
 

 
 
 
 
Dr. Áldozó Tamás polgármester a belváros rehabilitációs projektről 

 

Fontos szakaszába ért a Fő tér rekonstrukciója azzal, hogy a régészek átadták a kutatási 

területet a kivitelezőnek – jelentette ki sajtótájékoztatóján dr. Áldozó Tamás polgármester. 

Áldozó Tamás elmondta, a kivitelező cég munkatársai az időjárás függvényében folytatják a 

munkát. A mélyépítéssel lényegesen előrehaladtak, már csak a megépülő jégpálya területén 

vannak hátra közműépítési munkák – fogalmazott a polgármester és hozzátette, a jégpályát 

mindenképpen megépítik, hiszen a beruházás keretében igyekeznek olyan attrakciókat 

megvalósítani, melyek hosszú távú bevételt jelenthetnek a város számára. A jégpálya területe 

eredetileg 1500 nm-en, a Grifftől a templomig terült volna el, de a régészeti feltárás eredményei 

miatt a kiterjedésén csökkenteni kellett. A terület novembertől márciusig működik jégpályaként, 

a köztes időszakban pedig a tér természetes része marad, hiszen a többi térburkolattal 

megegyező felületet kap, így a közlekedést sem veszélyezteti – foglalta össze az elképzeléseket 

a polgármester.  

Áldozó Tamás beszélt a belváros rehabilitáció egyéb elemeiről, a régi városháza 

épületegyüttesének felújításáról és a mozi fogadóterének rekonstrukciójáról is. A B-épület 

készültségi szintje körülbelül 60 százalékos, ez azt jelenti, hogy a tavaszi átadást semmi nem 

veszélyezteti – szögezte le a polgármester. Az épületegyüttes tekintetében az 5-ös épület 

szerkezetépítési munkálatai is hamarosan befejeződnek, ezzel párhuzamosan zajlanak a 

burkolatépítési és gépészeti munkák.  

Lényeges lemaradás a mozi épületénél tapasztalható. Ennek az az oka, hogy az épület 

átalakítása során komoly gépészeti problémák is előkerültek, ezért az épület egy bizonyos részét 

újra kellett tervezni. A tervek elkészültével közbeszerzési pályázatot kellett kiírni, amelyet 

minőségbiztosítás és véleményezés céljából továbbítani kellett a közreműködő szervezethez.  

A sajtótájékoztatón elhangzott az is, a beruházás összköltségét igyekeznek folyamatosan 

felülvizsgálni, megtakarításokat keresni a költségvetésben akár bizonyos műszaki tartalmak 

csökkentésével azon elemek esetében, amelyek a projekt nem támogatott részét képezik. 

A belváros rehabilitációval kapcsolatos beszámolót december 22-én tárgyalja a képviselőtestület. 
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Cím: 8500 Pápa, Fő u. 5.  
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A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 

Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. 
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