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Pápa Varos Önkormányzata Képviselőtesti,iletének 2019. december 19-i
közmeghallgatásán,

a Y árosháza épületéneknaglermében.

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Unger Tamás alpolgármester

Dr, Töreki-Vörös Ibolya, Szabadkai Verita, Gróber Attila, Bakos László,
Yelczel Csaba, dr. Vaitsuk Má,ria, Németh Zsolt, dr. Guias János Zsolt,
Zsegraics Glula, Kovács József, Németh Csaba, Pintér Kálmrán, Süle Zsolt
képviselők, 15 fő.

Dr. Nagy Krisztina jegyző,
Dr. Venasztó Norbert Károly aljegyző,
Dr, Benkó Krisztina titkárs ágs osztályvezető
Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető,
Szalai Krisztina gazdaságs osztályv ezető,
Molnár István városfejlesztési osztályvezető,
meghívottak jelenléti ív szerint,
Varosi TV munkatársai,
Papa-ma.hu intemetes honlap munkatársa,
Takács Krisztina köztisztviselő,
Kun Attila köztisztviselő.
Dr, Áldozó Tamás polgármester
Köszönti a megjelenteket, a közmeghallgatást 8.00 órakor megrryitja, Megállapítja, hogy a
közmeghallgatás hatarozatképes, 15 fr kepviselő jelen van.

Elmondja, hogy a közmeghallgatásra

a képviselótestületi ülés szabályait
Indifuárryozza a meghívóban j elzett napirend megt árgyalását.

kell alkalmazni.

Megkérdezi, hogy van-e más napirendi javaslat.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban javaslat nincs.

A

Képviselőtesttilet 15
határozatothozza:

igeí szavzattal,

ellenszavazat és tartózkodás nélkíila következő

168/2019. fiII.1P.) határozat

Pápa Város Onkormrinyzatanak Képviselőtesti,ilete 2019.
december 19-i képviselőtestiileti ülésének napirendjét az
alábbiak szeiní határozza meg:

1.

Közmeghallgatás

Tájékoztatő a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program keretében benyújtott és elnyert
pályázatohől

1. Tájékoztató a Terület- és Településfejlesztósi Operatív Program
benyújtott ós clnyert pályázatokról
Előadó: Dr. Aldozó Tamás polgármester

keretében

Dr. Áldozó Tarnás polgármester

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Terülct- és Településfejlesztési Operatív Program
keretében bcnyújtott és elnyert pályázatokról előadás készült, melyrrek anyagát a
következőkben fogja isrnerletni, Elrnondja, az előadást követóen a napirenddel kapcsolatos
hozzászőlásokra és kérclésekreÓ maga, Molnár István városfejlesztési osztályvezető és Rádi
Róbert, a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. ügyvczetője fognak válaszolni.

Kifejti, hogy a Terülel és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott és
elnyer1 pályázatokról szóló tájékoztatás során a 2019. év végéigelért célokat fogja ismerletni.

Elmondja, az Onkormányzat valamennyi projekt esetében költött a rendelkezésre álló
pályázati forrásokból, hiszen az előkészítő ós mcnedzsment költségck jó részétteljesitették.
Az cgycs projektek fizikai megvalósítását áttekintvc látható, hogy az Önkormányzat eddig
összesen 2 milliárd 48 millió forint körüli összeget használt fel kivitelezésre. Elmondja, az
említett összegbe netn osak, a Terüle! és Településfejlesztési Operatív Programban elnyert
pá|yázati forrás, hanem az Onkormányzat saját forrásai, illetve a felvett hitel projektekre eső
rósze is boletartozik. Mcgcrnlíti, valamcnnyicn crnlókczhetnck arra, hogy az Önkormányzat
hozzávetőleg 8,5 milliárd forintot nyert a benyújtott pályázatokon, ami a 900 millió forintos
foglalkoztatási pakturnot levonva 7,6 rnilliárd forintos beruházási csomagot jelent, melyhez
2,5 milliárd forintos hitelkeretet nyitottak meg, Összességébenez több, mint l0 milliárd
forint, de álláspontja szerint a befejezett projektek éftékeezt az összeget lényegesen meg
fogja haladni.

Dr. Álttozó Tamás polgármester ismerteti az előadás anyagát.
Dr. Áldozó Tamás pol gármester

a 8,5 milliárd forint

elnyeréséhez,mely Veszprém rnegyében kiemelkedőnek
számít, nagyon sokak munkájára szükség volt, rnelyért köszönetet mond. Megköszöni a jelen
lóvő dr. Kovács Zoltán oíszág1yűlési képviselő úr munkáját is, és elrnondja, a Képviselő Úr
sokat dolgozott azon, hogy a 8,5 milliárd forint Pápa Város Önkonná nyzatához- kerüljön.
Mcgköszöni a Vcszprém Megyei Közgyűlésben lrelyet foglaló képviselőtársainak a támogatás
elnyerésétcélzó, támogató szavazatát. Elmondja, jelenleg cgy 500 millió forintot meghaladó
órtókú bölcsődc-fcjlcsztósi pályázaí van versenyben, melynek eredménye még nem ismeft.
Megjegyzi, van annyi pénz a rendelkezésre álló elkülönített alapban, hogy az ernlített
összeghcz az Önkormálryzat hozzájusson. Megjegyzi, egyre több visszaadott projekt van,
mert a megnövekedett költségek miatt az önkormányzatok nem tudják kiegészíteni az elnyer1
fonást. Példakénternlíti a Pápához közel található Béb települést, alrol orvosi rendelő
felújítására nyertek pályázatot, azonban azt nern tudták kiegészítcni. A visszaadott pályázatok
forrásait az irányitő hatóság új páIyázati kiírásbar-r hozzáférhetővé teszi, továbbá amcnnyiben
az otszág területérr arátrytalan a források felhasználása, az űgynevezett TOP Monitoring
Bizottság, mely a pénzfelhasználást nyomon követi, dönthet a megyék, illetve pályázati
kiirások közötti pónzcszközök átcsoportosításáról. Példakéntemlíti, hogy a helyi
loglalkoztatási paktum projekt keretéberr rendelkezésre álló összeg egy részétbölcsődefejlesztésre csopoltosította át a Bizottság, érzékelve, hogy a teljes foglalkoztatás mj.att az
ország jelentős részéna paktunr feltételei a gyakorlatban végrehajthatatlanok.

Elmondja,

3

Tájékozíatja a jelenlévőket anól, hogy a fel nem használt fonások miatt újabb pályázati
kiírások varhatóak, és álláspontja szeíint
Önkormányzat rendelkezik olyan
dokumentációkkal, melyek
újabb pályázatok sikeres benyújtásához szükségesek.
Hangsúlyozza, az Önkormány zaí nem minden áron vesz részt a jövőben kiíródó
pályriaatokban, de kötelességének érzi olyan pályázat benyújtását, aminek célja péld6i az
egészségügyialapellátás infrastrukturális fejlesztése, hiszen ezzel megújulhatna példál.i az
erzsébetvárosi orvosi rendelő.

az

w

Megkérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés,hozzászólás.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban k&dés, hozzászólás nem hangzott el.

Kéri a testület állásfoglalását

a

tájékoáatóban foglaltakól,

A

Képviselőtestület 15 igen szavazaítal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadja a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program keretében benyújtott és elnyert pályázatotlől
szóló tájékoúatót.
Megköszöni

a részvételt,a közmeghallgatást

or. Áldozd tímas
polgármester

8.40 órakor bezárj a.
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1.

Dr. Áldozó Tamás

2.

Szabadkai Verita

3.

Dr. Töreki-Vörös

4.

Grőber Attila

5.

Bakos László

6,

Venczel Csaba

7.

Dr. Vaitsuk Mária

8.

Németh Zsolt

9.

Dr. Guias János Zsolt

10. Unger Tamás
11. Zsegraics Gyula
12. Kovács József
13. Németh Csaba
14. Pintér Kálmán

l5.

Süle Zsolt

Ibolya
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