
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: A01/138-337/2021. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2021. december 16-i 

közmeghallgatásán, a Városháza épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Unger Tamás alpolgármester 

 

Szabadkai Verita, dr. Vaitsuk Mária, dr. Guias János Zsolt, Bakos László, Venczel 

Csaba, Németh Zsolt, Kovács József, Pintér Kálmán, Németh Csaba, Süle Zsolt 

képviselők, 12 fő. 

 

Dr. Nagy Krisztina jegyző, 

Dr. Verrasztó Norbert Károly aljegyző, 

Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető, 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető, 

Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető, 

meghívottak jelenléti ív szerint, 

Médiacentrum munkatársai, 

Takács Krisztina köztisztviselő, 

Kun Attila köztisztviselő. 

 

Dr. Töreki-Vörös Ibolya, Grőber Attila és Zsegraics Gyula önkormányzati képviselők 

távolmaradásukat bejelentették. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti a megjelenteket, a közmeghallgatást 16.00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a 

közmeghallgatás határozatképes, 12 fő képviselő jelen van.  

 

Elmondja, hogy a közmeghallgatásra a képviselőtestületi ülés szabályait kell alkalmazni. 

Indítványozza a meghívóban jelzett napirend megtárgyalását. 

 

Megkérdezi, hogy van-e más napirendi javaslat. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban javaslat nincs. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozza: 

161/2021. (XII.16.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2021. december 

16-i képviselőtestületi ülésének napirendjét az alábbiak szerint 

határozza meg: 

 

Tájékoztató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

keretében benyújtott és elnyert pályázatokról 
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Tájékoztató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott 

és elnyert pályázatokról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 

benyújtott és elnyert pályázatokról előadás készült, melynek anyagát a következőkben fogja 

ismertetni. Elmondja, a napirenddel kapcsolatos hozzászólásokra és kérdésekre az előadást 

követően válaszol. 

 

Kifejti, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott és elnyert 

pályázatokról szóló tájékoztatás során a 2022. évben záródó európai uniós költségvetési ciklus 

pályázati forrásaiból megvalósított fejlesztések összességéről ad tájékoztatást. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester ismerteti az előadás anyagát. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Pápai Ipari Park fejlesztése elnevezésű projekttel kapcsolatban tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 

a kivetítőn a projekteknél látható egy elnyert támogatás, és egy projektméret elnevezésű sor. Ez 

azt jelenti, hogy az eredetileg beadott pályázatra 800 millió forintot nyert az Önkormányzat, de a 

közbeszerzés lefolytatása után kiderült, hogy a projekt 1 milliárd 206 millió forintba kerül. Ez 

egy tipikus jelenség volt az egész országban, 2016-ban és 2015-ben a pályázatokat egy „kockás 

papíron” kellett benyújtani, körülbelül meg kellett jelölni, hogy mit szeretnének megvalósítani, és 

arra az éppen akkor érvényes iparági becslések szerint mennyi pénzt kell költeni. Ez egy 2016-os 

pályázat, melyet 2017-ben kezdtek el és 2021-ben fejeződött be. Ez azt jelenti, hogy a 2016-os 

pályázatot 2021-es költségeken kellett kifizetni. Elmondja, hogy 2016-hoz képest az útépítésben 

érvényes bérköltségek sokkal emelkedtek, nem beszélve az építőanyagok árairól. A kivetítőn azt 

is lehet látni továbbá, hogy a ráemelés sor szerepel-e. A ráemelés azt jelenti, hogy a Kormány a 

többletköltségeket indokoltnak tartotta-e, és ezek miatt a projekt teljes forrásigényét biztosította-

e. Ebben az esetben a 800 millió forintos támogatáshoz 406 153 167 forintot kapott még az 

Önkormányzat. A projekt tartalma a Juhar utca megépítése, illetve a Kopja utca 

meghosszabbítása volt egészen a 83-as elkerülőig, illetve a Juhar utcában járdafelújítás, 

kerékpárútépítés, és annak a körforgalomnak a kiépítése, amely a Bocsor utcai kereszteződésben 

segíti a forgalmat. Hozzáteszi, azon a szakaszon épült egy buszmegálló is.  

 

Megjegyzi, az ipari parkos beruházás azt jelenti, hogy infrastruktúrát lehet építeni egy olyan 

városi területre, amelynek ipari parki besorolása van.  

 

A dián látható a következő beruházás a pápai városi piac fejlesztése, amely 2019. október 31-én 

fejeződött be. Elmondja, hogy nagyon rövid végrehajtási határidő volt, a projekt 2017. június 1-

jén kezdődött. 500 millió forintot nyert az Önkormányzat, a beruházás 738 millió forintba került. 

A különbözet 238 millió forint önerő volt, ráemelést nem kapott az Önkormányzat, ugyanis 

ebben az időszakban még nem létezett a ráemelés intézménye. Véleménye szerint a piaci 

rekonstrukció első lépése fejeződött be ezzel, a visszamaradó piaci területeken a buszpályaudvar 

és a Csáky utca környékén még komoly beavatkozásra van szükség. Kitér arra, hogy hamarosan 

egy országos tervpályázat nyílik meg, ahol egy olyan koncepciót várnak, amely egyértelműsíti a 

funkciókat a Gróf út, Szabadság út, Csáky utca, Böröczky domb által határolt területen, ahol 

nagyon sok mindent kell egyszerre kiszolgálni. Megjegyzi, elég a hamarosan megépülő Türr 

István Gimnázium tornatermére gondolni. Elmondja, hogy vannak olyan városok, amelyek 

elkérték a piac terveit, mert jó koncepciónak találták. 
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A barnamezős területek rehabilitációjával összefüggésben elmondja, hogy az egy nagy vállalás 

volt, 1 milliárd 758 millió forintot nyert az Önkormányzat, ráemelésként kapott 1 milliárd 387 

millió forintot, és az önerő 214 millió forint volt. Ennek a műszaki tartalma három területen, a 

kutyafuttatón, a Schwenczel-réten, és az Atlétikai Központon valósult meg. Hozzáteszi, a 

Schwenczel-rét bővítése szerepel a jövő évi tervek között. A cél az volt, hogy peremterületi vagy 

felhagyott ipari szolgáltató övezetből a rekreációt szolgáló övezet alakuljon ki. Ebből a forrásból 

parkot lehetett építeni és sportlétesítményeket létrehozni. Elmondja, hogy Veszprém megyében, a 

megyeszékhelyet leszámítva ez volt a legnagyobb projekt. 

 

A Zöld város I. elnevezésű projekttel kapcsolatban elmondja, hogy ez a Belső-Várkertet, illetve a 

Várdombot jelentette. A műemlékes szakma megkülönbözteti ezt a két területet. A Várdomb a 

Szabadtéri Színpad és környéke, míg a Belső-Várkert a valamikori Tapolca és a mostani Bakony-

ér közötti területet jelenti, illetve ennek a területnek a rehabilitációját. Ez a beruházás sok 

projektet foglal magában, a kávézó kialakításától a játszótérig, a közvilágítás megépítéséig, 

hiszen csak részlegesen volt közvilágítás néhány régi oszloppal, a zöld területeknek a 

rehabilitációjáig, kerékpárút építéséig, sétányok kialakításáig, új utcabútorok elhelyezéséig. 

Hozzáteszi, ennek a projektnek is van folytatása, most tervezik azt a hidat, ami a kávézó oldalán 

összeköti a Bakony-ér másik oldalán beérkező úttal a Várkertet. Ehhez kapcsolódhat az is, hogy 

megkezdődhet a harmadik parkoló megépítése a Várkertben, a Bajvívó tér helyén.  

 

A Fenntartható települési közlekedésfejlesztés elnevezésű projekttel kapcsolatban elmondja, hogy 

két közlekedésfejlesztési projekt volt. A ráemelés teljes összegét megkapta az Önkormányzat. A 

projekt 15 beavatkozási pontot tartalmazott. Ennek keretében épültek forgalomlassító 

településkapuk két helyen, a Somlai úton, illetve Borsosgyőrön. A városban öt helyen épült 

gyalogátkelőhely, elkészült a Győri úti kerékpárút felújítása, illetve a Várkert úti körforgalom, 

valamint kerékpárút épült a Bázisrepülőtérre. Megemlíti, hogy sok probléma volt a 

közbeszerzéssel. Általános probléma, hogy nem volt akkora az érdeklődés a vállalkozások 

részéről, mint ami elvárható lett volna. Előfordult, hogy a közbeszerzési eljárást azért kellett 

eredménytelennek minősíteni, mert csak egy jelentkező volt. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 

közbeszerzések elektronikus felületen bonyolódnak, melyre az Önkormányzatnak akkor van 

rálátása, ha az eljárás lezárult.  

 

Az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésével kapcsolatos pályázattal összefüggésben 

elmondja, hogy jelentős eltérés volt az elnyert összeg és a költségek között, ráemeléshez is jutott 

az Önkormányzat, de önerőre is szükség volt. Az Egyesített Szociális Intézmény két épületét 

szigetelték, a Teveli úti épületet, illetve a régi Elekthermax Bölcsődét a Vörösmarty úton, ezen 

kívül a Nátus Konyha épületét, valamint a Sportcsarnok és a Jókai Mór Városi Könyvtár épülete 

is ebbe a körbe tartozott. A Könyvtárban sok napelemet helyeztek el, és a nyílászárókat is 

kicserélték, így annak a fenntarthatósága meglehetősen javult. Megemlíti, hogy a Sportcsarnokra 

nagyon ráfért a korszerűsítés, hiszen a szigetelést kellett javítani, a légtechnikát pedig ki kellett 

alakítani, amin nemcsak a fűtést, hanem a szellőztetést is érteni kell.  

 

Az egészségügyi alapellátás korszerűsítésére irányuló projekt kapcsán elmondja, hogy ide 

tartozott a Huszár lakótelepi orvosi rendelő felújítása. 60 millió forintot nyert rá az 

Önkormányzat, három éve elkészült, azóta szolgálja a környékbeli gyermekes családokat.  

 

A Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése elnevezésű projekt 

kapcsán elmondja, hogy a Véradó sokáig használaton kívüli épület volt, illetve egy időben 

raktárként funkcionált, valamint egy-egy szervezet használta hosszabb-rövidebb ideig.  
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A projekt keretében lehetőség nyílt arra, hogy egységes funkciót kapjon az épület, illetve az 

Egyesített Szociális Intézmény egyes ellátásait telepítsék ide, így a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Központ került az épületbe, ami egy járási hatáskörben működő szervezeti egység. Elmondja 

továbbá, hogy a Fogyatékosok Nappali Intézménye van a földszinten. Számukra ez az első olyan 

épület, amely az elvárásaiknak megfelelően épült meg. 150 millió forintot nyert az Önkormányzat 

a projektre, melyhez 35 millió forint önerőt kellett biztosítani. Elmondja, hogy mivel ez egy régi 

projekt, a ráemelés intézménye még akkor nem működött. Kiemeli, hogy az épületben liftet 

alakítottak ki, hiszen arra egy ilyen intézményben nagy szükség van.  

 

A helyi foglalkoztatási együttműködések 900 millió forintos projekt kapcsán elmondja, hogy azt 

a Munkaügyi Központ hajtotta végre, az Önkormányzat konzorciumi partner volt. A projekt 

sikerességének legnagyobb kockázata az volt, hogy nem volt munkanélküli, akit be lehetett volna 

vonni. Statisztikailag osztották le a forrásokat az ország járásai között. Valahol a 900 millió forint 

egy hasonló népességre nagyon kevés, de inkább ez az ország keleti és déli részein jellemző. Itt, 

az ország nyugati részén nehéz volt bevonni az embereket. 2,48 % most a munkanélküliség, és ez 

magasabb, mint ami a projekt végrehajtásának idején volt. 

 

Az Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban elnevezésű projekttel összefüggésben 

elmondja, hogy mindig keresni kell azt a pályázati kiírást, amibe egy-egy fontos városi feladatnak 

a megoldása belekerülhet. A Szabó Dezső utcának a megépítése úgy tudott beférni, hogy adott 

területen működnek gazdasági társaságok, így iparterületnek lehetett minősíttetni a területet. Itt 

működik a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt., a KÖZSZOLG Nonprofit Kft, a Talajerőgazdálkodási 

Kft., illetve van még egy egy hektárnyi, üres önkormányzati terület, ami szintén szolgálhat 

fejlesztési célokat, így be lehetett nyújtani a pályázatot. A projektméret 873 millió forint lett, ami 

arányaiban megfelel a Juhar utcai és Kopja utcai útépítéseknek. Elmondja továbbá, hogy az 

elnyert támogatáshoz önerő volt szükséges, de a ráemelési kérelmet benyújtotta az 

Önkormányzat, bízik abban, hogy ezt meg is fogja kapni. Véleménye szerint a Szabó Dezső utca 

egy nagyon jó minőségű út lett, amelyhez nagyon sokáig nem kell hozzányúlni, ráadásul lett egy 

új bejárata a városnak az elkerülő útról.  

 

Elmondja, hogy a Napsugár Bölcsőde felújítása egy kisebb intézmény rekonstrukciónak 

tekinthető beavatkozás volt, melynek révén jobb körülmények között biztosítható az 

önkormányzati közszolgáltatás. Energiatakarékos lett az épület, illetve 10 férőhelyes bővítés is 

történt. A bölcsődék, óvodák 1980 környékén épültek, az akkori Nemzetközi Gyermekév 

alkalmából volt egy építési hullám. Az akkor épült intézmények azóta nagyon elhasználódtak, és 

az akkori tervezési szemlélet és az előírások is különböztek a maitól. Amikor egy ilyen 

intézményt felújítanak, ezen a szemléleten lehet javítani, mint ahogy ez például a Fenyveserdő 

Bölcsődében is megtörtént. 

 

Elmondja, a Zöldváros II. ütem a Külső-várkerti beruházásokat jelenti, ahol sokféle beruházás 

zajlik egyszerre. Példaként említi, hogy folyamatban van a közvilágítás, a látványtó és sétányok 

kialakítása, továbbá épül a játszótér, parkoló és kávézó épülete. A kávézónak nevezett épületrész 

egyik szerkezete már áll, mely főként a lakótelephez tartozó közösségi tér kialakítását célozza, 

hiszen a lakótelepen nincs olyan hely, ahol 10-15 fő összegyűlhet. 

 

Megjegyzi, az épület kialakítása azt is szolgálja, ha valaki jól szeretné magát érezni a Külső-

várkert területén, legyen elérhető számára vizesblokk és mosdó. Elmondja, időközben két 

beruházás már befejeződött, a futókör már tavaly, a pumpa pálya pedig ezekben a napokban 

készült el, melyre rengeteg fiatalt várnak. Tekintettel arra, hogy Zöldváros II. projektről van szó a 

kivitelezés természetesen a növényzet megújítását is jelenti.  
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A kivitelező rengeteg facsemetét ültetett el a napokban, és további facsemetéket, cserjéket 

ültetnek még, valamint növényszigeteket alakítanak ki. A Belső-várkertben lévő játszótér fő 

motívuma a vár, a Külső-várkertben pedig a tóra tekintettel a játszótéren a hajó motívum jelenik 

meg. 

 

Elmondja, a Közlekedésfejlesztés Pápán az Igaltól a Felsővárosig című pályázat keretében az 

Önkormányzat 410 millió forintot nyert, a beruházás 465 millió forintból valósult meg kis 

összegű saját forrás igénybevételével, hiszen a nyertes pályázat összegéhez az Önkormányzat 54 

millió forint ráemelést kapott. A beruházás keretében kerékpárutakat alakítottak ki az Igaltól 

egészen a Csókáig, mely valahol újjáépítést, valahol pedig felújítást jelentett. Elmondja továbbá, 

kerékpárút épült a Várkerttől a Vajda Péter lakótelepen található első bekötő útig. A projekt 

keretében új körforgalom épült a Szabó Dezső utca és az Acsády út kereszteződésében. A Szabó 

Dezső utcai felújítást felidézve megemlíti, az elvégzett beruházások különböző pályázatok 

összehangolásával érnek össze. A Vak Bottyán utca megépítése is megtörtént, mely korábban 

rossz állapotú kikötéssel rendelkezett a Táncsics Mihály utcára. A kivitelező szerint még 

karácsony előtt használatba vehető az új Vak Bottyán utca.  

 

Megjegyzi, különösen bonyolult pályázat volt a helyi akciócsoportokon keresztül szerveződő 

közösségfejlesztés, melynek részben SOFT elemei voltak. A közösségek fejlesztését szolgáló 

támogatás keretében helyi egyesületek, alapítványok, intézmények juthattak forráshoz. A 

pályázatnak voltak infrastruktúrafejlesztést tartalmazó elemei is, a színház épületének felújítására 

139 millió forintot nyert az Önkormányzat. A beruházás 230 millió forintból valósult meg 91 

millió forint önrésszel. A pályázat további eleme a Pedagógus Művelődési Ház részbeni 

felújítása, egy beruházás a volt Kilián lakótelepen és a Fellner udvarban egy épület-felújítás, 

melyek hozzávetőlegesen 8-10 milliós beruházások. Elmondja, a SOFT elemek közül sok 

végrehajtását ellehetetlenítette a pandémia, hiszen főként azokat a rendezvényeket nem lehetett 

megtartani melyekre a pénz kapta az Önkormányzat.  

 

Tájékoztatásul elmondja, hogy folyamatban van a Fenyveserdő Bölcsőde felújítása, melynek 

költsége 550 millió forint. Hangsúlyozza, lesznek olyan kiegészítő munkálatai a beruházásnak, 

melyek nem részei a projektnek, például a terasz felújítása, de megjegyzi ezek kisebb tételt 

jelentenek. Várhatóan nagyon szép letisztult belső terekkel rendelkező bővített kapacitással 

működni tudó bölcsőde lesz. Az önkormányzati beruházással kapcsolatos költsége a bölcsődével 

szerkezetileg egy épületet képző gyermekorvosi rendelő és védőnői helyiségek szigetelése, mely 

nem lehetett része a projektnek. 

 

Elmondja, hogy a továbbiakban azokról a projektekről fog beszélni, amelyeket elnyert az 

Önkormányzat, és jelenleg a tervezés fázisában vannak, ilyen az Ady és a Tapolca sétány 

területén csapadékvíz-csatorna építésével kapcsolatos beruházás. Ez azt jelenti, hogy a 

csapadékvizet és a szennyvizet kell szétválasztani ezen a területen, és elvezetni mindegyiket a 

megfelelő helyre, hiszen most egyesített rendszerek vannak.  

 

A beruházás a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Csókától a Kékfestő Múzeumig fel kell bontani a 

területet, ami új burkolatot kap, azzal a kerékpárúttal együtt, amely kialakulni látszik, és most 

már a Kékfestő Múzeumon keresztül halad tovább. Elmondja, hogy erre 400 millió forint áll 

rendelkezésre, bízik abban, hogy az összeg elég lesz a feladat megvalósítására. Szoros a határidő, 

ugyanis az elnyert forrással 2022. októberig el kell számolni, mert az országnak 2022. december 

31-ig elszámolási kötelezettsége van Brüsszel felé, hiszen lejár az előző európai uniós 

költségvetési ciklus záróévét követő második év, és addig lehet csak abból a forrásból projekteket 

finanszírozni. 
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Elmondja, hogy a Petőfi házra is nyert az Önkormányzat 129 millió 299 ezer forintot. A 

tervezési, kutatási munka folyik. Véleménye szerint fontos, hogy Pápán legyen látogatók számára 

nyitva álló, turisztikai attrakciót is jelentő Petőfi ház, ugyanakkor a pápai turisztikai élet 

fellendülését ettől önmagában nemigen lehet várni, mert ez Magyarországon nem utazást 

befolyásoló tényező.  
 

Elmondja, hogy ezekkel a beruházásokkal tudnak elszámolni az európai uniós ciklus végén, 

hiszen, mint ahogy azt a megyei közgyűlésen megtudta, több pályázati kiírás már nem lesz. A 

közgyűlés ma elutasított három pályázatot, ezzel vége van a 2022-ig tartó költségvetési ciklus 

pályázatainak. Köztudott, hogy a következő költségvetési ciklusra 10 millió forintot nyert az 

Önkormányzat, ennek a felhasználását kell meghatározni a következő hónapokban.  
 

A bemutatott beruházásokra összesen 9 milliárd forintot nyert az Önkormányzat, melyekhez 2 

milliárd 300 millió forint volt a ráemelés és 1.1 milliárd forint volt az önerő, ez összesen 12 

milliárd 450 millió forintot jelent. Elmondható, hogy soha ilyen intenzív beruházási periódus, 

ilyen sokféle beruházás a város életében még nem volt. A beruházások sok beavatkozási területen 

zajlottak egyszerre, közlekedéstől turisztikáig, környezetvédelemtől foglalkoztatásig, 

energetikáig, zöldterület fejlesztésig. A következő 10 milliárd forintot is az itt látott 

beruházásokhoz hasonló projektekkel kell feltölteni, mert ugyanezek a pályázati kiírások vannak, 

mint itt voltak. Véleménye szerint a városban útépítésre azonnal el lehetne költeni 5 milliárd 

forintot, de ebből a pályázati pénzből ezt nem lehet megvalósítani. Elmondja, hogy Veszprém 

megyében – a megyeszékhelyet leszámítva – a legtöbb forrást Pápa tudta lehívni, elkölteni, 

illetve Pápa kapta a legtöbb ráemelést. Elmondja, hogy a közmeghallgatás keretében 17 nyertes 

pályázatról adott számot, amit két és fél körben sikerült elnyerni. Reméli, hogy a beruházások 

többsége élvezi a városlakók támogatását, és ha van olyan, ami picit is megosztja a városlakókat, 

hiszi, hogy a többség úgy látja, jó célra fordították ezt a pénzt.  
 

Megkérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 
 

Pintér Kálmán önkormányzati képviselő 

Megkérdezi, hogy a Csókától a Mezőig tartó szakaszon a kerékpárutat teljesen felújítják-e, vagy 

marad a jelenlegi újrafestett állapotban. Megkérdezi továbbá, hogy a Wesselényi utcai projekt 

befejezése mikorra várható. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a kérdésre csak részben tud válaszolni, hiszen az említett beruházások a Pápai Víz- és 

Csatornamű Zrt. beruházásai, melyről a Képviselőtestület a gördülő fejlesztési tervek elfogadása 

keretében döntött, azonban a Wesselényi utcai beruházás visszamenőleg sem szerepel semmilyen 

fejlesztési soron. A sajtóban több alkalommal elmondottakra hivatkozva hangsúlyozza, hogy a 

szóban forgó szakasz szerviz út és nem kerékpárút, ahol a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. a 

következő évben ivóvíz vezetéket és bekötéseket cserél. A munkálatok elvégzését követően 

helyreállítja a burkolatot, mely ebben az esetben új aszfalt burkolatot kap és teljes lesz a 

kerékpárút felújítása az egyik végétől a másikig. Megjegyzi, ha fordítva jártak volna el, akkor a 

Vízmű feltöri az Önkormányzat által leaszfaltozott burkolatot. Magánvéleménye szerint a 

Wesselényi utcai beruházás elhúzódása botrányos. 

 

Venczel Csaba önkormányzati képviselő 

Megkérdezi a Petőfi ház felújításával kapcsolatban, hogy a turisztikai megjelenésén a 

homlokzaton kívül, kívánnak-e emlékszobát, muzeális teret kialakítani, mely megidézi a Petőfi, 

Jókai, Orlai Petrich Soma időszakot, azaz a XIX. századi diákvárost. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Válaszában elmondja, céljuk az említettek kialakítása, és a kutatásoknak köszönhetően annak a 

tisztázása folyik, hogy a leírások a ház mely részeire vonatkoznak. Fontos, hogy azonosítani 

lehessen, hogy a jobb oldali vagy a bal oldali ablak mögötti szobában volt a leírás alapján három 

ágy egy asztal és egy láda. Elképzelhető, hogy a kutatás azt fogja kideríteni, hogy akkoriban a bal 

oldali ablak nem ablak volt, hanem a ház ajtaja, mely tipikusan a pápai és Pápa környéki 

épületekre jellemző gádoros bejáratra utalna. Az épület 80-90 m2, klasszikus 3 helyiséges, 

elképzelése szerint az a szoba, melybe be lehet lépni a konyha volt, jobbra a tisztaszoba, balra a 

másik szoba. Az említett elrendezés változott paraszt-polgári beütésre a XIX. században. A 

projekt megvalósításával szeretné, ha a Petőfi-ház és a Jókai-ház is eredeti közeli állapotba 

kerülhetne, azonban azzal meg kell küzdeni, hogy nincs semmi eredetije az Önkormányzatnak. A 

Pápai Református Kollégiumnak van érdemkönyve és még valamilyen eredeti dokumentuma, az 

összes többi Petőfi Irodalmi Múzeumba vagy levéltárakba került Pápáról, melyeknek a másolatát 

hajlandóak kiadni, így az Önkormányzatnak korabeli bútorokból kell enteriőrre valót beszerezni. 

A projektben a konzorciumi partnere az Önkormányzatnak a Református Gyűjtemények és az 

egészet a Petőfi-emlékév fogja keretezni. Szeretnék, ha a Kollégium homlokzati fala ezzel a 

beruházással együtt megvalósulna. Többször felvetődött a pápai Petőfi történetekben 

emblematikus helyiségként feltűnt karcer kialakítása is, ahová a diákokat büntetésből bezárták. 

Véleménye szerint, elképzelhető lenne a karcer vagy egy korabeli tanterem kialakítása, melynek 

megvalósítása esetén a felújított Petőfi ház és a karcer vagy a korabeli tanterem között lehet 

barangolni. Megjegyzi, abban az esetben, ha nincsenek eredeti tárgyak, általában digitális 

eszközöket vesznek igénybe, hogy megidézzék a múltat és valószínűsíthető, hogy ezt jelen 

esetben is alkalmazni fogják. 

 

Megkérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a tájékoztatóban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadja a Terület- és Településfejlesztési 

Operatív Program keretében benyújtott és elnyert pályázatokról 

szóló tájékoztatót. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy a megjelentek közül van-e valakinek az Önkormányzatot érintően kérdése, 

hozzászólása. 

 

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megköszöni a részvételt, a közmeghallgatást 16 óra 38 perckor bezárja. 

 

K.  m. f. 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás Dr. Nagy Krisztina 

 polgármester jegyző 


