2020. évben 620 esetben került sor.  

2019. évben 18, 2020. évben 8 ügyfél-
lel 5 különböző szakmacsoport képzése 

keretében történt szerződéskötés: logisz-
tikai ügyintéző, német középfok, élelmi-
szer-vegyiáru eladó, targoncavezető és 

gépjárművezetői képesí-
tési igazolvány, valamint 
csontozó munkás. Képzé-
si támogatást kaptak az 
alacsony iskolai végzett-
ségű és az elavult szak-
képesítéssel rendelkező 
álláskeresők az elhelyez-
kedési esélyeik javítása 
érdekében óvodai dajka, 
7-8 osztályos felzárkóz-

tató oktatás, virágkötő, konyhai kisegítő és 
targoncavezető tanfolyamokra történt be-
iratkozással 2019. évben 43 fő, 2020. évben 

16 fő részvételével. 2020. évben a veszély-
helyzet ideje alatt a folyamatban levő kép-
zések felfüggesztésre kerültek, újakat, mint 
például raktáros és anyagmozgató gép ke-
zelője, óvodai dajka, számítógépes adatrög-
zítő, csak szeptemberben lehetett indítani. 

A diákok munkához jutása mellett a sze-
zonális munkaerőhiány enyhítését szolgál-
ta a nyári diákmunka. Az önkormányzatok 
mellett a mezőgazdaságban, a vendéglátás 
és a turizmus területén lehetett diákokat 
alkalmazni. A nyári diákmunkában 2019. 
évben 324, 2020. évben 241 diák dolgozha-
tott támogatással. 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási 
és szociális, mezőgazdasági járási start-
munka mintaprogramokra pályáztak a 
munkáltatók a járási hivatal közreműkö-
désével. Ezenkívül országos közfoglalkoz-
tatási programhoz is csatlakoztunk. A köz-

A pápai járás munkaerőpiaci helyzetének áttekintése

A strukturális munka-
nélküliség problémája 

jelen van a
 munkaerőpiacon

“
Képzési támogatást 
kaptak az alacsony 

iskolai végzettségű és 
az elavult szakképesí-

téssel rendelkező 
álláskeresők 

“
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foglalkoztatás 2019. évi átlaglétszáma 339 
fő, 2020. szeptember hónapig 282 fő volt. A 
csökkenés, amely 13,9 százalékos mértéket 
mutatott, 2020 első negyedévében jelen-
tős volt, a válsághelyzet következtében 
azonban a folyamat lassult. A közfog-
lalkoztatási jogviszonyban állók közül 
2020. szeptember 30-ig 18 fő helyezke-
dett el a versenyszférában. 

A tájékoztató kiemeli a TOP-5.1.2 He-
lyi foglalkoztatási együttműködések a 
Pápai járásban foglalkoztatást elősegítő 
program jelentőségét abban is, hogy a 
koronavírus-járvány okozta munkanél-
küliség idején többletforrást jelentett 
a munkaerőpiaci támogatásokhoz. A 
program 2018. évben indult, és lehetősé-
get biztosít egyrészt a foglalkoztatók szá-
mára bérjellegű és helyközi utazási költség 
támogatására, másrészt az álláskeresők 
részére lakhatási és képzési támogatásra. 
A projektet konzorcium keretében Pápa 
Város Önkormányzata, mint konzorcium-

vezető, a Veszprém Megyei Kormányhiva-
tal és a Nemzetközi Tehetséggondozó Ala-
pítvány közösen valósítják meg.

A projekt célcsoportjába az alacsony is-
kolai végzettségűek, a 25 év alatti fiatalok, 
a 30 év alatti pályakezdő álláskeresők, az 
50 év felettiek, a GYED-ről, GYES-ről, ápo-
lási díjról visszatérők, a legalább egy gyer-
meket egyedül nevelők, a foglalkoztatást 

helyettesítő támogatásban részesülők, a 
tartós munkanélküliséggel veszélyeztetet-
tek, a megváltozott munkaképességű sze-

mélyek, a roma nemzetiséghez tartozó 
személyek, az inaktívak, a közfoglal-
koztatásból a versenyszférába vissza-
vezethetők tartoznak.

A programban 2018. évben 201 fő tá-
mogatását sikerült megvalósítani, akik 
közül 14 fő képzésben vett részt, 187 fő 
után pedig a foglalkoztatók bérjellegű 
támogatásban részesültek. 2019. évben 
187 fő volt a támogatottak száma, akik 
közül 15 fő képzésben vett részt, 164 fő 
foglalkoztatásához bérjellegű támo-
gatást igényeltek a munkáltatók, 8 fő 
vállalkozóvá válási támogatást kapott. 

2020. évben a 145 fő támogatott közül 11 fő 
képzésben vett részt, 61 fő után a foglalkoz-
tatók bérjellegű támogatásban részesültek, 
vállalkozóvá válási támogatással 73 fő in-
dította el a vállalkozását. A program 2021. 
január 27-én zárul. 

A gazdasági folyamatokról informáci-
ót nyújt az iparűzési adóból szárma-
zó bevételek alakulása is – mondta 

el a helyi gazdaság állapotával kapcsolat-
ban dr. Áldozó Tamás polgármester. 

Ez a bevétel egyébként 
jól alakult Pápán – bár 
nem érte el a tervezett 
összeget. Ennek oka egy-
részt az, hogy a cégeknek 
decemberben nem kellett 
fizetniük, ám a most el-
maradt befizetéséket már-
ciusban teljesíteniük kell. 

- Azt mondhatjuk, hogy 
a helyi gazdaság egy je-
lentős része viszonylag 
jó állapotban átvészelte 
a koronavírus-járványt. 
Azonban a gazdaságnak 
van egy olyan része is – 
elsősorban a turizmus, 
vendéglátás területe – 
mely szinte teljesen elle-
hetetlenült. A szállásadók 
és a turisztikai szolgálta-
tók gyakorlatilag elvesztették bevételeiket 
az év egy jelentős részére. Az egyik legna-
gyobb kárvallottja ennek a helyzetnek a 
Pápai Termálvízhasznosító Zrt., ahol azzal 

számolunk, hogy tulajdonosi beavatkozás-
ra lesz szükség tavasszal – mutatott rá a 
polgármester, aki ezzel kapcsolatban ki-
emelte, hogy a Termálvízhasznosító Zrt. 
esetében megváltozott az állami tulajdo-
nosi jogokat gyakorló személye. Eddig a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt a tulaj-
donos képviselője, mely teljesen érzéket-

len volt a céggel kapcsolatos kérdésekben. 
Ezek a jogok nemrégiben kormánydöntés 
következtében átkerültek a Magyar Turisz-
tikai Ügynökséghez. - Ez azt jelenti, hogy 

mostantól egy szakmai szervezet a tulaj-
donosi joggyakorló, ami jobban átlátja a tu-
rizmust érintő folyamatokat – emelte ki dr. 
Áldozó Tamás.

A városvezető a munkaügyi folyamatok-
kal kapcsolatban rámutatott, a város mun-
kanélküliségi adatai azt mutatják, hogy a 
járvány hatására nem alakult ki krízis a 

munkaerőpiacon. 
- Tagadhatat-

lan, hogy vannak 
álláskeresők a vá-
rosban, de mindig 
is voltak. Fontos, 
hogy az állás-
keresők aránya 
négy százalék 
alatt maradt, ami 
a teljes foglalkoz-
tatáshoz közeli 
állapotot mutat 
– hangsúlyozta a 
polgármester, aki 
azt is elmondta, 
Pápán továbbra 
is vannak kül-
földi munkavál-
lalók, ami arra 
utal, hogy a pápai 

munkaadók a pápai munkaerőpiaci kíná-
latból nem tudják kielégíteni igényeiket, 
tehát ma is kereslet van a helyi munkaerő-
piacon. 

Nem alakult ki munkaerőpiaci krízis
Szerző: Pintér-Papp Eszter
 Fotó: Pintér Ádám

A Helyi foglalkoztatási együtt-
működések a Pápai járásban  

foglalkoztatást elősegítő 
program a koronavírus-

járvány okozta 
munkanélküliség idején 

többletforrást 
jelentett a munkaerőpiaci 

támogatásokhoz

“
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Szerző: Polgár Szilárd 
 Fotó: Polgár Szilárd, archív

Hónapok óta tart a koronavírus-jár-
vány második hulláma, amely erőt 
próbáló feladat elé állítja Magyaror-

szágot is. Ebben a megváltozott gazdasági 
környezetben sok hazai vállalkozás került 
nehéz helyzetbe, több szektor is komoly 
veszteségeket szenvedett el. A Magyar 
Kormány által meghozott gazdaságvédel-
mi intézkedések ebben a viszontagságos 
időszakban próbálnak segíteni a cégeken, 
különös tekintettel a turizmusban és ven-
déglátásban szolgáltatást nyújtó vállalko-
zásokra. Ezúttal magazinunkban néhány 
ismert és elismert pápai cégnél érdek-
lődtünk, miként érintette őket a járvány-
helyzet, éltek-e a kormány által biztosított 
lehetőségekkel, és hogyan próbálják meg 
átvészelni ezt az igencsak nehéz idősza-
kot?

Pápa egyetlen négycsillagos szállodá-
ja több évtizede a városi idegenforgalom 
és turizmus egyik zászlóshajója, stabil és 
visszatérő vendégkörrel, magas minőségű 
szolgáltatásokkal. Azonban ez az egyik 
szektor, melyet a legjobban érintett a kiala-
kult járványhelyzet.

- Amikor tavaly március közepén egyik 
napról a másikra beütött a koronavírus-jár-
vány, szinte lenullázódott a forgalmunk. 
Azokban a hónapokban munkavállalóink 
munkaidejét csökkentettük, és volt – igaz 
csak ideiglenesen – néhány fős létszám-
csökkenésünk is, azonban kollégáinkat a 
nyári időszakban, a turizmus erősödésével 
vissza is vettük. Azóta teljes a csapatunk, 
minden munkavállalónk velünk dolgozik, 
ugyanaz a létszámunk most is, és megpró-
báljuk az előttünk álló hónapokat is hason-
lóan továbbvinni – fogalmazott lapunknak 
Seregélyes Mátyás szállodaigazgató, aki a 
cégük gazdasági helyzetéről is ejtett né-
hány szót, külön kiemelve az idegenforgal-
mi vállalkozásoknak nyújtott kormányzati 
segítséget. 

- Nyilván anyagilag drasztikusan érin-
tette a vállalkozásunkat a koronavírus-jár-

vány, minimum ötvenszázalékos bevétel-
kiesésünk volt az előző évekhez képest. 
Természetesen éltünk a Magyar Kormány 
által biztosított támogatási lehetőségekkel 
- szinte mindegyikkel -, így a szállodáknak 
nyújtott bevételkiesési támogatással, jelen-
leg pedig a munkabértámogatást kiterjesz-
tették ránk is. Mindezek fontos gazdasági 
segítségek, ezek nélkül nehezebb lenne 
átvészelni ezt az időszakot – nyilatkozta a 
szállodaigazgató, aki az előttünk álló, ha-
sonlóan nehéz hónapokról is beszélt. - Mi 
most berendezkedtünk erre a helyzetre, 
így dolgozunk, csökkentett munkaidőben. 
Remélem az üzleti turizmus a következő 
hetekben fokozatosan fellendül majd - üz-
leti célú vendégeket most is fogadhatunk -, 
hiszen a mi életünket ez befolyásolja leg-
inkább. Azonban a turizmus Magyarország 
számára is nagyon fontos iparág, reméljük 
nyárra azért már javulni fog a helyzet min-
den ágazatban - jegyezte meg Seregélyes 
Mátyás.

Pontosan három évtizeddel ezelőtt ala-
pította vállalkozását a telekommunikáci-
ós szektorban Kovács Ferenc, akinek cége 
évről évre dinamikusan fejlődik. Nemcsak 
országos hálózatba tartozó távközlési 
szaküzlettel rendelkezik, hanem műsza-
ki területen is sikeres vállalkozási profilt 
működtet, amelynek több, mint száz üzleti 
partnere van.

- Cégünk két részből áll, a franchise 
távközlési üzletünket elsősorban keres-

kedelmi oldalról érintette a vírushelyzet, 
mert tavasszal idősávos, vagy korlátozott 
ügyfélfogadási lehetőségünk volt csak, és 
a zárt térben is csak meghatározott számú 
ügyfél tartózkodhatott. 

A korlátozások miatt felére csökkentet-
tük az üzletben dolgozók létszámát, a töb-
biek home office-ban dolgoztak. Ezen az 
ágon vállalkozásunknál komoly bevétel-
kiesés következett be, amelyet a távközlé-
si szolgáltató kompenzációban megoldott, 
így ennél a területnél nem volt szükség a 
kormányzat által nyújtott gazdaságvédel-
mi támogatások igénybevételére – nyilat-
kozta újságunknak Kovács Ferenc. 

- A nyárra visszatértünk az eredeti ál-
lapotba, és júniustól teljes létszámban dol-
goztuk végig az egész évet. Összeségében 
az ügyfél-látogatottságunk tekintetében 
10-15 százalékos visszaestés következett 
be. Cégünk másik részlege műszaki felada-
tokkal foglalkozik, itt a jelentős visszaesés 
az új építési tevékenységeknek a háttérbe 
szorulása miatt következett be, hiszen mű-
szaki építési tevékenységünk nem tőlünk 
függ, hanem a megrendelőktől. Szerencsé-

Járvány idején is talpon maradni
Jókor, jó helyre érkezett a kormányzati segítség

Kovács Ferenc

Kollégáinkat a 
nyári időszakban, a 

turizmus erősödésével 
visszavettük

“

A korlátozások miatt 
felére csökkentettük az 

üzletben dolgozók 
létszámát

“
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re azonban karbantartási tevékenységünk 
jelentős, nagyon sok céggel, önkormány-
zattal, intézmény-
nyel és vállalko-
zással vagyunk 
kapcsolatban, erre 
tudtunk ezekben 
a nehezebb hóna-
pokban fókuszál-
ni és támaszkod-
ni. A munkaidő 
teljes kihaszná-
lását azonban ez 
nem tette ki, így a 
teljesítménybéres 
többletjuttatás ki-
esett, viszont nem 
volt szükség kol-
légáim munkaidő 
csökkentésére, és 
nem bocsátottunk 
el senkit sem. Itt 
sem éltünk a kor-
mányzati gazda-
ságvédelmi támo-
gatásokkal, még a fizetési moratóriummal 
sem. Rendre kifizettük az állam és az ön-
kormányzat irányába a kötelezettségein-
ket, nem ütemeztük át ezeket a kiadásokat. 
Nyilván az árbevételünk a korábbi évhez 
képest közel 30 százalékkal alacsonyabb 
lett, ennek ellenére átvészeltük ezt az idő-
szakot – mondta a Pápa és Vidékének a tu-
lajdonos-ügyvezető. 

– A kiadások csökkentése érdekében az 
áruk forgási sebességét megváltoztattuk, a 
raktárkészletet és a gépkocsiparkunk moz-
gását optimalizáltuk, és minden területen 
a távoli segítségnyújtás lehetőségét he-
lyeztük előtérbe. Több üzleti partnerünknél 
volt koronavírus-fertőzés, ezért ez a meg-
oldás egészségügyi szempontból is fontos 
volt. Ezúton szeretnék köszönetet monda-
ni a kollégáimnak a bátor és lelkiismere-
tes munkájukért, mert hónapok óta nehéz, 
veszélyeztetett környezetben állnak helyt 
- hangsúlyozta Kovács Ferenc.

Tavaly tavasszal már írtunk róla, hogy 
a koronavírus-járvány kitörésekor egy bel-
városi bisztró hetente harminc adag ételt 
ajánlott fel idős, rászoruló embereknek, 
amelyet a Katolikus Karitász helyi cso-
portja juttatott el az érintettekhez. Az azóta 
eltelt időszakot és a tavalyi év járvánnyal 
nehezített egyenlegét Orbán László mes-
terszakáccsal, az étterem vezetőjével von-
tuk meg.

- Súlyosan érintett bennünket a járvány, 
hiszen be kellett zárni az éttermet, nem 
tudunk vendéget fogadni. Nagyon fontos 
cél volt, hogy a munkahelyi csapatunk 

megmaradjon, azok az emberek, akikre az 
elmúlt években számíthattam, most rám 

számíthassanak, és kapjanak továbbra is 
munkát. Ehhez igazodva alakítottuk át az 
egész cégnek a működését. Elindítottuk az 
ételkiszállítást a családokhoz, a munkahe-
lyekre. Ehhez sok beruházást kellett meg-
valósítani, amelyhez a fejlesztési tartaléka-
inkat használtuk fel, hogy talpon tudjunk 
maradni. Súlyos helyzetben is mindig 
próbáltunk előbbre lépni, és ezt sikeresen 
megtettük, mert most így januárban is dol-
gozunk, és reméljük ez így marad, míg ren-
deződik a helyzet – mesélte Orbán László. 

– Igénybe vesszük a kormányzat által 
biztosított bértámogatást, itt befogadták 
már a támogatási kérelmet, most várjuk az 
elbírálását. Ezt nagyon jó dolognak, nagy 
segítségnek tartom, számolunk is vele a 
működésünk során. Ez is hozzájárul ahhoz, 
hogy béreket tudunk fizetni a kollégáim-
nak – jegyezte meg a bisztró vezetője. És 
hogy mit hoz a jövő? – Már most előre gon-
dolkozunk, és a jövőre tervezünk, hiszen 
elkezdtünk dolgozni az esküvői és balla-
gási ajánlatainkon. Próbálunk felkészülni 

arra, hogy a nem is olyan távoli jövőben 
már rendesen tudunk dolgozni. Addig pe-

dig igyekszünk azt az 
utat folytatni, hogy 
házhoz szállítjuk a kí-
nálatunkat. Nálunk az 
igazi gasztronómiai 
érték, amikor tányérra 
helyezzük az ételeket. 
Ezért eleinte idegen-
kedtem a házhozszállí-
tás gondolatától, hogy 
az étkeinket műanyag 
dobozba helyezzük, 
mit szólnak majd eh-
hez a vendégeink. Hála 
Isten, jól fogadta a piac, 
hiszen a megszokott 
minőséget dobozba 
zárva is tudjuk garan-
tálni és ki tudjuk szál-
lítani - fogalmazott la-
punknak Orbán László 
mesterszakács.

TUDTA?
A koronavírus-járvány miatti veszély-

helyzet idején a vendéglátóhelyek csak 
házhoz szállíthatnak és elvitelre adhat-
nak ki ételt és italt, kivételt ez alól egye-
dül az üzemi, kórházi és iskolai étkezdék, 
büfék jelentenek. Be kellett zárniuk a sza-
badidős létesítményeknek is. A szállodák 
csak üzleti úton tartózkodókat vagy okta-
tási céllal érkezőket fogadhatnak.

A vendéglátás és szabadidő ágazat-
ban működő vállalkozásokat és az ott 
dolgozókat adókedvezményekkel és bér-
támogatással segíti a kormány. Ezek a 
cégek mentesülnek a szociális hozzájá-
rulási adó, valamint a szakképzési és a 
rehabilitációs hozzájárulás fizetése alól, 
a kisvállalati adózók esetében pedig nem 
számítanak bele az adóalapba a személyi 
jellegű kifizetések.

A munkahelyek megőrzése érdekében 
bértámogatás is igényelhető. Ezen tá-
mogatás mértéke a munkavállaló bruttó 
munkabérének ötven százaléka. A folyó-
sítás feltétele, hogy az azt igénylő vállal-
kozás ne bocsássa el a munkavállalót, aki 
meg kell, hogy kapja a fizetését.

A szállásáshely-szolgáltatók szintén 
kaphatnak támogatást, - az állam megté-
ríti számukra egy meghatározott időszak-
ra - a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató 
Központban regisztrált foglalásaik után 
számított nettó bevétel 80 százalékát. A 
folyósítás feltétele ebben az esetben is az, 
hogy a vállalkozás nem bocsájtja el a dol-
gozóit, és a bérüket is kifizeti.

Orbán László

Nagyon fontos cél volt, 
hogy a munkahelyi csa-
patunk megmaradjon, 
azok az emberek, akikre 

az elmúlt években 
számíthattam, most

rám számíthassanak

“
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Szerző: Babos Petra
 Fotó: Pintér Ádám, archív

A koronavírus-járvány miatt 2020-
ban a fürdőturizmus változatosan 
alakult. A Vártkertfürdő is érintetté 

vált a koronavírus-járványban, a létesít-
mény árbevétele jelentősen csökkent. A 
tavalyi év értékeléséről Nagy Zsolt, a Vár-
kertfürdőt működtető Pápai Termálvíz-
hasznosító Zrt. vezérigazgatója beszélt a 
Pápa és Vidékének. Nagy Zsolt elmondta, 
a 2020-as évet komoly reményekkel várta 
a társaság. 

- Hosszú idő után a végső terveket te-
kintve kisebb, de annál fontosabb előrelé-
pést jelentett az a döntés, mely szerint a 
társaság 100 millió forint önerőből egy 14 
szobás szálláshely megvalósítását indít-
hatta el. Az év első hónapjai ezen célok és 
elvárások mellett indult és alakult. Márci-
usban villámcsapásként érte a fürdőt a ko-

ronavírus-járvány okozta helyzet. A hónap 
elején a jelentős forgalomvisszaesés okán 
március közepére a vendégfogadás felfüg-
gesztése mellett kellett dönteni. Kezdetben 
csak a fürdő, majd április elejétől a gyógyá-
szat is bezárt. Egy viszonylag rövid szünet 
után május elsejétől ismét megnyitott a 
gyógyászatunk, majd a hónap végén, pün-
kösdre megnyithattuk a fürdő kinti egysé-
geit is – tudtuk meg a vezérigazgatótól. 

Nagy Zsolt beszélt arról is, hogy  a für-
dőturizmusban a nyár a legfontosabb idő-
szak, amely idén meglehetősen változato-
san alakult.

- A 2019-es év júniusához viszonyítottan 
2020  júniusban még alacsony érdeklődés 
mutatkozott a létesítmény iránt. Júliusban 
hasonló időjárás volt, mint az azt megelőző 
évben, vagyis nem volt túl jó idő, viszont 
élénkült a forgalom. Az évünket az augusz-
tus menthette volna meg, hiszen jó idő 

volt, élénk turizmussal, ám augusztus ele-
jén Pápát a járvány gócpontjává kiáltották 
ki, így ellehetetlenedett a tevékenységünk. 
Ekkor nagyon sok indokolatlan rosszindu-
latú támadásnak is ki voltunk téve, melyet 
nehezen éltünk meg és talán utólag át is 
értékelődött sokakban az az időszak. S bár 
még négy hónap hátra volt az évből, sajnos 

ezzel számunkra ez 
az év lezárult – je-
lentette ki. 

November elejé-
től ismét be kellett 
zárniuk. A gyógyá-
szat működik, az 
uszodában várják 

az élsportot, versenysportot űzőket és bíz-
nak abban, hogy sokan vannak azok, akik 
alig várják, hogy ismét megnyissanak.

- Mint említettem, nagy reményekkel, 
célokkal indultunk neki a 2020-as évnek. 
Ezeket sajnos menet közben fel kellett 
adni, így részben a Mini Hotel projektün-
ket is. Hét szobával azonban elkészültünk 
és vendégeket is fogadtunk. Várhatóan a 

fürdő újbóli megnyitásával a Mini Hotel 
mind a 14 szobájával várja vendégeit – tud-
tuk meg a vezérigazgatótól, aki kiemelte, a 
2020-as év gazdasági mutatói tükrözik az 
év eseményeit. 

A vezérigazgató hangsúlyozta, az előző 
két évben nyereségesek voltak, ám 2020-
ban jelentős veszteséget kell realizálniuk, 

várhatóan 100 millió forintot meghaladó 
mértékűt. Az elmúlt évek 250-270 ezres 
vendégforgalma tavaly 100 ezer fő alatt 
maradt, míg a társaság árbevétele 60 szá-
zalékos szint környékén teljesült. Ez közel 
200 millió forint bevételkiesést jelentett, 
melyet komoly erőfeszítések árán tudott a 
társaság áthidalni. 

- Terveink, célja-
ink egyrészt a régiek, 
de vannak újak is. 
Az év végén szüle-
tett kormánydöntés- 
nek megfelelően je-
lentős összeget kap-
tunk egy 4 csillagos 
wellness hotel előké-
szítő munkálataira. 
Jelentős változásnak 
mondható azon kor-
mánydöntés kihatá-
sa is, mely szerint a 
kisebbségi tulajdonos 
Magyar Állam a tulaj-

donosi jogok gyakorlását átruházza a Ma-
gyar Turisztikai Ügynökségre. Ez jelentős 
szakmai támogatást jelenthet, ami nagyon 
fontos lehet a fürdő előtt álló beruházások 
megvalósítása során.  A 2020-ban szerzett 
sok új tapasztalattal egy jobb, egészsége-
sebb és eredményekben gazdagabb 2021-es 
évben bízva készülünk a megnyitásra – 
zárta gondolatait Nagy Zsolt. 

Veszteséges évet zárt a Várkertfürdő
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Az 50-es, 60-as évek pápai fuvarosa ül lovas szán-
ján a havas Fő téren. – A Budapest Filmstúdió által 
1957-ben Pápáról készített kisfilmben is ő szerepel a 
lovas kocsijával. – Amikor az ötvenes évek vége felé 
megjelentek és egyre inkább elterjedtek az autóbuszok 
a közlekedésben, kénytelen volt a teherfuvarozásra is 
áttérni. A háttérben a Lábasház felirata jelzi: söröző 
működött a sarkon. A szomszédos Botka-ház föld-
szintjének felirata pedig: MÁVAUT (1949-ben alakult 
Autóbuszközlekedési Nemzeti Vállalat) – A buszok 
megállóhelye ekkor még itt volt a Fő téren. 

Emlékeinket őrző képek
Erdélyi Gyula emlékére

Kedves Olvasók! Várjuk és szívesen fogadjuk a hasonlóan régi pápai fényképeket, 
hogy bekerülhessenek városi könyvtárunk helyismereti gyűjteményének fotótárába. Ha 
hozzáfűznivalója van az adott képhez, kérjük, írjon nekünk a Jókai Mór Városi Könyvtár 

Facebook-oldalára!

Szabó Rita

Fuvarra várva

A képet a fotón 
látható úr fiától, 
Csizmazia Szilvesz-
tertől kaptuk.


