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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 16-i 

közmeghallgatásán, a Városháza „A” épületének nagytermében. 

 

 

Jelen vannak: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

Dr. Péntek Árpád, dr. Vörös Ibolya, Bocskay László, Császár Endre, Venczel 

Csaba, Zsegraics Gyula, Erőss Bulcsú, Szirbek Rita, Pingiczer Sándor 

képviselők, 11 fő. 

  

  Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

  Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

  Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

  Polgár Jenő közigazgatási osztályvezető 

  Önkormányzati intézmények vezetői a jelenléti ív szerint 

Városi TV munkatársai 

Papa-ma.hu internetes honlap munkatársa 

 Bognárné Som Andrea, Balláné Pákai Csilla jegyzőkönyvvezetők. 

 

Távol van: Máté István, dr. Hermann István és Grőber Attila képviselő. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Köszönti a megjelenteket. A közmeghallgatást 16,45 órakor megnyitja.  

 

Ezt követően szóbeli tájékoztatást ad az Önkormányzat 2010. évi tevékenységéről: 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010-ben - a mai napig - 13 alkalommal 

ülésezett, ebből 1 alkalommal - 2010. június 7-én – rendkívüli ülést tartott, és egy alkalommal 

alakuló ülésre került sor. A Képviselőtestület ezidáig 173 határozatot hozott, 7 esetben került 

sor új rendelet alkotására, 29 esetben pedig a korábbi rendeletek módosítására, illetve 

kiegészítésére. 

A Képviselőtestület ülésein a képviselők részvételi aránya 95 %-os volt. 

 

A Képviselőtestület több beszámolót is meghallgatott, többek között az önkormányzat 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, a város közbiztonságának 

helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, az Erkel Ferenc Ének-zenei 

Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat tevékenységéről, a Pápai Többcélú 

Kistérségi Társulás tevékenységéről az Egyesített Szociális Intézmény tevékenységéről. 
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A város az elmúlt időszakban 2 elismerő címet is átvehetett: 

 

2010. márciusi testületi ülésen a dunakeszi Széchenyi István Általános Iskola 

Közlekedésbiztonsági, hon- és természetismereti Klubja – a gyerekek szavazatai és kívánsága 

alapján – „A legbarátságosabb város” kitüntető címet adományozta Pápa városának.  

A Magyar Kézilabda Szövetség 2010 májusában az általa adható legmagasabb kitüntetéssel, a 

„Magyar Kézilabdázásért” kitüntető címmel ismerte el a Képviselőtestület segítségét. 

 

Ismerteti a 2010. év költségvetési főösszegét, amely 13.670.463,- eFt, és ennek 22,3 %-át a 

fejlesztési kiadások, 73,3 %-át intézményi kiadások és 4,4 %-át az egyéb kiadások teszik ki. 

 

Elmondja, hogy az intézményi kiadások az alábbiak szerint oszlanak meg: egészségügy 21,2 

%, szociális ágazat 13,0 %, oktatás 34,4 %, városüzemeltetés  7,2 %, (Városgondnokság), 

 egyéb 24,2 % (Tűzoltóság, közművelődés, sport, Polgármesteri Hivatal). Az összbevételek   

10 %-át az intézményi működési bevételek, 9,1 %-át a helyi adók, 19,2 %-át az állami 

hozzájárulások, támogatások, 6,6 %-át a hitelek, 33,8 %-át pedig az egyéb bevételek teszik ki. 

 

Az építményadó tervezett összege 2010.évre 350.000 eFt, az iparűzési adó 880.000 eFt, az 

idegenforgalmi adó 13.000 eFt. 

 

A város tagja az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési 

Önkormányzati Társulásnak, amelynek keretében jövőre bevezetésre kerül egy másfaja 

hulladékgyűjtés. 

 

Megvalósult a Barát u. 9. számú épület rekonstrukciója, mely a Családsegítő Szolgálat 

végleges elhelyezését oldotta meg 

 

Pápa városközpont funkcióbővítő rehabilitációja projekt tervezett összköltsége 1,95 milliárd 

forint, melyhez városunk 1,37 milliárd forintot nyert el a Közép-Dunántúli Operatív Program 

keretében. 

 

A Bölcsőde fejlesztési program keretében elkészült a Bóbita Bölcsőde felújítása. A 121 millió 

Ft összértékű beruházáshoz az önkormányzat 79.885.000,- Ft támogatást nyert el. Szeptember 

hónapban az iskola fejlesztési program keretében elkezdődött a Munkácsy Általános Iskola 

rekonstrukciója. A projekt tervezett összköltsége 520.000.000,- Ft, melyhez az önkormányzat 

462.531.000,- Ft támogatást nyert pályázaton.  

 

2010. nyarán került sor a Weöres Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítésére a 

Közép-Dunántúli Operatív Program támogatásával, ezáltal város középületeinek szinte        

100 %-a akadálymentesítetté vált. 

 

Az Esterházy Kastély felújítására norvég pályázaton az önkormányzat 185.796.000,- Ft 

támogatást kapott. 

 

A KDOP-s kiemelt projekt keretében a Kastély pályázatának benyújtása a II. fordulóban 

2010. december elején megtörtént, így az 1,6 milliárdos támogatású pályázat elbírálása az 

utolsó szakaszba került, ennek köszönhetően a szerződéskötésre sor kerülhet nyár elején, és 

ősszel megkezdődhet a felújítás. 

 



3 

 

Elkészült a Fő teret elkerülő útszakasz és az Árok utca útburkolata.  

 

A kerékpárút hálózat fejlesztése 2009. évben benyújtott pályázat alapján 147.000 eFt 

támogatás felhasználásával 2010-2011. évben valósul majd meg, példaként említi a Várkert 

út-Fürdő utca, Igal lakótelepi kerékpárutakat. Fő cél, hogy megépüljön a „termál kerékpárút”, 

Bükk, Sárvár, Győr, Celldömölk, Komárom településekhez hasonlóan. Jogszabály határozza 

meg, hogy merre mehetnek a kerékpárutak, a tervek szerint Magyarpolány irányába építenék 

ki délre a Balaton part felé. 

 

Elmondja továbbá, hogy csatlakozni kívánnak a Fertő-Hanság-Balaton kerékpárút hálózathoz. 

 

Új ravatalozó épült Tapolcafőn 8.000.000,-Ft értékben. A borsosgyőri fiatalok új vizesblokkot 

kaptak a Művelődési Ház épületében.  

 

2010-ben felújították Csókai, az Erzsébetvárosi és a Tókerti óvodákat, és a Polgármesteri 

Hivatal szervezetfejlesztésére 19.962 eFt támogatást fordíthatott az önkormányzat.  

 

A pápai egészség és fürdőturizmus továbbfejlesztése címen több mint egymilliárd összértékű 

beruházás 40 %-át fedezi a támogatási összeg, a beruházás teljes költsége 1.071 milliárd Ft, 

pályázati támogatás 428 millió Ft. A Pápai Ingatlanfejlesztő Kft. 20 ágyas emeltszintű 

reumatológiai fekvőbeteg ellátást szolgáló épületet épít, a gyógyászati központhoz 

csatlakoztatva és reméli, hogy a K+F Pannon Hotel Projekt Kft. által magánberuházásként 

építendő hotel is elkészül addig. 

 

Az építési engedélyek száma 2010-ben új családi házra 16 db, megközelítőleg 100 db 

engedélyt adtak ki. 

 

Szociális célú lakásbérbeadás 6 db volt az idén, közérdekű bérbeadás keretében pedig 1 

rendőr és két kórházi alkalmazott jutott lakáshoz. 

 

Jelenleg az önkormányzat fenntartásában a Városi Óvodák keretében 10 óvoda, 4 általános 

iskola, 1 középiskola van. 

 

A felsőfokú képzésben a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai 

Kara, a Pápai Református Teológiai Akadémia és a Pannon Egyetem vesz részt.  

Az önkormányzat a felsőoktatásban tanulóknak szociális alapon jó tanulmányi eredmény 

mellett utazási és lakhatási támogatást nyújt. Bursa Hungarica támogatásban 120, lakhatási 

támogatásban 9, utazási támogatásban 20 fő részesült. 

 

A TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázaton Pápa Város Önkormányzata 

280.963.600,- Ft támogatásban részesült. 

Pápa Város Önkormányzata a szakképzés és felnőttképzés infrastruktúrájának átalakítása 

konstrukció keretében keretében Pápa Város Önkormányzata 722.481.034,- Ft támogatást 

nyert. 

 

A Kékfestő Múzeummal kapcsolatban elmondja, hogy sor került a szerződés aláírására az 

MNV Zrt-vel a múzeum kezelői jogának átvételéről. 
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A Pápai Nemzetközi Játékfesztivál ez évben 20. alkalommal került megrendezésre. 

 

 

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, felszólalás sem a képviselők, sem a jelenlévők 

részéről nincs. 

 

 

Megköszöni a jelenlévőknek a részvételt és a közmeghallgatást 17.00 órakor bezárja. 

 

 

 

 

K.  m. f. 

 

 

 

 

                 Dr. Kovács Zoltán                                                 Kanozsainé dr. Pék Mária 

                     polgármester                                                                   jegyző 
 

 


