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Tisztelt Képviselőtestület! 
 

A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 27. § (1) bekezdése 

alapján 2012. január 1-től a Veszprém Megyei Önkormányzat területi önkormányzatként 

területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el. A 

területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény meghatározta a 

megyei önkormányzatok területfejlesztési és területrendezési feladatait. Fentiekre tekintettel a 

Veszprém Megyei Önkormányzat feladatai közé tartozik különösen:  

• Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciójának elfogadása,  

• Veszprém Megye elfogadott Területfejlesztési Koncepciójából adódó feladatok 

végrehajtása, 

• a területi, térségi szereplők javaslatainak, igényeinek összegyűjtése, 

• a TOP és az ágazati OP-k egyeztetési anyagainak összeállítása, 

• projektjavaslatok gyűjtése, a beérkezett ötletek feldolgozása, összegzése, 

• a 10 járási székhelyen konzultációk megtartása. 

 

A fentiek alapján a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tématerületeihez 

illeszkedve a Veszprém Megyei Gazdaságfejlesztési Részprogram az alábbi témaköröket 

határozta meg: 

• Ipari Parkok fejlesztése, szolgáltató központok létrehozása és tanácsadási 

szolgáltatások fejlesztése, ipari területek fejlesztése 

•  együttműködésekre épülő, különféle turisztikai vonzerőket és szolgáltatásokat érintő, 

összehangolt turisztikai fejlesztések támogatása,    

• tematikus utak kialakításának támogatása,   

• helyi termékek gyártásának és piacteremtésének ösztönzése, illetve a vállalkozások 

online megjelenésének támogatása, piacfejlesztés ösztönzése,   

• egészségügyi alapellátás és szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, 

gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, családi napközik stb.), valamint óvodai 

ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése,   

• helyi foglalkoztatási szint javítása, megyei és helyi alternatív foglalkoztatás bővítését 

célzó programok támogatásával, 

• helyi identitás növelése, az egyének és a lakóhely közötti kapcsolat erősítése,    

• belterületi vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, zöldfelületi fejlesztések, települési 

környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések,   

• közútfelújítás, közlekedésbiztonsági fejlesztések, kerékpárút építés,   

• épületenergetikai fejlesztések, megújuló energia felhasználás.  

 

A TOP tématerületeihez a Veszprém megyei önkormányzatok, a megye gazdasági szereplői, 

civil szervezetek, stb. megkérdezésével projektötlet gyűjtés módszerével az alulról jövő 

kezdeményezések, mint igények is figyelembe lettek véve, azokkal kiegészültek. A 

projektjavaslatok gyűjtése projektgyűjtő adatlap felhasználásával történt meg, mely a 

Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján folyamatosan elérhető.  
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A TOP megvalósításának alapját a megyei önkormányzat által a 2014-2020-as tervezési 

időszakra vonatkozóan kidolgozásra került Megyei Stratégiai Fejlesztési Operatív Program, 

valamint a TOP fejlesztési prioritásaihoz illeszkedő megyei területfejlesztési 

részdokumentumok képezik:  

 megyei gazdaságfejlesztési részprogram (megyei szinten összeállított 

gazdaságfejlesztési programcsomag) 

 megyében található városokra és térségeikre vonatkozó kistérségi fejlesztési 

részprogramok, mely 1 db kistérségi vezérprojektből és a hozzá kapcsolódó kistérségi 

projektcsomagokból állnak. 

 

Az 1831/2013.(IX.14.) Kormányhatározat alapján a tervezési időszakra vonatkozó TOP 

tervezésének forrása az alábbiak szerint alakul: 

• Veszprém megyére jutó megyei forrás   21 555,0 M Ft  

• Veszprém MJ Város      10 875,4 M Ft  

• Veszprém megye járásai összesen    17 048,6 M Ft  

 

Veszprém megye járásaira jutó forrás járási székhelyenként: 

• Ajkai   2198,2 M Ft  

• Balatonalmádi  1551,8 M Ft  

• Balatonfüredi  1541,7 M Ft  

• Devecseri  1132,0 M Ft  

• Pápai   3069,5 M Ft  

• Sümegi  1151,5 M Ft  

• Tapolcai  2001,5 M Ft  

• Várpalotai  2123,2 M Ft  

• Veszprémi    946,0 M Ft  

• Zirci   1333,2 M Ft  

 

Pápa Város Önkormányzata a korábban megfogalmazott fejlesztési dokumentumai, valamint 

az előzőekben a különböző pályázati kiírásokra benyújtott pályázatai alapján 40 db 

projektjavaslatot fogalmazott meg a 2014. május végéig tartó több fordulós projektjavaslat-

gyűjtő időszak keretében. E fejlesztési javaslatok tartalmaznak olyan országosan kiemelt 

célok megvalósítására elkészített anyagot, mint pl. a Pápa-Celldömölk vasútvonal 

villamosítása, vagy a 83-as számú főút Győr-Pápa közti szakaszának fejlesztése, de javaslattal 

élt olyan fejlesztésekre is, melyek a város, a kistérségben élők szempontjából meghatározó, 

mint  pl. járási vezérprojektként megjelölt Pápa Város komplex turisztikai fejlesztése, vagy az 

Esterházy-kastély felújításának további ütemeként megjelölt kastélykert, kastélypark 

rekonstrukciója. A projektjavaslatokat a beruházáshoz szükséges források megjelölésével a 

mellékletben soroljuk fel.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a tájékoztatót megtárgyalni és az alábbi határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjék.  

 

Összeállította: Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

 

Pápa, 2014. szeptember 9. 

         Dr. Áldozó Tamás sk. 

               polgármester 

 

 



HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a mellékletben szereplő, már 

benyújtott 40 db projektjavaslattal. Utasítja a Polgármestert, hogy a pályázati kiírások 

megjelenését követően - a mindenkori költségvetési lehetőségek függvényében - a pályázatok 

benyújtásáról gondoskodjon.  

 

Határidő:  folyamatos  

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

                 Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető  

                Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt címe Összeg 

1. Vezérprojekt:  Pápa Város komplex turisztikai fejlesztése 

 

2 mrd Ft 

2. Külső-Belső Várkertben szabadidős központ kialakítása 

 

200 mFt 

3. Akadálymentes gyalogátkelőhelyek létesítése, a meglévők fejlesztése 

 

30 mFt 

4. Egykori Dohánygyár épületének rehabilitációja, kulturális központ 

kialakítása, melyben ipartörténeti gyűjtemény elhelyezését, kistérségi 

néprajzi emlékek összegyűjtését tervezzük 

3 mrd Ft 

5. Esterházy-kastély park/ Kisliget / Belső Várkert értékmegőrző 

felújítása 

600 mFt 

6. a, Pápa - Kéttornyúlak összekötő kerékpárút építése   

b, Pápa városközpont - Bázisreptér összekötő kerékpárút építése 

 

500 mFt 

7.  Kisméretű, környezetbarát helyi tömegközlekedési autóbuszok 

beszerzése 

 

600 mFt 

8. Pápai Kóter Turistaszálló energetikai felújítása; b, Városi Óvodák 

energetikai felújítása; c, Somogyi Galéria energetikai felújítása d, 

egyéb közintézmények energia felújítása 

500 mFt 

9. Egészségügyi alapellátás és önkormányzati járó beteg ellátás 

infrastrukturális fejlesztése 

 

250 mFt 

10. Ferences kolostor fejlesztése és turisztikai célú hasznosítása, 

szálláshely kialakítása 

 

1,5 mrd Ft 

11.  Vaszari út és Téglagyári út által határolt városrész, Rigó-lakótelep 

komplex városrész rehabilitációja, szegregáció felszámolása 

 

2 mrd Ft 

12. Hagyományőrző és tematikus ifjúsági táborok szervezése a 

város/kistérség intézményeiben/turisztikai látványosságaiban 

 

40 mFt 

13. Illegális hulladéklerakók megszüntetése a városban és a kistérségben; 

Bakony-ér/Tapolca folyómedrének rekultivációja 

 

200 mFt 

14. 83-as főút Győr-Pápa közötti szakaszának modernizációja (ill. 

Devecserig történő meghosszabbítása) 

 

nem ismert 

15. Győr-Celldömölk vasútvonal villamosítása 

 

nem ismert 

16. Repülőtér vegyes hasznosítása a győri autóipari centrum és Nyugat-

Dunántúli Autóipari Klaszter logisztikai ellátására 

 

nem ismert 

17. Pápa város keleti elkerülő út megépítése 

 

8 mrd Ft 

18. Zöld és barnamezős beruházások előkészítése a Pápai Ipari Parkban 1 mrd Ft 

19. Esterházy-kastély felújítás további ütemei: 

kastélykert-kastélypark rekonstrukció 

kastélypince felújítás 

őrházak és az egykori lovarda rekonstrukciója 

2,5 mrd Ft 



20.  Várkertfürdő fejlesztése: 

fürdőkomplexum fejlesztése élményelemekkel 

központi épületbővítés 

gyógyvíz felhasználás fejlesztése 

szálláshely fejlesztés a fürdőhöz kapcsolódva 

5 mrd 

21. Kerékpáros hivatásforgalom és turizmus fejlesztése, 

fenntartható település közlekedés fejlesztés, kerékpáros közlekedés 

elősegítése korszerű bérlési lehetőséggel 

300 mFt 

22. Zsinagóga felújítás 

 

2,2 mrd Ft 

23.  Belváros rekonstrukció II. ütem megvalósítása  

 

5 mrd Ft 

24. Közutak és közterületek fejlesztése, felújítása (belvároson kívüli 

területek) 

1 mrd Ft 

25. Nagyvárosias lakókörnyezetek megújítása 

 

1,5 mrd Ft 

26.  Szennyvíztisztítás fejlesztése 

 

2 mrd Ft 

27. Meglévő önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények 

akadálymentesítése, családbarát funkció kialakítása 

254 mFt 

28. Türr István Gimnázium épület rekonstrukciója 

 

2 mrd Ft 

29. P + R parkolók kialakítása környezetbarát tömegközlekedés 

fejlesztése 

100 mFt 

30. A jelenleg működő kutató labor továbbfejlesztése a Pápai Hús 1913. 

Kft. termékeire vonatkozóan 

100 mFt 

31. Az egykori hulladéklerakó telep környezetbarát energia célú 

hasznosítása 

800 mFt 

 

32. Városi kertészet, pisztrángos kialakítása a Tapolca patak meder 

rehabilitációjával összhangban 

250 mFt 

33. Napsugár bölcsőde felújítása, bővítése 

 

130 mFt 

34. Szociális alapszolgáltatás (étkeztetés) infrastrukturális fejlesztés 

 

40mFt 

35. Gondozási Központ közösségi terének kialakítása 

 

25 mFt 

36. Bentlakásos intézmény (Idősek Otthona) akadálymenetesítése 

 

10 mFt 

37. Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatása 5 éven keresztül 

 

7,5 mFt 

38. Ipari műemléki létesítmények rekonstrukciója, újjáépítése 

 

200 mFt 

39. Az önkormányzat fenntartásában működő intézmények energia- 

hatékonyság szempontjából történő megújítása 

 

270 mFt 

40. Szociális alapszolgáltatás fejlesztése 

 

30 mFt 

 

 


