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Búcsúzunk, 2021!

V ajon mi jut eszünkbe majd tíz, húsz év 
múlva, ha 2021-re gondolunk? Biztos, 

hogy az elsők közt lesz a koronavírus-járvány, 
mely vitathatatlanul egyik meghatározója volt 
az elmúlt esztendőnek. S ennek kapcsán bizo-
nyosan eszünkbe jutnak majd veszteségeink 
is, hiszen ebben az évben is sok számunkra 
kedves embertől kellett búcsúznunk. 

De eszünkbe kell, hogy jusson az elmúlt év-
ről az is, hogy minden nehéz helyzet után van 
újrakezdés, hogy a korlátozások közepette is 
születnek csodák, hogy a maszkok alatt is tud-
tunk mosolyogni és volt lehetőségünk önfeled-
ten szórakozni.

Ebben a lapszámban kicsit visszatekintünk 
2021-re. Interjúalanyainkkal évet értékeltünk 
és készült egy összeállítás, mely az elmúlt év 
legfontosabb eseményeit veszi sorra – a teljes-
ség igénye nélkül. 

Amikor leültem átnézni a Pápa és Vidéke 
online felületén 2021-ben megjelent cikke-
inket, egy kicsit visszautaztam az időben. 
Hiszen nem is volt oly régen, amikor az átala-
kuló Várkertben zajló munkálatokat szemlél-
tük, amikor a Pápai Asztalos Kft. üzemében a 
Szent István-terem készülő díszeit csodáltuk, 
amikor pápaiak százaival először sétáltunk 
végig a Schwenczel-réten, amikor az önfe-
ledten szórakozó családokat néztük a korlá-
tozások enyhítése utáni első városi nagyren-
dezvényen, amikor a Budapesti Vonósokat  
hallgattuk egy csodálatos rendezvénysoro-
zaton, amikor a 150 éves jubileumukat ün-
neplő pápai lánglovagok látványos felvonulá-
sát szemléltük, amikor arról írhattunk, hogy 
újabb álom valósulhat meg a Nagytemplom 
felújításának folytatásával és a Kossuth utca 
újjászületésével.

Megannyi emlékezetes pillanat, megany-
nyi hír, mely nekünk, pápaiaknak – vagy 
legalábbis a pápaiak közül sokaknak – fon-
tos és örömteli. Jó volt újraélni ezeket a  
pillanatokat, jó volt felidézni a nehézségei el-
lenére is számtalan boldog percet, a 10-20 év 
múlva is felidézhető eseményt hozó 2021-es 
évet, miközben várakozásokkal tekintünk a 
2022-es esztendő elé. 

Kívánom, hogy legyen részünk újabb emlé-
kezetes pillanatokban, jó hírekben, 10-20 év 
múlva is felidézhető eseményekben az új év-
ben is!  

Pintér-Papp Eszter

Tájékoztató 
a közterületen történő szeszes ital fogyasztásának szabályairól

Pápa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületen történő szeszesital-fogyasztásról  
szóló 30/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelete 2022. január 1-jétől hatályos.

Az önkormányzati rendelet értelmében a város közterületein tilos a szeszes ital fogyasztása.

Közterület a tulajdonos személyétől, illetve a tulajdonformától függetlenül minden olyan közhasználatra 
szolgáló terület, amely mindenki számára korlátozás nélkül vagy azonos feltételek mellett igénybe vehető, 
ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom elől el nem zárt részét 
is.

Fenti tilalom nem terjed ki:
- az érvényes közterület-használati engedéllyel rendelkező vendéglátó egység vendéglátó-ipari teraszára 
nyitvatartási időben, 
- a közterületen tartott rendezvény területére annak időtartama alatt, valamint 
- december 31. napján 18 órától a következő év január 1. napján 6 óráig tartó időszakra.

Aki a szeszes ital közterületen történő fogyasztására vonatkozó tilalmat megszegi, szabálysértést  
követ el. 

A Pápai Rendőrkapitányság tájékoztatása szerint a pápai rendőrök már az év első napjától kiemelt  
figyelmet fordítanak a rendelet betartásának ellenőrzésére, és a szabálysértés észlelése esetén helyszíni 
bírságot vagy feljelentést is alkalmazhatnak. 

A szabálysértés miatt a közterület-felügyelő is szabhat ki helyszíni bírságot.

Pápa, 2021. december 30.
      Dr. Nagy Krisztina 
                     jegyző

FELHÍVÁS

Pápa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a díszpolgári cím és az egyes kitüntető díjak alapítá-
sáról és adományozásának rendjéről szóló 27/2014. (XI.20.) önkormányzati rendeletében foglaltak alap-
ján évente a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából kerül sor a PÁPA VÁROSÉRT ÉRDEMÉREM, valamint 
PÁPA VÁROS DÍSZOKLEVELE kitüntető díjak adományozására.

PÁPA VÁROSÉRT ÉRDEMÉREM adományozható mindazon természetes személyeknek, gazdálkodó 
szervezeteknek, civil szervezeteknek, akik a város fejlődése, gyarapodása, hírnevének öregbítése érdeké-
ben kifejtett tevékenységükkel kimagasló érdemeket szereztek.

PÁPA VÁROS DÍSZOKLEVELE adományozható a város gazdasági és közéletében, a városfejlesztésben, 
valamint a tudomány, művészet, irodalom, egészségügy, oktatás, nevelés, közművelődés és egyéb téren 
a város érdekében kiemelkedő tevékenységet végző természetes személyeknek, gazdálkodó szerveze-
teknek, civil szervezetnek.
Elismerés nem adományozható annak a személynek, aki az adományozás időpontjában a képviselő-tes-
tületnek, a képviselő-testület bizottságának, a nemzetiségi önkormányzatnak vagy városrészi tanácsadó 
testületnek a tagja.

Egy naptári évben legfeljebb 2 érdemérem, valamint 5 díszoklevél adományozható.

Az adományozásra ajánlásokat tehet:
a a polgármester,
b) az alpolgármester,
c) a képviselő-testület tagja,
d) a képviselő-testület bizottsága, 
e) a nemzetiségi önkormányzat,
f) a város országgyűlési képviselője,
g) a jegyző,
h) az önkormányzati fenntartású intézmény,
i) a pápai székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, 
j) a pápai székhellyel vagy telephellyel rendelkező civil szervezet, 
k) bármely természetes személy.

Az érdemérem és díszoklevél adományozására az ajánlattevők egy naptári éven belül egy-egy ajánlást 
tehetnek.

Az ajánlásnak tartalmaznia kell:
- az ajánlott tevékenységének, működésének ismertetését, 
- az elismerés alapját képező mű, alkotás, cselekmény leírását, bemutatását, dokumentációit, és 
- a fentiekben foglaltak társadalmi, városi közösségi hasznosságának méltatását.

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy az írásbeli ajánlást legkésőbb 2022. január 31-ig kell a polgármes-
terhez benyújtani.
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Beszámolók a képviselő-testület előtt

Pápa Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete december 16-án tar-
totta a 2021-es év utolsó ülését. A 

munkaértekezleten számos fontos rende-
let mellett több beszámolót is hallhattak a 
képviselők. 

A képviselő-testület döntött a hul-
ladékgazdálkodási közszolgáltatással 
kapcsolatos önkormányzati rendeletről, 
mely a vegyes hulladék átvételének, a 
lomhulladék átvételének, az elkülönítet-
ten gyűjtött hulladék átvételének sza-
bályait, az ingatlanhasználók, valamint 
a közszolgáltatói alvállalkozó jogait és  
kötelezettségeit, illetve az elhagyott hulla-
dék felszámolásához szükséges intézkedé-
seket határozza meg.

Az ülésen döntés született a nem köz-
művel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi köz-
szolgáltatásról. A rendeletben meghatároz-
zák a közszolgáltató jogait és kötelezettsé-
geit, az ingatlanhasználó kötelezettségeit, 
valamint a kedvezmények, mentességek 
körét és a közszolgáltatás díját is.

A képviselők módosították a telepü-
léskép védelméről szóló önkormányzati 
rendeletet és a köztisztviselőket megillető 

juttatásokról és támogatásokról szóló ön-
kormányzati rendeletet is.

A képviselő-testület tárgyalt az ön-
kormányzat szolgáltatástervezési kon-
cepciójáról is. Ennek célja többek közt 
a szociális szolgáltatások alapelveinek,  
irányainak, céljainak meghatározása, a 
szociális törvény ál-
tal meghatározott 
feladatok ellátá-
sának elősegítése. 
Fontos célkitűzés, 
hogy az egyházak, 
civil szervezetek, 
vállalkozások és ön-
kéntesek részvétele 
tovább erősödjön a 
szociális ellátások- 
ban.

A munkaértekezleten tárgyaltak a Pápa 
Város Önkormányzatának Egyesített Szo-
ciális Intézménye tevékenységét ismertető 
beszámolóról, a Pápai Polgármesteri Hivatal  
tevékenységéről, a Pápa Város Inf-
rastruktúrájának Fejlesztéséért Köz-
alapítvány működéséről, valamint 
Pápa Város Önkormányzatának  
Települési Értéktár Bizottsága tevékenysé-
géről is.  

A decemberi képviselő-testületi ülés 
napirendjén ismét szerepelt fogorvo-
si ellátással kapcsolatos előterjesz-
tés. A képviselő-testület kinyilvání-
totta, egyetért azzal, hogy a 2. számú  
fogorvosi körzetben a fogorvosi felada-
tokat dr. Oravecz Paula lássa el a praxis-
jogot engedélyező határozat véglegessé 

válását követően.  

A képviselő-testület 
arról is döntött, hogy 
az önkormányzat vis 
maior támogatás cí-
men támogatási igényt 
nyújt be a Belügy- 
minisztériuhoz a Vá-
sár utcában bekö-
vetkezett csőtörés  
okozta károk helyreállí-
tásának részbeni támo-

gatására, valamint döntés született arról is,  
hogy az önkormányzat többségi tulajdo-
nosként készfizető kezességet vállal a Pá-
pai Termálvízhasznosító Zrt. folyószámla- 
hitelkeretéhez.

A decemberi képviselő-testületi ülés vé-
gén közmeghallgatást tartottak, melyen dr. 
Áldozó Tamás polgármester a TOP-os pá-
lyázatokról adott tájékoztatást.  

Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

Vis maior támogatási 
igényt nyújt be a város 

Vásár utcában 
bekövetkezett csőtörés 

okozta károk 
helyreállításának 

részbeni támogatására

“
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Pápa Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete legutóbbi ülésén is 
számos fontos döntés született, me-

lyekről dr. Áldozó Tamás polgármestert 
kérdeztük. 

- Fontos, hogy folyamatosan vizsgál-
juk a korábbi jogszabályok hatályosulását 
és ha annyi tapasztalat összegyűlik, hogy 
érdemes újraszabályozni bizonyos terüle-
teket, akkor azt megtesszük. A decemberi 
ülésen új ren-
deletet - az át-
meneti gazdál-
kodásról szóló 
rendelet kivé-
telével - nem 
fogadtunk el, 
hanem a koráb-
bi rendeletek 
felülvizsgálata 
eredményekép-
pen szabályoz-
tunk újra több 
kérdést is. Ezek 
közé tartozik 
például a hulla-
dékgazdálkodá-
si közszolgálta-
tást szabályozó 
rendelet, mely megfelel a jogszabályszer-
kesztésre vonatkozó előírásoknak és sem-
mi új kötelezettség nem következik belőle 
a pápaiakra vagy akár a szolgáltatóra néz-
ve, csupán az eddigi jogokat és kötelezett-
ségeket szedi rendbe. 

- Ez mondható el a nem közművel ösz-
szegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjté-
sére vonatkozó kötelező helyi közszolgál-
tatásról szóló rendeletről is?

- Tulajdonképpen igen, bár ott annyi 
különbség van, hogy a szövegben szerepel 
maga a Pápai Vízmű Zrt., mint szolgáltató. 
Ez a rendelet arra vonatkozik, hogy a nem 
csatornával összegyűjthető szennyvizet 
össze kell gyűjteni és ártalmatlanítani 
kell. Elméletileg azokon a helyeken, ahol 
nem kötöttek rá a csatornára, zárt derítők 
vannak, ahol az ivóvízfogyasztásból kiszá-
molható  az,  hogy  ott  mennyi  szenny-
víznek kellene keletkezni. A szennyvízre 
talajterhelési díjat kell fizetni, kivéve a 
szippantott szennyvízként onnan elszál-

lított mennyiséget, amivel csökkenthető a 
talajterhelési díjfizetés alapja. Ez a koráb-
bi évek tapasztalata alapján 
elenyésző mennyiség, mert a 
rendelkezésünkre álló adatok 
szerint nagyon kevés esetben 
vettek igénybe ilyen szolgál-
tatást a pápaiak. Egyébként 
hamarosan következik a ta-
lajterhelési díj ellenőrzése, ahol azok, akik 
korábban nem vallották be és nem fizettek, 
azzal szembesülnek, hogy fizetési kötele-
zettségük keletkezik. 

- Mi lesz a szerepe ebben a Pá-
pai Víz- és Csatornamű Zrt-nek?

- A szolgáltatót közbeszer-
zés útján kell kiválasztani. Ha 
ez nem sikeres, akkor a ható-
ság jelöli ki a szolgáltatót. Mivel 
erre a közbeszerzésre senki nem 
jelentkezett, a hatóság a Pápai 
Vízmű Zrt-t jelölte ki erre a fela- 
datra. Ezt egyébként jónak tartom, mert az 
önkormányzat így kezébe veheti a hulla-
dékgazdálkodásnak ezt a területét is, és a 
pápaiak többségének nyilvánvalóan az az 
érdeke, hogy a szennyvíz ne alánk, a talaj-
ba szivárogjon, szennyezve a talajvizet és a 
felszín alatti vizeket,  hanem  a szennyvíz-
tisztító telepre kerüljön – ha nem csőben, 
akkor tartályokban. Felhívom a figyelmet 
arra, hogy ez egyben azt is jelenti, hogy aki 
ebben érintett, az kizárólag a Pápai Vízmű 
Zrt-től veheti igénybe a szippantási szol-
gáltatást, mint ahogy lakossági hulladékot 
sem gyűjthet más a város területén, csak a 
KÖZSZOLG Kft. 

- A decemberi képviselő-testületi ülés 
napirendjén szerepelt a köztisztviselőket 

megillető juttatások-
ról és támogatásokról 
szóló önkormányzati 
rendelet módosítása is. 
Ennek mi a lényege?

- A polgármesteri 
hivatalban érvényes köztisztviselői illet-
ményalapot a képviselő-testület állapít-
ja meg. Van egy törvény erejénél fogva 
megállapított illetményalap és a képvise-

lő-testület ennél alacsonyabb ösz-
szeget nem állapíthat meg.  
Ezt az illetményalapot a törvény 
2008-ban határozta meg 38.650 
forintban, ehhez képest állapít-
hat meg magasabbat a képvi-
selő-testület. Az illetményalap 
2021. december 31-éig 55.000 
forint volt, 2022. január 1-jétől 
pedig 66.000 forintra emelke-
dett. Természetesen nem ennyi 
a köztisztviselők illetménye, ha-
nem ebből a 66.000 forintból ki-
számított összeg, ami egy olyan 
szorzat eredményeként alakul 
ki, amiben a szolgálati idő, az is-

kolai végzettség is számít. Ez a mosta-
ni változtatás illetményemelést jelent.  
Ezt nagyobbik részben a központi költ-
ségvetés fedezi, ha ezen felül többlet- 
finanszírozásra van szükség, azt az önkor-
mányzat saját költségvetéséből fizeti. Ez a 
mostani döntés egyébként a polgármester, 
az alpolgármester és a képviselők juttatá-
sait nem érinti, ránk más jogszabály vo-
natkozik. 

- Az ülésen az Egyesített Szociális In-
tézmény beszámolójának tárgyalásakor 
elhangzott, hogy a szociális intézmények 
egy részét a közeljövőben egyházi fenntar-

Polgármesteri interjú a képviselő-testületi  
ülés legfontosabb döntéseiről

Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

Hamarosan 
következik a 

talajterhelési díj 
ellenőrzése

“
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tó veheti át az önkormányzattól. Ezzel kap-
csolatban már vannak konkrétumok?

- Az önkormányzati választásokat köve-
tően levélben kerestem meg a Pápán is je-
len lévő történelmi egyházakat és megkér-
deztem, hogy szándékoznak-e közfeladatot 
átvállalni az önkormányzattól azokon a 
területeken, amelyeken azt megtehetik, 
tehát például az egészségügy, a szociális 
ellátás területén vagy az óvodai ellátásban.  
Akkor elkezdődött egyfajta változás, hi-
szen az óvodák tekintetében már eljutot-
tunk odáig, hogy az Evangélikus Gyüle-
kezet átvette fenntartásba a Vajda Péter 
lakótelepi óvodát. A szociális területen 
már van egyfajta feladatmegosztás az ön-
kormányzat és egyházi fenntartók között.  

A Baptista Egyház már hosszú ideje fenn-
tartja és működteti a családok átmeneti 
otthonát, a Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat pedig támogató szolgálatot működ-
tet a városban. Ezek mellett működik az 
Egyesített Szociális Intézmény az alap-
ellátásaival és az önként vállalt feladata-
inkkal. Ezen feladatok egy részére mutat 
érdeklődést az egyik történelmi egyház, 
akikkel már korábban is együttműköd-
tünk, tehát nem új szereplőről van szó.  
A tárgyalásokat megkezdtük, az előké-
szítésbe bevontuk az Egyesített Szociális 
Intézmény vezetőjét is, hiszen mi az in-
tézmény álláspontjára, véleményére is kí-
váncsiak vagyunk. 

- A szociális ellátáshoz kapcsolódik a 
szolgáltatástervezési koncepció is, ami 
szintén szerepelt a decemberi ülés napi-
rendjén. 

- Ez a koncepció a város szociális ellá-
tásainak az alapdokumentuma, amelyben 
azokat a kereteket, azokat a körülményeket 

tekintjük át, amelyek közt ezt a rendszert 
működtetnünk kell. Éppen ezért a szociális 
szolgáltatástervezési koncepció a szociá-
lis ellátások mellett képet is ad a városról, 
egy olyan képet, 
amelyben példá-
ul demográfiai 
adatok sokasága 
szerepel. Ezen 
adatok alapján a 
tervezési mun-
ka könnyebbé 
válhat. Fontos 
h a ng s ú l yoz n i , 
hogy a szociális 
munka eredője nem feltétlenül valamilyen 
vagyoni hátrány, szegénység, hanem sok-
szor az életkorból adódó körülmény. Ezért 
például az öregedési index, ami azt mutat-
ja, hogy száz 14 év alatti pápaira több mint 
százötven 65 év feletti jut, arra hívja fel a fi-
gyelmünket, hogy az időskorhoz kapcsoló-
dó ellátásainkat – méghozzá tipikusan az 

otthon körüli ellátásainkat – erősítenünk 
kell, hiszen azt szeretnénk, hogy egy idős 
pápai ember minél tovább tudjon saját la-
kókörnyezetében élni úgy, hogy ehhez, ha 

szüksége van rá, 
minden segítséget 
megkaphat. 

- Örömteli, hogy 
a novemberi után a 
decemberi ülésen 
is született döntés 
fogorvosi praxist 
illetően.

- Valóban fontos, hogy rövid időn be-
lül már a második fogorvosi praxist si-
kerül betölteni. Köszönjük a partner 
érdeklődését és az ellátásban való közremű-
ködését. Ez egyben azt is jelenti, hogy  fiatal  
fogorvosok érkeztek hozzánk és a város-
ban már csak egy üres fogorvosi körzet 
marad.

A szociális területen  
már van egyfajta  
feladatmegosztás az  
önkormányzat és egyházi 

fenntartók között

“

KÖZLEMÉNY

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
32/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelete 2022. január 1. napján lépett hatályba, amely alapján az  
ingatlanhasználó jogosult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltetését kérni, amennyiben 
az ingatlan lakatlanná válik. 
A szüneteltetés iránti kérelmet a KÖZSZOLG Kft-nél kell benyújtani, amelyhez csatolni kell a jegyző  
által kiállított hatósági bizonyítványt. A jogosultság fennállása esetén az ingatlanhasználónak a kérelem 
benyújtását követő hónap első napjától nem kell megfizetnie a közszolgáltatási díjat.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy a szünetelés legfeljebb 6 hónapig tart, amennyiben a körülmények 
továbbra is fennállnak, a szüneteltetést ismételten kérelmezni kell.

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselő-testületének nem közművel összegyűjtött  
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról szóló  
33/2021. (XII.16.) önkormányzati rendeletének 2022. január 1. napjától hatályos rendelkezése szerint a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. végzi 
A közszolgáltató az ügyfelekkel való kapcsolattartás érdekében munkanapokon 8.00-14.00 óráig,  
csütörtöki napokon 8.00-20.00 óráig ügyfélszolgálatot működtet a Pápa, Vízmű u. 2. szám  
alatti székhelyén.

Felhívom az érintettek figyelmét, hogy mentesül a közszolgáltatás igénybevétele alól az  
ingatlantulajdonos, amennyiben
a) az ingatlan a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséhez szükséges, a  
jogszabályban előírt CE megfelelőségi jelöléssel rendelkező oldómedencével és szikkasztó mezővel 
rendelkezik vagy
b) az ingatlanon kizárólag locsolómérő van felszerelve és ezt a tényt a bekövetkezését követő 15 napon 
belül a közszolgáltatónak írásban bejelenti és igazolja.

Az időlegesen használt vagy nem használt ingatlanok esetében az ingatlantulajdonos a  
közszolgáltatónál akkor kérheti a közszolgáltatás szüneteltetését, ha a szüneteltetéssel érintett 
ingatlan vonatkozásában az ingatlantulajdonos rendelkezik közszolgáltatási szerződéssel és az  
ingatlan lakatlan vagy beépítetlen. 

A lakatlanság fennállását a jegyző által kiállított hatósági bizonyítvánnyal, a beépítetlenséget 30 napnál 
nem régebbi tulajdoni lappal kell igazolni.

Tájékoztatom az ingatlantulajdonosokat, hogy a szünetelés legfeljebb 6 hónapig tart, amennyiben a 
körülmények továbbra is fennállnak, a szüneteltetést ismételten kérelmezni kell.

A hatósági bizonyítvány kiállításával kapcsolatos bővebb tájékoztatás a Pápai Polgármesteri Hivatal 
Szociális és Közigazgatási Osztályán a 89/515-077 és a 89/515-089 telefonszámon kérhető.

3. Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 2022. évben a talajterhelési díj bevallási és befizetési 
kötelezettséget elmulasztókat az adóhatóság 5 évre visszamenőleg ellenőrzi.

Pápa, 2022. január 10.                   Dr. Nagy Krisztina
                                                                                                                  jegyző

Dr. Oravecz Paula



6 PÁPAésVIDÉKE - 2022. január

A szociális terület legalább olyan nagy 
kihívásokkal néz szembe a korona-
vírus-járvány következtében, mint 

az egészségügy. Többek közt ez is kitűnik 
a Pápa Város Önkormányzatának Egyesí-
tett Szociális Intézménye tevékenységét 
bemutató  beszámolóból.  Szalainé  Tiha-
nyi Andrea  intézményvezetővel  az  in-
tézményegységekben folyó munkáról, 
legfontosabb feladataikról beszélgettünk.

- Intézményünk alaptevékenysége 
a személyes gondoskodást nyújtó in-
tézmények működtetése, időskorúak, 
fogyatékkal élők és hajléktalan szemé-
lyek ellátása, szociális és gyermekjóléti  
alapszolgáltatások, valamint szociális sza-
kosított ellátások működtetése integrált 
szervezeti formában. 

- Rendkívül szerteágazó tevékenyéget 
folytatnak, milyen szolgáltatásokat bizto-
sítanak?

- Intézmé-
nyünkben szociá-
lis étkeztetés, házi 
segítségnyújtás, 
család- és gyermekjóléti szolgáltatások, 
család- és gyermekjóléti központ, idősek 
nappali ellátása, demens betegek nappa-
li ellátása, fogyatékossággal élők nappali 
ellátása, időskorúak átmeneti ellátása, de-
mens betegek átmeneti ellátása, hajlékta-
lanok átmeneti ellátása, időskorúak tartós 
bentlakásos szociális ellátása és demens 
betegek tartós bentlakásos ellátása érhető 

el. Szolgáltatásaink egymásra épülnek és 
átjárhatók. 

- Milyen dolgozói létszámmal látják el 
ezeket a feladatokat?

- Az intézmény jelenlegi dolgozói létszá-
ma 154 fő. Közülük 105 fő szakdolgozó, 37 fő 
fizikai dolgozó és 12 fő ügyviteli dolgozó. Az 
intézményben továbbra is magas a fluktu-
áció, de ez nem minden telephelyen, rész-
legen tapasztalható egyforma mértékben. 

Jelenleg 20 üres álláshelyünk van, ennek 
kompenzálására 14 főt a nyugdíjas szövet-
kezeten keresztül foglalkoztatunk. 

- Az imént felsoroltak közül talán a csa-
lád- és gyermekjóléti szolgálat és a csa-
lád- és gyermekjóléti központ feladatai, 
működése az, ami nem annyira közismert. 
Azzal sokan tisztában vannak, hogy a „csa-
ládsegítőbe” leadhatnak adományokat, 
amelyeket aztán az intézmény eljuttat a 

rászorulókhoz, ennél azon-
ban lényegesen komolyabb 
szakmai munka zajlik 
ezekben az intézményegy-
ségekben is.     Mi  a    leg-
fontosabb  feladatuk?

- A család- és gyermekjóléti központ 
célja és feladata a működési területén élő, 
szociálisan hátrányos helyzetű, egész-
ségügyi, mentálhigiénés állapota miatt 
rászoruló emberek intézményi szolgál-
tatások keretében történő ellátása. A 
gyermek törvényben foglalt jogainak ér-
vényesítéséhez, a szülői kötelezettségek 

teljesítéséhez, a gyermekek veszélyezte-
tettségének megelőzéséhez és megszünte-
téséhez nyújtott széles körű, szükség esetén  
alternatív eszközöket is alkalmazó szo-
ciális munka, valamint a gyermekek el-
látására, gondozására, testi, szellemi 
fejlődésére, szocializációjára vonatkozó 
szülői, gondozói, támogatói tevékeny-
ség ellátásához nyújtott szolgáltatások. 
 

Fontos, hogy az imént ismertetett szol-
gáltatások elérhetőek a járás lakossá-
ga számára. Az elmúlt évben november 
végéig 420 család és 640 gyermek volt 
érintett hatósági eljárással. Az esetme-
nedzserek 2023 családlátogatáson és 58 
esetkonferencián vettek részt. Az ügy-
felek 49 alkalommal kértek jogi segítsé-
get, pszichológiai tanácsadást pedig 553 
esetben vettek igénybe. Immár három 
éve, 2018 szeptemberétől óvodai és iskolai  
szociális segítő tevékenységet biztosítunk 
a járás területén 74 köznevelési intéz-
ményben. 

A család- és gyermekjóléti szolgálat 
feladatait tájékoztatás nyújtásával, szo-
ciális segítőmunkával, valamint más 
személy, illetve szervezet által nyújtott 
szolgáltatások, ellátások közvetítésével 
látja el. Ellátotti köre kiterjed 18 év alat-
ti kiskorúakra, tartósan munkanélküli 
személyekre, adósságterhekkel, lakha-

Az év minden napján az elesettek szolgálatában
Szerző: Pintér-Papp Eszter 

 Fotó: Pintér Ádám

 14 főt a nyugdíjas 
szövetkezeten keresztül 

foglalkoztatunk

“
Az intézmény jelenlegi 

dolgozói létszáma 
154 fő

“
TUDTA?

Az önkormányzat rendelkezik szol-
gáltatástervezési koncepcióval, melynek 
célja többek közt a szociális szolgáltatá-
sok alapelveinek, irányainak, céljainak 
meghatározása, a szociális törvény ál-
tal meghatározott feladatok ellátásának 
elősegítése. Fontos célkitűzés, hogy az 
egyházak, civil szervezetek, vállalkozá-
sok és önkéntesek részvétele tovább erő-
södjön a pápai szociális ellátásokban.

A koncepció, melyről legutóbb a de-
cemberi ülésen tárgyalt a képviselő-tes-
tület, részletesen bemutatja a város 
szociális ellátórendszerét, szól a demo-
gráfiai mutatókról, tendenciákról és a 
foglalkoztatási adatokról is.
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tási problémákkal küzdőkre, kábítószer 
és egyéb függőségekkel küzdőkre, illetve 
egyéb szociálisan rászorult családokra.  
Az intézményegység ellátási területe Pápa 
város közigazgatási területe. A szolgálat 
ügyfélforgalma 2021-ben november végéig 
1.060 fő volt. Családgondozás alatt 309 csa-
ládban 720 fő állt, krízisellátást 188 fő vett 
igénybe. 

- A pandémia talán a bentlaká-
sos intézményekben élők és dolgo-
zók életét nehezítette meg leginkább, 
számos komoly korlátozó intézkedést  
kellett megélniük az elmúlt évben is. Meny-
nyire kihasználtak a bentlakásos intézmé-
nyeik?

- Az idősotthonainkban négy telep-
helyen – a Barát utca 3-ban, a Barát utca 
4-6-ban, a Teveli úton és a Vörösmarty 
úti otthonban összességében átlagosan 
115 főt láttunk el az elmúlt évben. Az idő-
sek otthonában élők átlagéletkora 81,99 
év, a Vörösmarty úton és a Teveli úton  
ennél magasabb, 84,09 év. A tar-
tós idősotthoni elhelyezés irán-
ti kérelmek száma az elmúlt évben  
emelkedett, a várakozási idő telephelytől 
függően egy év. 

A hajléktalan sze-
mélyek átmeneti 
szállása 28 férőhellyel 
működik, jelenleg 9 
üres férőhelyünk van.  
A legfiatalabb lakó 
48 éves, a legidő-
sebb 68 éves. Közülük 4 fő nem rendelke-
zik jövedelemmel, 3 fő munkabért kap, 4 
fő fogyatékossági támogatásban része-
sül, nyugdíj előtti álláskeresési segélyben  
2 fő részesül, 5 fő öregségi nyugdíjat kap 
és 1 fő egészségkárosodási támogatásban 
részesül. 

- Az ESZI-t számos beruházás, felújítási 
munka érintette 2021-ben. Említene ezek 
közül néhányat?

- A Teveli úti otthonházban több 
mint 12 millió forintos beruházás kere-
tei közt új személyfelvonót szereltek be.  
A Barát utca 4-6-os épületben több mint 
egymillió forintból új kaputelefon-rend-
szert építettünk ki és az udvaron napvitor-
larendszert alakítottunk ki. Közel 2,5 mil-
lió forintot fordítottunk a Barát utca 3-as 
épületben két lakószoba új aljzatburkola-

tának kialakítására.  
A házi segítségnyúj-
tás részére 770 ezer 
forintból három új 
elektromos kerék-
párt szereztünk be. 

Az Időskorúak 
Szociális Ellátásáért 
Alapítvány minden 
évben támogatást 
nyújt tárgyi eszkö-

zök vásárlására, felújításokra, a szakdolgo-
zók továbbképzésére. Az alapítványtól az 
elmúlt évben 180 ezer forintos támogatást 

kaptunk a család- és 
gyermekjóléti szolgá-
lat nyári táborának 
megszervezéséhez, az 
idősek otthona telephe-
lyei tárgyi feltételeinek 
javításához 400 ezer 
forintot, karácsonyi 

ajándékcsomagok vásárlására 420 ezer 
forintot, a szociális munka napja megren-
dezéséhez és továbbképzésekhez 600 ezer 
forintot biztosított az alapítvány, emellett 
270 ezer forinttal támogatták a fogyatéko-
sok nappali intézménye balatoni táborát, 
biztosították az idősek világnapja vendég-
fellépőjének 70 ezer forintos fellépési díját, 
illetve az imént említett, demens részlegen 
elhelyezett napvitorlák költségét, 750 ezer 
forintot is az alapítvány biztosította.

- Pápa Város Önkormányzata a Covid-19 
vírus miatti veszélyhelyzetben tanúsí-
tott példamutató és összetartó munká-
jáért Pápa Városért Érdemérem kitünte-
tést adományozott az Egyesített Szociális 
Intézmény dolgozói kollektívája részére, 
a Veszprém Megyei Védelmi Bizottság 
pedig Veszprém Megye Védelméért Em-
lékplakettet adott át az intézménynek.  
Mit jelentenek Önöknek ezek az elismeré-
sek?

- Hihetetlenül nagy megtisz-
teltetés az intézmény dolgo-
zói kollektívájának ez a kitüntetés.  
Meglepődtünk, de nagyon jólesett 
és nagyon büszkék vagyunk rá.  
Ez az elismerés a szakmai munkánk meg-
becsülése, visszajelzés azzal kapcsolatban, 
hogy az eddigiekben jól végeztük a felada-

tainkat, azonban kötelez is minket arra, 
hogy a továbbiakban is ugyanilyen jól, ha 
nem jobban kell dolgoznunk. Az indoklás-
ban az szerepelt, hogy a koronavírus-jár-
vány idején végzett munkánkat ismerik 
el, de úgy gondolom, ez az eddigi tevé-
kenységünk elismerésében az i-re a pont.  
Valószínűleg azért irányult ránk most na-
gyobb figyelem, mert a világjárvány na-
gyon sok területét érintette az életünknek, 
a mi munkánkban pedig az ellátórendszer 
minden területén éreztette a hatását. Addig, 
amíg az ember hiba nélkül teszi a dolgát, az 
egy általános dolog, arra nem irányul nagy 
figyelem. De amint valami rendkívüli dolog 
történik és úgy kell helytállni, akkor válik 
nyilvánvalóvá, hogy igen, mi, a szociális te-
rületen dolgozók is itt vagyunk és ugyano-
lyan jól végezzük a munkánkat, mint a más 
területen – például az egészségügyben –  
dolgozók. Büszke vagyok minden munka-
társamra!

Az idősotthonainkban 
átlagosan 115 főt láttunk 

el az elmúlt évben

“
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Sokrétű munka zajlott a Pápai Polgármesteri  
Hivatalban 2021-ben

A Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló törvény ér-
telmében a jegyző a hivatal  

tevékenységéről évente beszámol a 
képviselő-testületnek. A Pápai Polgár-
mesteri Hivatal 2021. évi tevékenysé-
géről szóló beszámolót Pápa Város Ön-
kormányzatának Képviselő-testülete 
december 16-ai ülésén fogadta el. Ennek 
kapcsán dr. Nagy Krisztina jegyzővel be-
szélgettünk a hivatal 2021. évi feladatairól,  
működéséről.

A koronavírus-járvány 2021-ben is meg-
határozta a hivatal működését, a minden-
napi életet. A veszélyhelyzet ideje alatt a 
különleges jogrendben folyamatosan vál-
toztak a jogszabályok, szakmai iránymu-
tatások. 

- A világjárvány rákényszerített ben-
nünket arra, hogy az addigiakhoz képest 
bizonyos tekintetben más életformát ala-
kítsunk ki, addig ismeretlen szabályokhoz 
– maszkhasználat, távolságtartás – iga-
zodjunk. Mindez nyilván nemcsak magán- 
emberként érintett bennünket, a hivatal éle-
tében is megjelentek olyan szabályok, eljá-
rásrendek, melyek korábban nem léteztek.  
Igyekeztünk, hogy az ügyin-
tézésben ezek ne jelentsenek 
akadályt, az ügyfeleknek ne 
okozzunk kellemetlenségeket, 
lehetőség szerint minél keve-
sebbet vegyenek észre abból, 
hogy a veszélyhelyzet ideje 
alatt folyamatosan változó jog-
szabályok, szakmai iránymuta-
tások mentén végezzük mun-
kánkat. Több munkatársamnak 
is biztosítottam az otthoni mun-
kavégzés lehetőségét 2021 tava-
szán, a rugalmas munkarendet, 
az ügyfélfogadás számára a  
Városháza auláját alkalmassá 
tettük, figyelemmel az érvényes 
járványügyi intézkedésekre, to-
vábbá kértük ügyfeleinket is, hogy ügyeiket 
lehetőleg elektronikusan intézzék, hiszen 
ma már nagyon sok olyan ügy van, me-
lyet otthonról, kényelmesen lehet intézni,  
nem kell befáradni személyesen a hivatalba.  
Az ügyfelek részéről panasz az esetle-
ges korlátozások miatt nem érkezett 
hozzám, ami nyilván annak is betud-
ható, hogy ők is figyelemmel voltak az  

új szabályokra, kéréseinkre – tudtuk meg 
a jegyzőtől.

Dr. Nagy Krisztina kérdésünkre elmond-
ta, a kötelező közszolgáltatások fenn-
tartása és a város szolgálatában dolgozó 
munkatársak egészségének védelme érde-
kében, valamint mindazon állampolgárok 
megóvásáért, akik ezeket a szolgáltatá-
sokat igénybe veszik, azon munkatársai, 
akik ügyfelekkel rendszeresen találkoz-
nak, valamennyien 
határidőben - 2021. 
december 31-ig – 
felvették a kötelező 
védőoltást. Azoknak 
a hivatali dolgozók-
nak, akik nem talál-
koznak ügyfelekkel, a védőoltás felvételére 
szabott határidő 2022. január 31-én jár le. 

Kiemelte, nagyon sokrétű az a munka, 
melyet a mindennapokban végeznek, ide 
tartoznak  a  klasszikus  közigazgatási 
feladatok – hatósági ügyintézés szociális, 
adóügyekben, kereskedelmi, környezetvé-
delmi, anyakönyvi és építésügyi igazgatás-
ban –, a képviselő-testület, a nemzetiségi 
önkormányzatok kiszolgálása, de ellátják 
az önkormányzati vagyongazdálkodással 
kapcsolatos ügyintézést, az önkormányza-
ti beruházások előkészítését és szervezését 

és bírósági peres ügyeik is vannak. Ezek 
azok az ügyek, melyek a város polgárai, 
az ügyfeleik előtt is ismertek és láthatóak, 
mindennapi életüket érintik, befolyásolják.  
Ezeken kívül számos olyan feladatot lát-
nak el, melyekkel közvetlenül nem talál-
koznak az ügyfelek, ide tartoznak a külön-
féle adatszolgáltatások, nyilvántartások 
vezetése, belső ellenőrzések, törvényességi 

ellenőrzések, informatikai tevékenységek. 
Az egységes hivatal belső szervezeti egy-
ségekre, osztályokra és csoportokra tago-
zódik.

A  hivatalt   a  jegyző  vezeti,  aki  szak-
mailag felelős annak működtetéséért, a 
törvényes, szakszerű és pártatlan ügyinté-
zésért. 

- A Polgármesteri Hivatal létszámkere-
tét 85 álláshelyben határozta meg a képvi-

selő-testület, ebből a tavalyi 
év végén 74,5 álláshely volt 
betöltött, tehát ennyien lát-
tuk el a hivatali feladatokat. 
Úgy vélem, a létszámgaz-
dálkodás során törekszünk 
arra, hogy az ellátandó fela- 

datokhoz igazodjon a hivatalban dolgozók 
száma. Az utóbbi években nálunk is jelen 
van a fluktuáció, mely korábban nem volt 
jellemző a közszférában – emelte ki Pápa 
város jegyzője. 

- Munkatársaim mindannyian a saját 
munkájukkal járulnak hozzá a hivatal által 
ellátott feladatok teljesítéséhez, melyhez 
elengedhetetlen, hogy képezzük magunkat. 
Éppen ezért fontosnak tartom a köztisztvi-
selők folyamatos képzését, továbbképzé-
sét. A hivatalnak éves továbbképzési terve 
van, mely a köztisztviselők egyéni tovább-

képzési tervéből áll össze. 
Munkatársaimnak köte-
lező továbbképzéseken 
kell részt venniük, melyet 
a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem által működte-
tett képzési rendszerben 
teljesítenek, úgynevezett 
e-learning (online) oktatás 
keretében. Ezenkívül van-
nak nem kötelező tovább-
képzések is, folyamato-
san figyelemmel kísérjük, 
hogy melyek a számunkra 
hasznos képzések, kon-
ferenciák, tanfolyamok, 
melyeken munkatársa-
im részvételét biztosítom.  

Vallom, hogy a jegyzőként végzett mun-
kám nem lehet eredményes a felkészült, 
feladataikat magas színvonalon teljesí-
tő, munkájukat szerető, azt hivatásuk-
nak is tekintő munkatársaim nélkül,  
melyet már többször megköszön-
tem, s most ezt a nyilvánosság előtt, 
a sajtóban is megteszem – mondta  
dr. Nagy Krisztina. 

Szerző: Babos Petra 
 Fotó: Babos Petra, Pintér Ádám

A  hivatalt   a  jegyző  
vezeti,  aki  

szakmailag felelős 
annak működtetéséért

“
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Pápa Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete 2021. november 30. napjáig 
hat alkalommal ülésezett. A testület az év 
során 149 határozatot hozott és 17 rende-
letet alkotott.  A veszélyhelyzet ideje alatt, 
2021. június 15-ig a pol-
gármester gyakorolta 
a képviselő-testület 
hatáskörét, ez alatt az 
idő alatt 77 határozatot 
hozott és 14 rendeletet 
alkotott. 

A Pápa Városi Ci-
gány Nemzetiségi Ön-
kormányzat 2021. november 30. napjáig 
hat ülést tartott, amelyen húsz határozatot 
hoztak a testület tagjai. A nemzetiségi ön-
kormányzat 2021. 
évre 1.040.000 
forint működési 
támogatást, va-
lamint 1.045.440 
forint feladatala-
pú támogatást 
kapott, emellett 
három sikeres pá-
lyázatot nyújtott 
be. 

A Pápai Német 
Nemzetiségi Ön-
kormányzat 2021. 
november 30. 
napjáig négy ülést 
tartott, amelyen 
húsz határozatot 
hoztak a képvi-
selők. A nemzetiségi önkormányzat 2021. 
évre 1.040.000 forint működési támogatást, 
valamint 1.115.132 forint feladatalapú tá-
mogatást kapott, és két sikeres pályázatot 
nyújtottak be.

Dr. Nagy Krisztina elmondta, a tava-
lyi évben elkezdték a magánszemélyek 
kommunális adójának ellenőrzését, me-
lyet azért tart fontosnak, mert nagy-
ságrendileg több azon polgárok száma, 
akik az adófizetésben jogkövető maga-
tartást tanúsítottak az adónem 2016-os 
bevezetése óta, tehát megfizették azt.  
Velük szemben méltánytalan, hogy 
vannak, akik az önkormányzati szol-
gáltatásokból ugyanúgy részesül-
nek, részesülhetnek, viszont a kö-
zös terhek viseléséhez nem járulnak 
hozzá a kommunális adó megfizetésével.  

Fontos megjegyezni azt is, hogy a kommu-
nális adó közpénz, nekik pedig kötelessé-
günk az adó beszedése.

- A helyi iparűzési adót illetően a 2021. 
évi bevételek meghaladták a 2020. évit, kö-

zel 200 millió forinttal. 
A 2021. évi iparűzé-
siadó-bevétel a kom-
penzációként kapott 
központi támogatás-
sal együtt több mint  
2 milliárd forint 
volt. Építményadó 
és telekadó eseté-

ben a bevétel kevesebb volt a 2020. év-
hez viszonyítva, melynek oka, hogy a 
tavalyi évben az ellenőrzések hatására 

több év hátralékát visszamenőleg fizet-
ték meg az érintett adózók. A 2021. évi 
építményadó-befizetés 585 millió forint, 
a telekadó-befizetés 77 millió forint volt.  
A magánszemély kommunális adójában 
a 2021. évi ellenőr-
zések eredménye-
képpen közel 40 
millió forinttal nö-
vekedett a bevétel, 
mely így 193 millió 
forint volt. 2022-ben 
a bevétel további növekedésére számítunk, 
mert az adóellenőrzések áthúzódnak az 
idei évre, valamint sok adózó élt az auto-
matikus részletfizetés lehetőségével, az ő 
befizetéseik is 2022-ben folynak majd be. 
Az idegenforgalmi adót 2021. I. félévben 
nem kellett beszedni és megfizetni, ezért 

a bevételek jú-
lius hónaptól 
érkeztek, mely-
nek összege 14 
millió forint volt.  
Ez nem össze-
hasonlítható az 

előző évi bevétellel, mivel 2020-ban az év 
nagy részében nem kellett az idegenforgal-
mi adót megfizetni – tájékoztatott a jegyző. 

Dr. Nagy Krisztina beszélt a 2021. évben 
megvalósult fejlesztésekről, pályázatokról 
is.

- A Terület- és Településfejlesztési Ope-
ratív Program keretében a tavalyi évben 
megújult a Belső-Várkert, befejeződött a 
Schweczel-réti beruházás, megépült a Tég-
lagyári úti Sportcentrum, kerékpáros sáv 
és kerékpárutak épültek, ipari parki utak 
készültek el – Kopja, Juhar és Szabó Dezső 
utca –, részben új nyomvonalon megépült 
a Vak Bottyán utca, körforgalom létesült a 
Szabó Dezső - Acsádi utca kereszteződésé-
ben, felújítás zajlott a Pedagógus Művelő-

dési Ház helyiségeiben és a szín-
ház épületében. Egyéb pályázati 
forrásból épült meg a Külső-Vár-
kertben a kerékpáros pumpapá-
lya, de járdafelújítás is zajlott a 
Veszprémi és Külső-Veszprémi 
úton. Ezeken kívül egyéb beruhá-
zások is megvalósultak, például a 
Gróf út felújítása, a Kékfestő Mú-
zeumon átvezető Tapolca - Ady 
sétány összekötésének kivitele-
zése, a mozi belső nyílászárói-
nak biztonsági cseréje és számos 
olyan projektet készítettünk elő, 
melyek vagy elindultak már a 
tavalyi évben vagy az idén kez-
dődnek. Az egyik ilyen a Kossuth 
utca felújítása, mely azt gondo-
lom, nagyon fontos a pápaiak éle-

tében – fogalmazott Pápa város jegyzője. 
Dr. Nagy Krisztina hangsúlyozta, hogy 

az Állami Számvevőszék 2020-ban kiemel-
ten vizsgálta az önkormányzatok és a pol-
gármesteri hivatalok integritását, vagyis 

korrupció elleni védettsé-
gét. Az ellenőrzés eredmé-
nyéről 2021-ben kaptak 
hivatalos tájékoztatást, a 
vizsgálaton a legeredmé-
nyesebb minősítést értek 
el, 5-ös értékeléssel.

A hivatalban 2021-ben mintegy 40 ezer 
ügyet intéztek, ennek egyharmadát teszik 
ki a hatósági ügyek, melyekben az ügyfe-
leknek jogorvoslati joga van. A mintegy 
tizenháromezer hatósági döntéssel szem-
ben az ügyfelek hét esetben éltek fellebbe-
zéssel.

A jegyző végül köszönetet mondott 
dr. Áldozó Tamás polgármesternek és a 
képviselő-testületnek azért, hogy dön-
téseikkel a hivatal működéséhez, min-
dennapi feladataik ellátáshoz szükséges  
személyi és tárgyi feltételeket biztosították 
számukra.

A hivatalban 2021-ben 
mintegy 40 ezer ügyet 

intéztek

“

 2020-ban az év nagy 
részében nem kellett 
az idegenforgalmi adót 

megfizetni

“
A pályázati hirdetmények megtalálhatók a  
www.papa.hu honlapon a vagyon- 
hasznosítási pályázatok menüpont alatt.

Pápa Város Önkormányzata pályázatot  
hirdet ingatlanok hasznosítására
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Az Esterházy-kastélytól a Pápai sonkáig

Tavaly év végén, a képviselő-testü-
let decemberi ülésének napirendjei 
között szerepelt Pápa Város Önkor-

mányzata Települési Értéktár Bizottsá-
gának éves beszámolója is. A tanácsko-
záson adott számot a szakmai testület 
a 2021-es év tevékenységéről, amelyből 
megtudhattuk, hogy új települési érté-
kek, így például az Esterházy-kastély, a 
Pápai Huszáregyesület vagy éppen a Pá-
pai sonka is bekerült a helyi értéktárba, 
emellett a bizottsági tagok személyében 
is történt a tavalyi esztendőben változás. 
Mindezekről dr. Hermann Istvánnal, a 
Pápai Települési Értéktár Bizottság elnö-
kével, nyugalmazott könyvtárigazgatóval  
beszélgettünk.

- A magyar nemzeti értékek és hunga-
rikumok értéktárba való felvételéről és az 
értéktár bizottságok munkájának szabá-
lyozásáról szóló aktuális kormányrendelet 
szerint a települési értéktár bizottságnak 
évente kell beszámolnia tevékenységéről 
az alapító önkormányzatnak – nyilatkozta 
magazinunknak dr. Hermann István elnök. 
- Az idei esztendő legfontosabb – a Pápai 
Települési Értéktár Bizottság munkáját 
érintő – eseményei között voltak személyi 
változások, a bizottsági munkánk is ered-

ményes volt, valamint a nyáron helytörté-
neti értéktári tanulmányi sétát is tettünk.

- Elnök Úr, akkor haladjunk az imént fel-
vázolt sorrend szerint! Említette, hogy tör-

téntek személyi változások a tavalyi esz-
tendőben az Értéktár Bizottság életében.

- Igen, hiszen május 25-én dr. Nagy-L. 
István lemondott bizottsági tagságáról, he-
lyébe dr. Áldozó Tamás polgármester Szabó 
Ritát, a Jókai Mór Városi Könyvtár könyv-
tárosát kérte fel, aki a felkérést elfogadta. 
A bizottság SZMSZ-ének értelmében, an-
nak a bizottsági tagnak a megbízása meg-
szűnik, aki egy éven keresztül nem vesz 
részt a bizottság 
ülésein. Somfai 
Balázs bizottsá-
gi tag egészségi 
állapota miatt 
sajnos már több 
mint egy éve nem 
tudott részt ven-
ni az üléseken,  
így megbízatása megszűnt. Helyé-
re dr. Hudi József főlevéltárost, a Du-
nántúli Református Egyházkerület  
Tudományos Gyűjteményei Levéltárának 
levéltárvezetőjét kérte fel dr. Áldozó Ta-
más. A felkérést dr. Hudi József 2021. júni-
us 2-án elfogadta.

- A bizottsági ülésekről készült doku-
mentumokat átlapozva úgy olvastam, hogy 
tavaly három alkalommal tartott ülést a 
Pápai Települési Értéktár Bizottság. Milyen 

értékeket vettek fel 2021-ben a települési 
értéktárba?

- Valóban három alkalommal ülésez-
tünk. A tavalyi év első értéktári ülését ja-

nuár 20-án tartottuk, ekkor a bizottságunk 
elfogadta a 2021. évi munka-, és pénzügyi 
tervét. Ezen az ülésünkön már fontos dön-
tést is hoztunk, amikor a Pápai Huszáregye-
sületet, mint nemzeti értéket felvettük a 
Pápai Települési Értéktár kulturális örök-
ség szakterületi kategóriájába. Néhány hó-
nap szünet után a következő ülésünk má-
jus 5-én volt, ahol a benyújtott javaslatok 
alapján Régi korok kincsestára - a Pápai 
Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola 

népi hagyományőrző tevé-
kenysége (kulturális örök-
ség szakterületi kategória), a  
Jókai Mór Városi Könyvtár 
könyvkiadói és nyomdai 
tevékenysége 1987-2020 
(kulturális örökség szak-
területi kategória), a Pápai 
Esterházy-kastély (kulturá-

lis örökség szakterületi kategória), a Pápai 
vízimalmok (kulturális örökség szakterü-
leti kategória), valamint a Pápai Reformá-
tus Teológiai Akadémia (kulturális örökség 
szakterületi kategória), mint nemzeti érték 
felvétele történt meg az értéktárba.

- Ha jól tudom, a fentiekben felsorolt he-
lyi értékek között szerepelt olyan javaslat, 
ami „kinőtte” a Pápai Értéktár kereteit, és 
megyei szintre emelkedett.

- Igen, a Veszprém Megyei Önkormány-
zat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár 
Bizottsága az október 23-i ünnepi összejö-
vetelén a Pápai Esterházy-kastély nemzeti 
értéket felvette a Veszprém Megyei Érték-
tár kulturális örökség szakterületi kategó-
riájába.

- Elég jelentős pápai értékeket sorolt fel 
az imént. Mit gondol, miként lehet, hogy 
ezek a város életében rendkívül fontos mű-
emlékek, intézmények és tevékenységek 
eddig nem kerültek be a települési érték-
tárba?

- Csak azok az értékek kerülhetnek be a 
települési értéktárba, amelyeket valaki java-
sol. Mi adhatunk ötleteket és szervezhetünk 
találkozókat, hogy felhívjuk fontos helytör-
téneti örökségekre a figyelmet, de egy pá-
pai érték értéktárba kerülése, tehát maga a 
kezdeményezés nem a bizottság feladata.  
Persze arra van példa, hogy a javaslattevők 
között szerepel az Értéktár Bizottság tagja 
is, ez több alkalommal előfordult már. Te-
hát szeretettel várjuk továbbra is a javas-

Szerző: Polgár Szilárd
 Fotó: Polgár Szilárd

Új értékek a települési értéktárban

Csak azok az értékek 
kerülhetnek be a 

települési értéktárba, 
amelyeket valaki 

javasol

“
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latokat, a 2021-es évben például dr. Kovács 
Zoltán országgyűlési képviselő úr adott be 
több javaslatot is hozzánk. Így a Pápai Vízi-

malmok, majd a Pápai Tanítóképző és a Pá-
pai sonka is az ő jóvoltából került be végül 
a Pápai Értéktárba, utóbbiak az idei decem-
beri ülésünkön.

- Ez volt a záró összejövetelük 2021-ben?

- Igen, december 7-én tartottuk 
a tavalyi év záró ülését, ahol a Pá-
pai sonka (agrár- és élelmiszergazda-
ság szakterületi kategória) került be 
nemzeti értékként a helyi értéktárba.  
Tekintettel arra, hogy a Pápai sonka és a 
bacon szalonna nemzetközi (akár Európán 
túli) ismertsége messze túlmutat a város, 
sőt a megye határain, a bizottság kezdemé-
nyezte a javaslattevő felé, hogy a nemzeti 
értéket a Veszprém Megyei Értéktár felé 
is nyújtsa be. Továbbá a bizottság arról is 
döntést hozott, hogy mint kiemelkedő 
nemzeti értéket, a Pápai sonkát javasol-
ja a Magyar Értéktárba való felvételre is.  
Amennyiben a Pápai sonka, mint nemze-
ti érték bekerül a Magyar Értéktárba, arra 
is lehetőség nyílik majd, hogy a bizottság 
javasolja annak hungarikummá történő 
nyilvánítását.

- Az előbb említette a Pápai Tanítóképző 
felvételét is. Erre még  térjünk ki néhány 
gondolat erejéig!

- A decemberi ülésünkön a Pápai Taní-
tóképző (kulturális örökség szakterületi 
kategória) is bekerült a települési érték-
tárba. A bizottság itt is a felkérte a javas-
lat benyújtóját, hogy a messze Pápa város 
határain túl kifejtett tanítói, kultúra-közve-
títői tevékenységéért a Pápai Tanítóképzőt 
javasolja a Veszprém Megyei Értéktárba 
történő felvételre is, mégpedig a kulturális 
örökség kategóriában.

- A bizottsági üléseken kívül voltak 2021-
ben egyéb programjaik, rendezvényeik?

- Minden évben 
szervezünk szak-
mai kirándulást 
is. A pandémiás 
helyzet miatt meg-
hozott biztonsági 
intézkedéseket fi-
gyelembe véve ez-
úttal a kirándulás 
helyett tanulmányi 
sétát tettünk. A 
rendkívül gazdag 
pápai tárgyi érté-
kek indokolták, 
hogy egy ilyen kö-
zös séta keretében 
2021. június 16-án 

a bizottság tagjai a Pápai Erkel Ferenc 
Ének-Zenei Általános Iskola Régi korok 
kincsestára néprajzi gyűjteményét, a be-
rendezett, oktatásra is alkalmas néprajzi 
kiállítását tekintsük meg. Örömmel mond-
hatom, hogy a Régi korok kincsestára 2021-
től immár fontos része Pápa Város Értéktá-
rának is.

- Néhány hete átléptünk az új évbe. Van 
jelenleg folyamatban lévő javaslat, amely 
elbírálásra vár?

- Pápának rendkívül sok értéke van, 
amelyek még részei lehetnének a telepü-
lési értéktárnak. És most nem csak régi 
értékekre gondolok, hiszen a nemrég fel-
épült Pápai Sportcentrum is fantasztikus 
létesítmény. Úgy értesültem, hogy a Nagy-
templom javaslata már készül, de szerin-
tem helye lenne itt például Horváth Lajos 
festőművész munkásságának, akárcsak 
a közelmúltban elhunyt Katona György 
festőművész munkásságának is. Ha vala-
kinek javaslata, ötlete van, kérem keresse 
fel weboldalunkat (www.ertektar.papa.hu), 
ahol minden fontos információt megtalál. 
Lehet engem is keresni, vagy Horváth Haj-
nalkát, az Értéktár Bizottság titkárát, mind-
ketten szívesen segítünk és válaszolunk a 
felmerülő kérdésekre.

Tájékoztató 
a választópolgárok számára a 2022. április 3. napjára kitűzött 

országgyűlési választásról és országos népszavazásról

A Köztársasági Elnök 2022. április 3. napjára tűzte ki az országgyűlési képviselők választását és  
ugyanezen a napon országos népszavazásra is sor kerül.

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2022. január 26-án a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a  
Nemzeti Választási Iroda a szavazóköri névjegyzékbe vételéről 2022. február 11. napjáig értesítő  
megküldésével tájékoztatja. A fogyatékossággal élő választópolgár legkésőbb 2022. január 25-én 16.00 
óráig nyújthatja be kérelmét a Nemzeti Választási Irodához, ha Braille-írással készült értesítő megküldését 
kéri, valamint ha könnyített formában megírt tájékoztató anyagot kér. 

A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe 
történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2022. január 26-át követően kerül a település szavazóköri 
névjegyzékébe.

A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet – átjelentkezés belföldön, mozgóurna igénylése,  
szavazás külföldön - 2022. január 27-től lehet benyújtani.
A központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek – nemzetiséghez tartozásnak, szavazási segítség iránti 
igénynek, személyes adatok kiadása megtiltásának bejegyzése – folyamatosan, választások közötti idő-
szakokban is benyújthatók.

A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet a választópolgár személyesen a lakóhelye vagy  
tartózkodási helye szerinti helyi választási irodához vagy levélben, elektronikus azonosítást követően  
elektronikusan vagy anélkül elektronikusan a lakcíme szerinti helyi választási irodához nyújthatja be.  
A szükséges formanyomtatvány megtalálható a választások hivatalos honlapján (www.valasztas.hu), 
vagy igényelhető a helyi választási irodában. 

A választási kampányidőszak 2022. február 12-től 2022. április 3-án 19.00 óráig tart.

Pápa város választópolgárai 31 szavazókörben adhatják le szavazataikat. A szavazókörök területi  
beosztását és a szavazókörök címét megtalálják a www.papa.hu oldalon. Annak a szavazókörnek a nevét 
és címét, ahol a szavazataikat leadhatják, a választási értesítő is tartalmazza.

A választással kapcsolatban a Helyi Választási Irodánál (Polgármesteri Hivatal Pápa, Fő u. 5. I. emelet  
22-24. sz. irodák, telefonszám: 89/515-011, 89/515-016 és 89/515-006) kérhető bővebb tájékoztatás.

Kérem, kísérjék figyelemmel a választással kapcsolatos tájékoztatóinkat.

Pápa, 2022. január 14.

     Dr. Nagy Krisztina
         HVI vezetője

Pápának rendkívül 
sok értéke van, amelyek 
még részei lehetnének a 
települési értéktárnak

“
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Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

A decemberi képviselő-testületi ülés 
második részében közmeghallga-
tást tartottak, ahol dr. Áldozó Tamás 

polgármester részletesen bemutatta a vá-
ros európai uniós projektjeit, szólt a be-
ruházások költségeiről és az esetlegesen 
kapott ráemelésekről is. 

A városvezető előadása elején elmondta, 
hogy mi okozta egyes projektek esetében a 
többletköltségeket. Mint mondta, a beruhá-
zások tervezése és a kivitelezés megkezdé-
se közt a legtöbb esetben olyan hosszú idő 
eltelt, hogy a pályázatban leírt költségbecs-
lésnél lényegesen magasabb áron voltak 
csak megvalósíthatók a projektek. A pol-
gármester arról is tájékoztatta a hallgató-
ságot, hogy a város több pályázat esetében 
is ráemelést kapott a Kormánytól, mellyel 
az imént említett költségemelkedést kom-
penzálták. 

A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának 
fejlesztése című pályázattal kapcsolatban 
elhangzott, a város 800 millió forintos tá-
mogatást nyert el a beruházásra, azonban 
a projekt 1,206 milliárd forintból volt meg-
valósítható. A többletköltségekhez a Kor-
mány 406 millió forintos ráemelést biztosí-
tott. Ebben az esetben a 2016-os pályázatot 
2021-es árakon kellett kifizetni - hiszen a 
projekt 2021 februárjában fejeződött be - ez 
okozta a többletkiadást. Ennek a projekt-
nek köszönhetően újulhatott meg a Juhar 
utca, ahol körforgalom, buszmegálló, járda 
és kerékpárút is épült, illetve a beruházás 
során épülhetett meg a Kopja utca egészen 
a 83-as útig. 

A Pápai Városi Piac fejlesztése című 
projekttel kapcsolatban dr. Áldozó Tamás 
úgy fogalmazott, az új piaccsarnok mára 
már olyan természetessé vált számunk-

ra, mintha mindig olyan lett volna, mint 
most, holott ez azért nem így van. A 738,5 
millió forintos összköltségű projekthez 500 
millió forint támogatást kapott a város, az 
önkormányzat pedig 238,5 millió forintos 
önerőt vállalt a 2019. október végén befeje-
zett projekt megvalósítása érdekében. Mint 
elhangzott, ebben az időszakban még nem 
létezett a ráemelés intézménye, így a több-
letköltségeket az önkormányzatnak ön-
részként kellett fedeznie. – Mi úgy látjuk, 
hogy a piaci rekonstrukció első lépése feje-

ződött be ezzel, 
a visszamara-
dó piaci terü-
leteken még 
komoly beavat-
kozásokra van 
szükség. A piac 
mellett az autó-

busz-pályaudvar és 
a Csáky utca terüle-
tén is sok feladatunk 
van – hangsúlyoz-
ta a polgármester, 
aki arról is szólt, 
hogy hamarosan 
egy olyan országos 
tervpályázat nyílik, 
amelyen olyan kon-
cepciókat várnak, amelyek egyértelműsí-
tik a funkciókat a Gróf út – Szabadság út – 
Böröczky-domb – Csáky utca által határolt 
területen. 

A Téglagyári út környékének rendezé-
sét célzó, közismert nevén barnamezős 
beruházás megvalósítására 1,758 milliárd 
forintot nyert el a város, a teljes költség 
azonban 3,359 milliárd forint volt. Ehhez 
a projekthez a Kormány 1,387 milliárd fo-

rint ráemelést biztosított, a város pedig 214 
millió forintos önerővel járult hozzá a meg-
valósításhoz. A projekt műszaki tartalma 
három területen valósult meg. A volt gáz-
cseretelep helyén kutyafuttatót alakítottak 
ki, az elhagyott magtárépület helyén és a 
környező, elhanyagolt területen épült meg 
az atlétikai centrum, a Schwenczel-réten 
pedig közparkot alakítottak ki játszótérrel 
és a csapadékvíz-problémák megoldására 
létesített tóval. Mint elhangzott, ez a be-
ruházás a megyeszékhelyet nem tekint-

ve a megye legnagyobb 
TOP-projektje volt. 

A Zöld város I. projekt a 
Várdomb és a Belső-Várkert 
megújítását jelentette. Ez 
egy összetett projekt volt, 
hiszen többek közt a ká-
vézó kialakítását, játszótér 
építését, a szabadtéri szín-
pad környékének rendezé-
sét, közvilágítás kiépítését, 
sétányok kialakítását és 
kerékpárút építését is tar-
talmazta. A beruházáshoz 

1 milliárd forint támogatást nyert el a vá-
ros, a teljes költség 1,2 millió forint volt. A 
projekt folytatásaként terveznek egy hidat, 
ami összeköti a kávézó melletti területet a 
Bakony-ér másik oldalán beérkező úttal és 
a Belső-Várkert rendezéséhez kapcsolódik 
a várkerti parkoló tavasszal induló bővíté-
se is.

A Zöld város II. projekt a Külső-Várkert 
rekonstrukcióját jelenti. Ez a beruházás 
jelenleg is folyamatban van, sok beavatko-
zás zajlik egyszerre, játszóteret építenek, 
közvilágítást alakítanak ki, befejezik a lát-
ványtó kialakítását, sétányokat és parko-
lót alakítanak ki, megújul a növényzet és 
kávézót is építenek. Az elnyert támogatás 
összege 574 millió forint, ehhez 137,5 mil-
lió forintos ráemelést kapott a város és 34 

Közmeghallgatás projektáttekintéssel
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millió forint önerő járul hozzá a költségek 
fedezéséhez. A projekt a tervek szerint ez 
év májusában fejeződik be. Ezen a terüle-
ten korábban már elkészült egy futókör és 
nemrég vehették birtokba a kerékpárosok 
a pumpapályát.  

Az elmúlt időszakban több közlekedés-
fejlesztési projekt is zajlott a városban. 
Az első közlekedésfejlesztési projekt 500 
millió forintos támogatást nyert el, a kor-
mányzat 79 millió forintos ráemelésével az 

önkormányzat önerő nélkül tudta fedezni 
az 579 millió forintos összköltséget. A pro-
jekt keretében forgalomlassító település-
kapuk épültek Borsosgyőrön és a Somlai 
úton, a város több pontján alakítottak ki 
gyalogos-átkelőhelyeket, emellett kerékpá-
rút és a Várkert úton körforgalom is épült. 

A másik közlekedésfejlesztési projekt az 
Igaltól a Felsővárosig érintett beavatkozási 
területeket. A 465,7 millió forintos beruhá-
zás 410 millió forintos támogatást és 54,5 
milliós ráemelést kapott, ehhez járult még 
a 900 ezer forintos önerő. A projektnek kö-
szönhetően szakaszosan megújult az Igal 
lakóteleptől a Csókáig húzódó kerékpárút, 
megépült a Várkerttől a Vajda lakótelepig 
húzódó kerékpárút és a Szabó Dezső utcai 
körforgalom és új nyomvonalat kapott a 
Vak Bottyán utca egy szakasza.  

Az önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítését célzó projekt szintén több 
helyszínt érintett. A 299 millió forintot el-
nyert projekt összköltsége végül 546 millió 
forint volt, ehhez a Kormány 243,7 millió 
forintos ráemelést, az önkormányzat pedig 
3,6 millió forintnyi önerőt biztosított. Az 
összegből a Teveli úti és a Vörösmarty úti 
otthonházat, a Nátus konyha épületét, a vá-
rosi könyvtár épületét és a sportcsarnokot 
korszerűsítették. 

A város első befejezett TOP-projektje a 
Huszár lakótelepi orvosi rendelő felújítása 
volt, mely 2018 decemberében fejeződött 
be. Ez azon pályázatok körébe tartozik, 
ahol az elnyert összeg – jelen esetben 60 
millió forint – fedezte a beruházás teljes 
költségét. 

A Szociális alapszolgáltatások infra-
struktúrájának bővítése, fejlesztése projekt 
a volt Véradó épületének felújítását jelen-
tette. A 150 millió forintos támogatáshoz a 
város 35 millió forintos önerőt biztosított, 
ugyanis ekkor sem létezett még a ráeme-
lési lehetőség. Az épület a projektnek kö-
szönhetően egységes funkciót kapott, az 
Egyesített Szociális Intézmény ellátásai, 
a fogyatékosok nappali intézménye és a 
családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat, 

illetve központ kapott itt 
helyet. 

A Helyi foglalkoztatá-
si együttműködések című 
projekt 900 millió forintos 
támogatást nyert el, a pá-
lyázatot a munkaügyi köz-
pont hajtotta végre, itt az 
önkormányzat konzorciu-
mi partner volt. 

Az ipari parkok, ipar-
területek fejlesztése II. 
projekt közel 603 millió 
forintos támogatást nyert 
el, az önkormányzat eh-
hez 269 millió forintos 
önerőt biztosított, ebben 
az esetben a ráemelési 
igényt már benyújtot-
ták, azonban az elbírálás 
még nem történt meg. A 
projektnek köszönhetően 
újulhatott meg a Szabó 
Dezső utca, mely így biztonságos csomó-
ponttal csatlakozik a 83-as úthoz. 

A Napsugár bölcsőde felújítása 218 mil-
lió forintos beruházás volt, ebben az eset-
ben az elnyert támogatás összege fedezte 
a projekt költségeit. A felújítás eredménye-
képpen az intézményben jobb körülmé-
nyek közé kerültek a kisgyermekek és 10 új 
férőhelyet is kialakítottak. 

A színházépület felújítását célzó, 230 
millió forintos projekt, mely 139 millió 
forintos támogatásból és közel 92 millió 
forintos önerőből valósult meg, közösség-
fejlesztésre irányuló elemeket is tartal-

mazott. Ezen elemek egy részének meg-
valósulását a pandémia ellehetetlenítette, 
hiszen pont azokat a rendezvényeket nem 
lehetett megtartani, amire a támogatást 
kapta a város. 

A Fenyveserdő bölcsőde felújítása még 
nem fejeződött be. Erre a célra 549,7 millió 
forintos támogatást nyert el a város, s most 
úgy látszik, ez fedezi a projekt valamennyi 
költségét. A beruházás eredményeként egy 
szép, letisztult belső terekkel rendelkező, 
bővített kapacitású bölcsőde várja majd a 
kicsiket. 

Jelenleg a tervezési szakaszban van az 
Ady és a Tapolca sétány csapadékvíz csa-
tornájának építése, melyre 400 millió fo-
rintot kapott az önkormányzat. 

A Petőfi-ház felújítására a közelmúlt-
ban nyert el 129 millió forintos pályázati 
támogatást a város, ehhez közel 35 millió 
forintos önerőt biztosít az önkormányzat. 

Jelenleg a tervezési munka 
és a kutatás van folyamat-
ban. – Nem engedhetjük 
meg magunknak, hogy Pá-
pán ne legyen egy látogatók 
előtt is nyitva álló, turiszti-
kai attrakciót is jelentő Pe-
tőfi-ház. Ugyanakkor ettől 
önmagában nem várhatjuk 
a pápai turisztikai élet fel-
lendülését – mondta dr. Ál-
dozó Tamás.    

A városvezető összegzésként elmond-
ta, összességében több mint 9 milliárd 
forintnyi támogatás érkezett Pápára az 
elmúlt években, ezekhez mintegy 1,1 mil-
liárd forint önerőt biztosított a város, a 
ráemelések összege meghaladta a 2,3 
milliárd forintot. Így a pályázatok összér-
téke megközelíti a 12,5 milliárd forintot.  
Ezzel Veszprém megyében – a megyeszék-
helyt nem számítva – Pápa hívta le a leg-
több támogatást. A beruházások többsége 
30 hónap alatt valósult meg, így elmond-
hatjuk, hogy ilyen intenzív beruházási pe-
riódus Pápán még nem volt.  
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Hogy látja a képviselő az előttünk álló évet?

Az elmúlt év a koronavírus-járvány 
elleni védekezéssel telt, az ezzel 
kapcsolatos intézkedések mellett 

azonban nem állt le a munka a jogalko-
tásban. Dr. Kovács Zoltán országgyűlési 
képviselővel az elmúlt időszak legfonto-
sabb kormányzati intézkedéseiről, a gaz-
dasági folyamatokról és az előttünk álló 
évvel kapcsolatos várakozásairól beszél-
gettünk.

- A járványhelyzet ellenére kedvezően 
alakultak a gazdasági folyamatok hazánk-
ban. Milyen kormányzati intézkedések se-
gítették ezt? 

- Valóban, az elmúlt évben jelentős gaz-
dasági fejlődés volt tapasztalható Magyar-
országon. A gazdaság azonban nem csak 
önmagában fejlődött, ez az előrehaladás 
sok ember munkájának köszönhető. Nyil-
ván ehhez hozzájárult az az intézkedés-
sorozat, amivel a gazdaságot próbálta fel-
pörgetni a Kormány. Ennek köszönhetően 
ma több mint 
egymillióval töb-
ben dolgoznak, 
mint 10-11 évvel 
ezelőtt. Az elmúlt 
időszakban a bé-
rek is növekedtek 
és ebben az évben 
a bűvös, 200 ezer 
forintos határt is 
átlépte a mini-
málbér, a garan-
tált bérminimum 
pedig 260 ezer fo-
rintra emelkedett. 
Mindezt nem 
kizárólag önma-
gában kell szem-
lélni, hiszen ha-
tással van a többi 
bér emelésére is. 
Az imént elmondottaknak köszönhetően 
tehát, mivel biztos lábakon áll a magyar 
gazdaság, a nemzetközi hitelminősítők 
befektetésre ajánlják hazánkat a nemzet-
közi gazdasági közösségnek. Így nem ke-
rülhetünk abba a helyzetbe, mint 2009-ben 
és 2010-ben, amikor az utolsó pillanatban 
kaptunk IMF-hitelt és egyéb segítsége-
ket, és megszorításokat kellett végrehaj-
tani. Azt el kell mondanom, hogy az Unió 
sportszerűtlenül járt el, mivel történt egy 
közös hitelfelvétel Olaszország és a nehéz 

helyzetben lévő országok megsegítése ér-
dekében. Ezt egyébként visszaadták volna 
a tagállamoknak, nekünk azonban külön-
böző kifogásokkal ezt nem adták oda. Ez 
azt jelenti, hogy mi azért, hogy a magyar 
vállalkozások ne kerüljenek versenyhát-
rányba az uniós 
társaikkal szemben, 
elébe mentünk a 
dolognak és segít-
séget kellett nyúj-
tanunk a vállalkozásoknak. Emellett fon-
tos volt a rossz hitelek kiváltása, olyan is 
volt, ami egyetlen átváltással 10 milliárd 
forint megtakarítást hozott az országnak.  
Ezzel nyilván emelkedett a hitelállomá-
nyunk, de a gazdaság elbírja ezt, hiszen 
a GDP-arányos hitelállományunk kisebb, 
mint 2010-ben. 

- Az imént említette, hogy egy-
millióval többen dolgoznak ma ha-
zánkban, mint egy évtizeddel ezelőtt.  
Ez azonban azt is jelentheti, hogy a vállal-
kozások nehezebben találnak megfelelő 
munkavállalókat.

- Azt látni kell, hogy az országon 
belül területileg nem egyenlően osz-
lik meg a munkanélküliség. Pápán 12 
százalékról 4 százalék alá csökkent és 
ha közeli városokat nézünk, akkor el-
mondható, hogy Zircen vagy Veszprém-
ben is alacsony az álláskeresők száma.  
Kelet- és Észak-Magyarországon ez 
a szám ennél magasabb, de lényege-
sen messzebb vagyunk a 12 százalé-
kos átlagtól, amiről 2010-ben indultunk.  
Nyilván a képzettség és a szabad álláshe-

lyek elosztása sem egységes az országban. 
Valóban, az Északnyugat-Dunántúlon a 
munkaerőhiány problémát jelent a vál-
lalkozásoknak, de ez még mindig kisebb 
probléma, mintha magas munkanélküliség 
lenne. 

- Említette a béremelést 
is, ami magában rejti azt a 
lehetőséget, hogy egyes 
gazdasági társaságok ne-

hezebb helyzetbe kerülhetnek. Tud segíteni 
a Kormány a gazdasági élet szereplőinek?

- A vállalkozásokat nem csak a fej-
lesztéseikhez nyújtott direkt támogatá-
sokkal segíti a Kormány, hiszen a dön-
tések közt volt járulékcsökkentés is, 
mely az idei évtől él. Emellett például a 
turizmus ágazat, mely leginkább elszen-
vedte a járványos időszakot, 140 milli-
árd forintot kapott fejlesztésekre. En-
nek majd az első békeévben mutatkozik  
meg leginkább az eredménye. Az is fontos, 
hogy elindul egy kisvállalkozói program 
a kistelepüléseken, ami egy 30 milliár-

dos program, mely-
nek keretében 2-10 
millió forintra pá-
lyázhatnak az érin-
tett vállalkozások.  
Érdemes folyama-
tosan figyelemmel 
kísérni a pályázat.
gov.hu oldalt, ahol 
nagyon sok pályázati 
lehetőségről értesül-
hetnek az érdeklő-
dők. Az innováció 
területén is jelentős 
támogatási keret 
nyílik meg a vállal-
kozók számára, emel-
lett úgy gondolom, 
hogy az agrárium is 
nagyon jó helyzet-
ben van, ilyen pénz-

bőség, mint most, ezen a területen nem 
volt korábban: 7.500 milliárd uniós forrás, 
ami mellé komoly összeget biztosít az 
állam is. Ha innovatív, újszerű megoldá-
sokat, fejlett technológiát használ az ága-
zat, akkor versenyképes lesz az Unióban.  
Erre minden lehetőség megvan, és ehhez 
biztosított az anyagi forrás is. Ez kiemel-
ten fontos lehet Pápán és környékén, ami 
részben agrárkörnyék és élelmiszer-feldol-
gozással foglalkozik, így nagy lehetőségek 
előtt áll. 

Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

A döntések közt volt 
járulékcsökkentés is

“
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- Mindezek mellett azonban említenünk 
kell az energiaválságot és az infláció kér-
dését. Erről mit lehet elmondani?

- Nézzünk egy kicsit a múltba! Gon-
doljunk a 90-es évek közepére, amikor 
28 százalék volt 
az infláció és 
amikor egy bi-
zonyos pénzügy- 
miniszter ki-
jelentette azt, hogy „nincs az a nyug- 
díjemelés, amit én ne tudnék elinflálni”, és 
minden január elsején az emberek szin-
te rettegve figyelték, hogy vajon minek 
emelkedik az ára! Ma a rezsicsökkentés, 
ami a számlákon nyomon követhető, már 
természetes, de mégis egy inflációellenes 
hatás. Abból, hogy a világban – főként az 
energiaválság miatt – megemelkedett az 
infláció és szinte minden termékbe be-
épül, az következett, hogy ismét lépni kel-
lett a Kormánynak. A baloldali kormány a  
12 százalékos élelmiszer áfát 25 százalékra 
emelte. Mi az alapvető élelmiszerek áfá-
ját 5 százalékra csökkentettük az elmúlt 
időszakban. Ez azonban nem volt elegen-
dő, ezért vezettük be 3 hónapra az üzem-
anyagár-stopot és az alapvető élelmiszerek 
esetében az árstopot. Így az ÁFA-csök-
kentés haszna nemcsak a kereskedőkhöz 
kerül, hanem az embereknél is marad.  

Ezt célozta a kamatstop bevezetése is. 
A másik oldalon ott van a 25 év alattiak 
SZJA-mentessége és a családtámogatá-
sok rendszere, valamint a 13. havi nyugdíj 
is. Reményeink szerint mindez fékezi az 
inflációt.

- Az ország gazdaságának fejlődéséről 
már szót ejtettünk, de lépjünk közelebb 
Pápához, mi tapasztalható a térségben és 
városunkban?

- Remélem, hogy az elmúlt évben ta-
pasztalt lendülettel folytatódhat a fejlődés 
Pápán és környékén. Úgy látom, hogy több 
milliárd forintnyi városi fejlesztés áll befe-
jezés előtt és új fejlesztések is indulnak ha-
marosan. Mindez, ahogy az elmúlt időszak 

fejlesztései is, megmutat-
koznak majd a városon. Az 
elmúlt évben megkezdődött 
a Kossuth utca felújítása, 
ami mindig is napirenden 

volt, aztán mindig adódtak más beruházá-
sok, főként pályázati lehetőségek, amelyek 
nem mindig a mi elképzeléseink irányába 
tolták a lehetőségeket. Mindig a fejlesztési 

célok szerint tudtunk pályázni, de azt gon-
dolom, hogy jelentőset lépett előre a város 
és élhető várossá vált – akár a Zöld város 
projekteket nézzük, akár a különböző léte-
sítmények fejlesztését, és fejlődött a helyi 
gazdaság is. Az is érdekes kérdés, hogy 
hol helyezzük el a várost az ország térké-
pén. Dr. Áldozó Tamás polgármester úr jó-
néhány grafikont bemutatott, ami alapján 
több szempontból is vizsgálhatjuk a várost 
és látható az előrelépés. Elég csak a helyi 

iparűzési adóra gondolni, ami kétmilliár-
dot meghaladó bevételt eredményezett az 
elmúlt évben. Ebben a helyzetben megen-
gedhette magának a város, hogy lemond a 
garázsadóról. És amellett sem mehetünk 
el szó nélkül, hogy a repülőtéren is komoly 
fejlesztések folytak az elmúlt időszakban.

- Az egyik legjobban várt beruházás a 
83-as út fejlesztése. Ön nemrégiben a hely-
színen tájékozódott, mit tapasztalt?

- Egyrészt sokan azt mondják, hogy már 
régen kész kellene lenni. Valóban, már ké-
szen is lenne, ha az eredeti elképzeléseket 

valósítjuk meg, ami úgy nézne ki, mint a 
Gyirmót és a ménfőcsanaki vasúti átjáró 
közti szakasz, tehát 11,5 tonnára megerősít-
ve, kiszélesítve, de nem 2x2 sávon haladna. 
Várnunk kellett, hogy ez a nagyszabású be-
ruházás megvalósulhasson, így 2x2 sávon, 
térelválasztóval, szintbeli kereszteződé-
sek nélkül épülhet meg az új nyomvonal. 

Hangsúlyoznom kell, hogy mindez egy kö-
zös munka jelentős eredménye, tehát há-
rom képviselő – Kara Ákos, Gyopáros Alpár 
és jómagam együttműködésének eredmé-
nyeként valósulhat meg ez a beruházás.  
Az útfejlesztés azonban ezzel nem áll 
meg. Hamarosan kezdődik a 8-as számú 
út Herend és Devecser közti szakaszának 
tervezése is. Emellett tudjuk, hogy Pápán 
belül is több útfejlesztés történt az elmúlt 
években és biztos vagyok abban, hogy en-
nek a folyamatnak nincs vége.  

Jelentőset lépett előre 
a város 

“

Hamarosan kezdődik a 
8-as számú út 

fejlesztésének tervezése

“



18 PÁPAésVIDÉKE - 2022. január

Sokan féltették a várost a 2021-es év-
től, mondván a koronavírus-járvány 
negatív hatásai érzékenyen érinthe-

tik a gazdasági életet és ezen keresztül az 
önkormányzat működését is. Az elmúlt 
évben azonban jól teljesített a helyi gazda-
ság és folytatódhatott a korábban megkez-
dett fejlesztési folyamat. Dr. Áldozó Tamás 
polgármestert arra kértük, értékelje a ma-
gunk mögött hagyott esztendőt és mondja 
el, mit vár 2022-től.

- A korábbi évek gyakorlatától eltérően 
nem januárban vagy februárban, hanem 
decemberben tartottuk meg a vállalkozók 
szokásos fogadását, ahol beszámoltunk a 
város helyzetéről. Ebben a tájékoztatóban 
összefoglaltuk azokat az adatokat, ame-
lyeket a korábbi években is gyűjtöttünk. 
Ez egyébként azért is jó, mert így egy ten-
dencia rajzolódik ki akár tízéves időtáv-
latban is. Ezek az adatok sok szempontból 
leírják a várost, demográfiai folyamatokat 
elemeznek, a helyi gazdaság bizonyos szá-
mait vizsgálják és közvetetten az életszín-
vonal alakulásáról is információt adnak. 
Ezek alapján elmondhatjuk – 
és ez gyakorlatilag valameny-
nyi adatsorra igaz –, hogy a 
korábbi évek folyamatai foly-
tatódtak, legfeljebb stagnál-
tak, de ez a stagnálás pozitív 
dolog.

- Nézzük akkor az egyes 
területeket! Mit mutatnak a 
demográfiai adatok?

- A város lakossága az el-
múlt időszakban 30 ezer fő alá 
csökkent, 2021-ben 29.446-an 
voltunk pápaiak. Ez egyrészt 
betudható annak, hogy fel-
erősödött a természetes fo-
gyás, 2020-ban nagy volt a 
többlethalálozás, ami elképzelhető, hogy 
összefügg a koronavírus-járvánnyal, de 
ebből az adatból erre nem lehet biztos kö-
vetkeztetést levonni. Eközben a születések 
száma tulajdonképpen nem változott. A 
másik ok, hogy erősödött az elvándorlás, 
ami főként a falusi CSOK miatti kiköltö-
zéseket jelenti. Ezt visszaigazolják vidéki 
kollégáim is, akiktől tudom, hogy már nem 
igazán van eladó ház a Pápa környékén 
lévő településeken. Így a kistérség és a pá-
pai szolgáltatásokat igénybe vevők száma 

nem változott, csak az állandó lakosok szá-
ma csökkent. Mindezek mellett változott 
a város öregedési 
indexe is, ami azt 
mutatja, hogy száz 
14 év alattira száz-
ötvennégy 65 év fe-
letti pápai lakos jut. 
Látható tehát, hogy öregedik a város, ám ez 
nagyjából az országos tendenciának meg-
felelő adat és abból is adódik, hogy nő az 
átlagéletkor. 

- A városban elérhető keresetekről van-
nak adataik?

- Keresetekkel kapcsolatos adatot mi 
nem gyűjtünk, de rendelkezésünkre áll-
nak a GFK-s kutatás adatai. Ebből az lát-
szik, hogy a pápai vásárlóerő-képesség az 
országos átlag felett van. Sok megyei jogú 
várost és megyeszékhelyet megelőzünk, 
például Sopront, Pécset vagy Szegedet. A 
megye városaival való összehasonlításban 
az látszik, hogy az egy háztartásra jutó vá-
sárlóerő magasabb Pápán, mint Ajkán. Per-
sze egy-kétéves adatokból nem érdemes 
messzemenő következtetéseket levonni. 

- A vásárlóerő alakulása mellett milyen 
tendenciák figyelhetők meg a helyi gazda-
ságban?

- Munkanélküliség tekintetében a me-
gyei városok között a második legjobb 
adatunk van. Igaz, nem olyan jó ez az adat, 
mint 2019-ben volt, de csupán minimális 
eltérés van a két szám között, hiszen 2019-
ben 2,42 százalék volt ez az adat, míg 2021-
ben 2,48 százalék. Fontos adat az is, hogy 
2021 volt az első év, amikor az iparűzési-

adó-bevételünk meghaladta a 2 milliárd 
forintot. Ehhez fontos megemlíteni, hogy 

ezt a 2 milliárd forintot 100 
milliárd forint adóalapból fi-
zették be, tehát akkor arra is 
következtetünk, hogy most 
először haladta meg a pápai 
cégek adóalapot jelentő be-

vétele a 100 milliárd forintot. 

- Amikor a koronavírus-járvány megér-
kezett, sokan kongatták a vészharangot és 
még csődöt is emlegettek a város költség-
vetése, a gazdasági folyamatok kapcsán. 
Az Ön által ismertetett adatok azonban en-
nél sokkal kedvezőbb képet mutatnak.

- Az elmúlt évben – még egy békeévhez 
képest is – várakozáson felül alakultak a 
bevételeink, elég csak az iparűzési adóra 
gondolnunk. Ráadásul a kormányzat bő-
kezűen kártalanított és támogatott minket 
több területen is. Igaz, hogy az iparűzési 
adó egy százalékáról és a gépjárműadóról 
le kellett mondanunk, de az elveszített ipa-
rűzési adót kompenzációként visszakap-
tuk és a gépjárműadó elveszített százmillió 
forintjával szemben lényegesen nagyobb 

összegeket kaptunk 
különböző jogcí-
meken ugyancsak 
kompenzációként. 
Fontos kiemelnem, 
hogy minden rá-
emelési kérelmün-
ket befogadta a 
kormányzat – igaz, 
ezzel nem szaba-
dultunk meg min-
den önrésztől, hi-
szen vannak olyan 
költségek, amelyek 
nem képezik részét 
a projektnek, így 
arra ráemelés nem 
kérhető.  

- Az önkormányzat tekintetében mit 
mondhatunk el a 2021-es évről?

- Az elmúlt év az előző uniós költség-
vetési ciklus n+1. éve volt, nagyon közel 
vagyunk a projektek végső befejezési ha-
táridejét jelentő évhez. Az elmúlt két évben 
egyaránt 4 milliárd forint feletti fejlesztés 
valósult meg a városban, túlnyomórészt 
európai uniós forrásból. Mindehhez több 
mint 1 milliárd forintnyi saját forrást ren-
deltünk. Egyébként az év elején készül egy 

Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

Új év, új tervek, új remények

Az iparűzésiadó-
bevételünk meghaladta 

a 2 milliárd forintot

“
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közvéleménykutatás, melyben többek közt 
az elkészült beruházások elfogadottságát 
is vizsgáljuk, illetve azt is, hogy mi az a 
beruházás, amit a 
pápaiak folytatná-
nak a következő 
években. 

Az elmúlt évről 
még azt is fontos 
elmondani, hogy 
ez volt az az év, amikor a kulturális, köz-
gyűjteményi intézményeink egy integrált 
szervezetben, egy nonprofit kft. keretén 
belül működtek. A döntés helyességét ez 
az év visszaigazolta. A hatékonyság, for-
rásfelhasználás tekintetében és a teljesít-
ményben egyaránt magasan összevethető 
a korábbi évek teljesítményével az, ami a 
meglehetősen hektikus 2021-es évben tör-
tént. 

A másik nonprofit kft-nk a sportlétesít-
ményeket fogja össze és a helyi sportélet 
területén a helyi proaktív szervezet, szin-
tén most zárta az első teljes évét és úgy 
látjuk, hogy jó irányba halad, de rengeteg 
kiaknázandó lehetőség van még ezen a te-
rületen. 

- Várható még 
más szervezeti át-
alakítás is?

- Az idei évben 
annak az átgon-
dolása következik, 
hogy mi szól a vá-
rosüzemeltetés ha-
sonló módon tör-
ténő átszervezése 
mellett és ellene. 
Most azt látom, 
hogy egyébként 
több minden szól 
az átszervezés mellett, leginkább az, amit a 
sport és a kultúra területén is tapasztalunk, 
hogy sokkal átláthatóbb a finanszírozás és 
a forrásfelhasználás. Az intézményi gaz-
dálkodás és az intézményi könyvelés nem 
ad olyan naprakész 
és vállalati gondol-
kodás szempontjá-
ból hasznos infor-
mációt, mint egy 
gazdasági társaság 
működéséből származó adatok.

- Az elmúlt év is bővelkedett jelentős 
fejlesztésekben. Mi az, ami a legemlékeze-
tesebb?

- A Várkert az, ami nekem leginkább tet-
szik, mert úgy sikerült változtatni és újítást 

elérni, hogy igazából megtartottuk a régi 
értékeit. Egyébként a Várkert az, amelynek 
esetében a legkevesebb rosszízű megjegy-

zést olvashattunk. Sokan osz-
tottak meg képeket például az 
esti Várkertről, miután a közvi-
lágítást bekapcsolták, és akkor 
még előttünk van az az időszak, 
amikor a vegetáció megindul és 
kizöldül a természet. Úgy gon-

dolom, az igazi meglepetés a Várkertben 
még csak ezután, tavasszal várható. 

- Új év kezdődött, új tervekkel, új remé-
nyekkel nézünk 2022 elé. Mit vár ettől az 
esztendőtől?

- Ha a he-
lyi gazdaságra 
gondolunk, ak-
kor azt a ten-
denciát lehet 
látni, hogy a 
szolgáltatások 
erősödnek – 
ezt jelzi az is, 
hogy az egyik 
nagy gyorsét-

teremlánc éppen most nyitott éttermet Pá-
pán. Ugyanakkor az iparban megtorpanás 
tapasztalható, ami hatással lehet ránk is, 
hiszen az autóipar nagyon sok munkahe-
lyet, adóbevételt és jövedelmet hoz a város-

nak. Bízunk abban, hogy a 
chiphiány nem sújtja ezt 
az ágazatot, hiszen lát-
szik, hogy a kereslet óriá-
si, csak az iparág azt nem 
tudja kielégíteni. 

A helyi gazdaságban 2022-ben meg-
jelenik egy új, nagy szereplő egy Ju-
har utcai beruházás formájában, 
amitől sok munkahelyet, képzési kapcsola-
tokat, jövedelmet és adóbevételt remélünk.  
Ez egy mezőgazdasági-élelmiszeripari be-
ruházás lesz. Azt várom, hogy ez 2022-ben 
elkezd épülni. 

Emellett tudjuk azt, hogy a már megszü-
letett döntések értelmében a városnak van 
10 milliárd forintnyi fejlesztési forrása. En-
nek a felhasználását meg kell előzze bizo-
nyos alapdokumentumok elkészítése, ami 
már folyamatban van. Tulajdonképpen 
néhány dokumentumban össze kell foglal-
nunk a város következő 10 évét és azt, hogy 
ezt az összeget mire kívánjuk fordítani. 
Azt remélem, hogy az első beruházásokat 
2022-ben el tudjuk indítani. Ez tehát egy 
megismétlődő lehetőség a város számára, 
hiszen nagyságrendileg ennyit költöttünk 
a megelőző ciklusban is. Ezt kell kiegészít-
sék a saját forrásból finanszírozott fejlesz-

tések, például a Kossuth utca és a Csáky 
utca környékének rendezése, ami a Türr 
István Gimnázium felújításának függvé-
nye. Ha ezek a beruházások elkészülnek, a 
belváros legégetőbb problémái rendeződ-
nek és haladhatunk tovább. 

Az új évben egyébként azt szeretném 
– bár tudom, hogy ez hiú ábránd –, ha a 
választások közeledtével óhatatlanul fel-
korbácsolódó közélet nyugalomba kerülne. 
Azt remélem, hogy a jelenlegi kormány 
folytathatja tovább a munkáját, a mostani 
kormányzattal kiválóak a kapcsolataink 
és úgy gondolom, hogy ennek a kormány-
zásnak az egész ország az előnyeit élvez-
te. Szeretném továbbá, hogy folytatódjon a 
szervezeteink átalakítása és a város szol-
gálatában dolgozó kollégáink megbecsülé-
sét növelni tudjuk. Azt olvastam, hogy egy 
felmérés szerint az ország legboldogabb 
térsége Veszprém megye. Szeretném, hogy 
ezen belül az ország egyik legelégedettebb 
megyéjében a pápaiak az elégedettebbek 
közé tartozzanak!

A helyi gazdaságban 
2022-ben megjelenik 

egy új, nagy szereplő

“

Igazi meglepetés a 
Várkertben még csak 

ezután, tavasszal 
várható

“

Szeretném, hogy 
folytatódjon a 
szervezeteink 

átalakítása

“
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Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám, archív

Bár a 2021-es év is a koronavírus-jár-
vány árnyékában telt, az életünk 
több területen is visszatérhetett a 

korábban megszokott, vagy ahhoz nagyon 
közeli mederbe. A Pápa és Vidéke munka-
társai igyekeztek a lehető legtöbb, Pápa 
várost és a pápaiakat érintő, érdeklő ese-
ményről beszámolni, így online felületün-
kön az elmúlt évben 2.660 tartalom jelent 
meg. Az év első magazinjában az elmúlt 
év online felületünkön megjelent híreiből 
szemezgettünk.

Januári első hírünk az volt, hogy a város 
ipari parki fejlesztéseihez további 406 mil-
lió forintot szavazott meg a Kormány, a ko-
rábban elnyert 800 millió forintos pályázati 
támogatás kiegészítéseként. 

Január elsején új fejezet kezdődött a vá-
ros kulturális életében, hiszen több korábbi 
intézmény – így a Jókai Mór Városi Könyv-
tár és a Gróf Esterházy Károly Múzeum fel-
adatait, valamint a Jókai Mór Művelődési 
és Szabadidő Központ művelődéssel kap-
csolatos tevékenységeit – a Pápai Platán 
Nonprofit Kft. vette át. Dr. Áldozó Tamás 
polgármester és Boros Katalin, a Pápai Pla-
tán Nonprofit Kft. ügyvezetője az év elején 
valamennyi új szervezeti egységben mun-
kaértekezletet tartottak.

Január 13-án bemutattuk Regdon Lász-
lót, a város új rendőrkapitányát.

Január 20-án a bölcsődei átszervezésről 
tájékoztattuk olvasóinkat.  A város három 
bölcsődéje januártól egy intézményként, 
Pápai Egyesített Bölcsődék néven működik 
tovább.

Januárban arról is írtunk, hogy a Pápai 
Amatőr Művészeti Mozgalomért Alapít-
vány kuratóriumának döntése értelmében 
2021-ben Pro Cultura Díszoklevélben része-
sült Kerpel Péter művésztanár és a Pegazus 
Színház.

Január 27-én a holokauszt áldozatai 
előtti tisztelgésről adtunk hírt. A járvá-
nyügyi korlátozások miatt megemlékezést 
nem tarthattak, a Pápa és Környéke Zsidó 
Kulturális Hagyományőrző Egyesület mé-

csesgyújtásra kérte mindazokat, akik em-
lékezni szerettek volna az áldozatokra. 

Január végén arról tájékoztattuk olva-
sóinkat, hogy meghosszabbítják a pápai 
repülőtér futópályáját. A beruházás akkor 
tervezési fázisban volt, ami magába fog-
lalja a szükséges geodéziai munkálatok 
elvégzését és a projekt megvalósításának 
komplex előkészítését.

Februárban arról is hírt adtunk, hogy 
megnyílt a forgalom előtt a Kopja utca új 
szakasza, illetve arról is, hogy megújul a 
Szalmavári úti fasor. 

Dr. Áldozó Tamás polgármester febru-
ár 24-én arról tájékoztatta hírportálunkat, 
hogy 2021-ben Pápa Városért Érdemérem 
kitüntetésben részesül Pápa Város Ön-
kormányzatának Egyesített Szociális In-
tézménye dolgozói kollektívája, valamint 
dr. Hermann István, a Jókai Mór Városi 
Könyvtár nyugalmazott igazgatója. Pápa 
Város Díszoklevele kitüntetést vehet át dr. 
Bagoly Katalin, a Gróf Esterházy Kórház 
onkológiai osztályának vezető orvosa, dr. 
Böröczky Zoltán fogorvos, a Pápai Refor-
mátus Egyházközség tiszteletbeli gondno-
ka, a helyi választási bizottság volt elnöke 
és Molnár Lajos helytörténet-kutató, fes-
tő-grafikus. 

Február végén dr. Havrilla Gyulával be-
szélgettünk, aki nem sokkal korábban vet-
te át a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőin-
tézeti Szakrendelő főigazgatói posztját dr. 
Töreki-Vörös Ibolyától, aki a megyei kórház 
élére került.

Február végén arról olvashattak nálunk, 
hogy a Pápai Asztalos Kft. is részt vesz a 
Budavári Palota Szent István-termének re-
konstrukciójában.

Március 1-jén a gyermekétkeztetés át-
alakulásáról tájékoztattuk olvasóinkat. Et-

től a naptól ugyanis a győri székhelyű Eat-
rend Arrabona Zrt. látja el ezt a feladatot.

Március elején megnyílt a város új köz-
parkja, a Schwenczel-rét, melyet a pápaiak 
nagy érdeklődéssel vettek birtokba. Termé-
szetesen munkatársaink is ellátogattak a 
benépesült parkba. 

Március 15-én két pápai vonatkozá-
sú állami kitüntetésről adtunk hírt. Veisz 
Endréné, a pápai Szent Anna Római Katoli-
kus Óvoda nyugalmazott vezetője Magyar 
Ezüst Érdemkereszt polgári tagozata ki-
tüntetést kapott, Frank Liu Chi-Jen, a Pápai 
Hús Kft. tulajdonosa, a Chi Fu Investment 
Holdings Group cégcsoport elnök-vezér-
igazgatója a Magyar Arany Érdemkereszt 
polgári tagozata kitüntetésben részesült.

Az elmúlt év egyik legolvasottabb cikke 
március 24-én jelent meg hírportálunkon 
és arról tájékoztatott, hogy migránsokat 
szállító traktor szenvedett balesetet a 834-
es számú főút pápadereskei elágazásnál.

Március 30-án arról számoltunk be, 
hogy az energetikai projekt is megkapta 
a többlettámogatást a Kormánytól. Ezzel 
újabb 243 731 970 forintnyi forrás érkezett 
a városba.

Április elején kezdődött a Veszprémi 
úti új járda építése. Írásunkból kiderül, az 
58 millió forintot meghaladó építkezés 65 
százalékos támogatási intenzitást élvez, az 
önkormányzat 20 millió forintot tett hozzá 
a költségekhez.

Április 21-én a 83-as út új nyomvonalá-
nak látványos munkafolyamatait mutat-
tuk be olvasóinknak.  

Április 27-én a zsinagógában jártunk, 
ahol a Budapesti Vonósok kamarazenekar 
forgatott klipet.

Május 3-án tudattuk, hogy a Pápai Városi 
Óvodák Vajda Péter Lakótelepi Tagóvodája 
szeptembertől a Gyurátz Ferenc Evangéli-
kus Általános Iskola tagintézményeként, 
Csodavár Evangélikus Óvoda néven műkö-
dik tovább. Ezen a napon adtuk hírül azt is, 
hogy miénk az Év körforgalma. 

Május eleji hírünk volt, hogy Dányi Béla 
tűzoltó dandártábornok, a Veszprém Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igaz-

Eseménydús év áll mögöttünk
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gatója a Tűzoltóság Napja alkalmából a 
2020. év Veszprém Megye Hivatásos Tűzol-
tó-parancsnoksága elismerő címet adomá-
nyozta a Pápai Hivatásos Tűzoltó-parancs-
nokságnak.

Május 14-én olvashatták nálunk, hogy 
aknagránátot talált a Várkert megújítását 
végző kivitelező cég egyik tereprendezést 
végző kotrógépe. 

Május 19-én arról adtunk hírt, hogy a Jó-
kai Mór Városi Könyvtárban emléket állí-
tottak egykori kollégánknak, Babos János 
fotóriporternek. 

Május 31-én arról írtunk, hogy informá-
cióink szerint az egyik ismert hazai gyor-
sétteremlánc megkezdte pápai éttermének 
építését a Celli út – Vásár utcai körforga-
lom mellett.

Június 11-étől három napon át napi több 
alkalommal jelentkeztünk a Játék 3 nap 3 
helyszínen rendezvénysorozat programja-
iról.

Júniusban több alkalommal is jártunk a 
tapolcafői Forrás Tanösvényen, ahol a kert-
barátkör tagjai elsőként megtisztították a 
malomkereket, majd néhány héttel később 
„nagytakarítást” tartottak.

Június 25-én bemutattuk az Esterhá-
zy-kastély új, Vadászat a művészetben, 
művészet a vadászatban című kiállítását.  

Június 27-én Márkus Mihály lelkipász-
tor esperesi beiktatásáról tudósítottunk.

Július 7-én számoltunk be arról, hogy 
az irányító hatóság közel 80 millió fo-
rint ráemelést hagyott jóvá a közleke-
désfejlesztés I-es projekt többletforrás  
igényére.

Július 10-én a végvárak világa eleve-
nedett meg a Hagyományok hegyén, a 
Hagyományok Hegye Egyesület népszerű 
programján, a Hegy Napján. 

Július 13-án kétmilliárdos fejlesztést 
avatott a Pápai Hús Kft. 

Július 16-ától a Budapesti Vonósok Ka-
marazenekar Haydn-fesztiváljának vala-
mennyi eseményéről olvashattak nálunk.

Július 20-án arról számoltunk be, hogy 
a hónap eleji, Szabó Dezső utcai projektkez-
dés után megkezdődött az új nyomvonal 
építése a Vak Bottyán utcában, majd né-
hány nap múlva arról is hírt adtunk, hogy 
indul a Vajda Péter lakótelepi kerékpárút 

építése és a Fenyveserdő bölcsőde felújítá-
sa.

Augusztus 5-én vehették birtokba a 
gyermekek a várkerti játszóteret. Termé-
szetesen munkatársaink is jelen voltak és 
beszámoltak az eseményről. 

Augusztus utolsó napján a Gyurátz Fe-
renc Evangélikus Általános Iskola új épü-
letszárnyának megáldásáról tudósítottunk.

Szeptember elején arról adtunk hírt, 
hogy Pápa Város Önkormányzata 400 mil-
lió forint támogatást nyert el a Települési 
környezetvédelmi infrastruktúra-fejleszté-
sek című pályázatával.

Szeptember 2-án látványos felvonulás-
sal és ünnepi rendezvénnyel köszöntötték 
a 150 éves pápai tűzoltóságot.

Szeptember 8-án vette kezdetét a pápai-
ak egyik kedvelt nagyrendezvénye, a Pápai 
Csülök-, Cicege- és Borfesztivál, majd tíz 
nappal később az év legmenőbb agrárren-
dezvénye, a 24. Pápai Expó és Agrárpiknik 
várta a látogatókat. Munkatársaink folya-
matosan tudósítottak a programokról. 

Szeptember 21-én arról olvashat-
tak hírportálunkon, hogy a 2020.  
Év rendőre kitüntetést Mehringer Richárd 
rendőr százados vehette át dr. Áldozó Ta-
mástól.

Szeptember 28-án jelentették be, hogy 
kormányzati támogatásnak köszönhetően 
folytatódhat a Nagytemplom évekkel ez-
előtt megkezdett felújítása. Soltész Miklós, 
a Miniszterelnökség egyházi és nemze-
tiségi kapcsolatokért felelős államtitkára 
hangsúlyozta, a Kormány a felújítás első 
ütemére 600 millió forint támogatást bizto-
sít, majd 2022-ben újabb 600 millió forinttal 
támogatja a munkálatok folytatását.

Szeptember 29-én arról olvashattak ná-
lunk, hogy megkezdődött a Gróf út felújítá-

sa és ezen a napon zárult le a Pedagógus 
Művelődési Ház részleges felújítása. 

Október 15-én Pápán járt Szijjártó Péter. 
A külgazdasági és külügyminiszter prog-
ramjáról részletesen beszámoltunk. 

Október 20-án sokak által várt esemény-
ről adhattunk hírt, ugyanis megkezdődött a 
Kossuth utca felújítása. 

November 12-étől a Szent Márton-napi 
Újbor Ünnepe eseményeiről olvashattak 
hírportálunkon. 

November 17-én Katona György fes-
tőművész Fény felé című kiállítását aján-
lottuk olvasóink figyelmébe, majd néhány 
hét múlva már arról kellett hírt adnunk, 
hogy az alkotó elhunyt. 

November 21-én este komoly csőtörés 
volt a Vásár utcában. Munkatársunk azon-
nal a helyszínre sietett, hogy tájékoztat-
hassa olvasóinkat.  

November végétől rendszeresen hírt ad-
tunk a város adventi programjairól. 

November utolsó napján a református 
óvoda új épületének alapkőletételéről tudó-
sítottunk.

December elsején bemutattuk a város új 
betlehemét, mely a Pegazus Színház mű-
vészeinek alkotása. 

December elején nagyértékű bébiétel 
adományt jutatott el Pápára a Teuton Lo-
vagrend. 

December 7-én örömhírt közöltünk a ze-
nekedvelő közönséggel, hiszen ekkor vált 
biztossá, hogy a 2022-es évet ismét Újévi 
Fúvós Show-val köszönthetjük, majd né-
hány nappal kéőbb a próbára is ellátogat-
tunk.   

December 21-én tartotta az önkormány-
zat a Szabó Dezső utca teljes felújítását tar-
talmazó Iparterületek fejlesztése a pápai 
Felsővárosban című projekt zárórendezvé-
nyét, majd egy héttel később a külső-vár-
kerti pumpapálya átadásáról olvashattak 
nálunk.     
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Téli életkép 1960 körül a mai buszpályaudvar és piac 
területén. A fűzfák alatti betonasztalokon folyt az áru-
sítás. Fejkendős asszonyok és kucsmás férfiak kezében 
fonott kosarak, horgolt és vászontáskák, az asztalokon 
kannák… A piac fedett csarnoka csak 1965-re készült 
el, a buszállomás pedig ekkor még a Fő téren volt. A 
háttérben a Szabadság utca házai sejlenek. A fényképet 
Wandlich Károly készítette. 

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

Téli piac


