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Tisztelt Képviselőtestület! 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 90/2011. (IV. 14. ) határozatával hagyta 

jóvá Pápa Város Önkormányzatának 2011-2014. évekre vonatkozó gazdasági programját. 

 

Az eltelt időszakban bekövetkezett változások indokolttá teszik a gazdasági program 

módosítását.   

 

A javasolt módosítás jelenleg a 2013. január 1-jével bekövetkezett ágazati változások 

átvezetésére terjed ki, illetve a stratégiai fontosságú területeket érinti. A program átfogó 

felülvizsgálatára az éves értékelés keretében kerül sor.  

 

Javasolt módosítások:  

 

A IV. A gazdasági program által érintett területek , célok és feladatok fejezet*  

 Munkahelyteremtés, foglalkoztatottság címszó 1. bekezdése helyébe az alábbi 

rendelkezés lép:  

 

„ Helyi munkahelyek védelme, új munkahelyek létrehozásának ösztönzése, a 

foglalkoztatottság növelésének támogatása.  

A meglévő munkahelyek megőrzése érdekében a város foglalkoztatási helyzete szempontjából 

stratégiailag fontos Pápai Hús 1913. Kft  – a gazdasági válság következtében kialakult – 

nehéz pénzügyi helyzetének megoldása az Önkormányzat közreműködésével.  

Ezen feladatok ellátásában a Pápai Ipari Park Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Kft. is részt 

vesz. 

A foglalkoztatottság elősegítése érdekében a felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj, valamint  

helyi tanulmányi támogatási rendszer működtetése, a szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók 

támogatása. ” 

  

 Helyi gazdaság, befektetés-ösztönzés címszó 1. bekezdése az alábbi szöveggel 

egészül ki:  

 

„ Közreműködés meglévő munkahelyek megőrzésében.” 

 

 Turizmus, idegenforgalom címszó  1-3 bekezdése  helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

„A 2015-ig befejeződő fejlesztéseknek köszönhetően a régió legerősebb turisztikai célpontjává 

válhat a város. Ennek következtében nő a városba látogató turisták, valamint az eltöltött 

vendégéjszakák száma. Az új beruházások eredményeként a vendéglátás és idegenforgalom 

terültén nő a munkahelyek száma. 

A Várkertfürdő területén megvalósult gyógyászati beruházásoknak köszönhetően a város a 

gyógy-idegenforgalom területén is szeretne hangsúlyos és meghatározó szereplővé válni.  

 

 (*a dőlt betűvel szedett szövegrészek a javasolt módosításokat, a normál betűvel szedett 

szövegrész a gazdasági program jelenleg hatályos szövegét tartalmazza.) 



 

 

Az Esterházy-kastély rekonstrukcióját követően létrejövő turisztikai attrakciók, a Zsinagóga 

felújítása, az itt elhelyezett helytörténeti kiállítás, a Fő tér felújításával megvalósuló 

rendezvény-tér működtetése a Pápai Platán Nonprofit Kft. feladata lesz, ami növeli az 

idegenforgalom helyi gazdaságban betöltött szerepét.  

A Kékfestő Múzeum, valamint a  2013. január 1-jétől önkormányzati fenntartásba került Gróf 

Esterházy Károly Múzeum tovább szélesíti a turisztikai kínálatot. 

 

A megvalósuló nagyberuházások mellett számolhatunk a magánszféra befektetéseivel is, pl. a 

magánberuházásként létrejövő szálláshelybővülés is elősegíti a többnapos itt tartózkodást.”  

 

 A Közoktatás, szakképzés címszó 2-3. és 4. bekezdése hatályát veszti.  

 

 Az Önkormányzat, igazgatás címszó 2-3-4. bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés 

lép: 

 

„2013. január 1-jétől létrejött a járási hivatalok rendszere.  

 

Ehhez kötődően Pápa Város Önkormányzata áttekintette a Polgármesteri Hivatal működését 

és a Szervezeti és Működési Szabályzatok módosításával döntött a Polgármesteri Hivatal 

2013. január 1-jétől érvényes szervezeti struktúrájáról.  

2012. december 15-ével birtokba vettük a Régi Városháza épületét is, ahol a Városfejlesztési 

és Gazdasági Osztály, valamint és az anyakönyvi igazgatás kivételével ellátjuk feladatainkat.” 

 

A gazdasági program egyebekben változatlan.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.   

 

Összeállította: Horváthné Farkas Andrea aljegyző    

 

Pápa, 2013. február 8.   

 

Dr. Áldozó Tamás sk. 

         polgármester  

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 90/2011. (IV. 14.) határozatával 

meghatározott 2011-2014. évekre vonatkozó gazdasági programját az előterjesztésben 

foglaltak szerint módosítja.  

 

Felkéri a Polgármestert, hogy az egységes szerkezetű gazdasági program elkészítéséről 

gondoskodjon.  

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 


