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Közel másfél milliárd forintos európai uniós támogatással újult meg Pápa város ba-
rokk Fő tere, a régi Városháza épülete és a belvárosban található mozi. A fejlesz-
tésre még 2008-ban nyújtott be pályázatot a város önkormányzata, melynek po-
zitív elbírálását követően 2010 őszén indultak meg a munkálatok. A magasépítési 
munkák – a mozi homlokzatának és előterének kialakítása, a Városháza épületé-
nek felújítása – már a múlt év őszén befejeződtek, a Fő téri beruházásnál pedig ez 
év augusztus 30-án kezdődött meg a műszaki átadás. A projekt 2013. szeptember 
30-án zárul, az ünnepélyes záró rendezvényt ma tartották. 

A projekt támogatott tartalmának összege 1 875 621 769 forint, ehhez 76 075 821 fo-
rint hazai EU Önerő Alap támogatást kapott az önkormányzat, a szükséges önerőt pedig 
a város biztosította a fejlesztéshez. A Petőfi Filmszínház homlokzati felújításának bruttó 
költségvetése 29 167 016 forint, a Városháza felújításának bruttó költsége 572 364 932 
forint, a Fő téri beruházás bruttó költsége pedig 1 105 945 860 forint volt. A projekt az 
EU által nem támogatott beruházási elemeket is tartalmazott, ezekhez a forrást Pápa 
Város Önkormányzata biztosította. A fejlesztés legnagyobb elemét a város barokk főte-
rének felújítása jelentette, a kivitelezési munkák 2010. augusztus 26. és 2013. augusz-
tus 30. között zajlottak. E projektelem keretében elvégezték a szükséges régészeti ku-
tatásokat, kicserélték a közműveket – ivóvíz-vezeték, szennyvíz- és csapadékcsatorna, 
elektromos- és távközlési hálózat –, majd kialakították a tér új felületét. A Fő tér gránit 
burkolata több mint 15 ezer négyzetmétert tesz ki, a zöldterület nagysága megközelíti 
a 2500 négyzetmétert, a teraszok pedig 313 négyzetmétert tesznek ki. Kialakították 
az 1070 négyzetméteres műjégpályát, épült egy díszkút a templom előtt, továbbá két 
szökőkút. A tér északi oldalán futó utak is megújultak, a Gróf út - Szent István út új 
szakasza 270 méter hosszú, a nyugati oldalon a Korvin utca meghosszabbításaként 
pedig 165 méter hosszú utat épített a kivitelező. A beruházás keretében elkészült a tér 
új köz- és díszvilágítása, a térfigyelő kamera-rendszer és pihenőpadokat, ülőbútorokat 
is elhelyeztek.

A projekt magasépítési munkálatainak (Városháza, Mozi)  kivitelezési időtartama: 2010. 
október 4. – 2012. október 25. A régi Városháza épületén (Fő utca 5-7-9.) bontási-épí-
tési-bővítési-átalakítási munkálatokat végeztek az építők. A projekt keretében új gé-
pészeti rendszert és elektromos hálózatot építettek ki, megújultak a padlóburkolatok, 
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a belső vakolatok, a tetőfedés, a nyílászárók és a teljes homlokzat, emellett pedig egy 
belső udvart is kialakítottak. Az új Városházát múlt év végén vehette birtokba az ön-
kormányzat.

A Deák Ferenc utcában található Petőfi Filmszínházra vonatkozóan részleges felújítást 
tartalmazott a projekt. A munkálatok során teljesen megújult az épület homlokzata, 
új előteret alakítottak ki és átépítették a lépcsőházat. Az épület ez év márciusától újra 
moziként üzemel.

A projekt megvalósítását a város civil szervezetei által biztosított úgynevezett szoft ele-
mek tették teljessé, a nyáron zajló 17 rendezvény célja a helyi identitás növelése és az 
elkészült létesítmények birtokba vétele volt.

A kétmilliárdos projekt zárórendezvényét 2013. szeptember 27-én tartotta Pápa Város 
Önkormányzata. Az ünnepélyes ceremónián a meghívottak megtekintették az elkészült 
beruházási elemeket és összegezték az elmúlt három esztendő munkáját. A moziban 
tartott – a projektről szóló – filmvetítés után a Városháza üléstermében megrendezett 
konferencián dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő, a város volt polgármestere 
mondott köszöntőt, majd Molnár István városfejlesztési osztályvezető tartott előadást 
a fejlesztésről. Az elkészült létesítmények funkciójáról és a birtokba vétel óta eltelt idő 
tapasztalatairól dr. Áldozó Tamás beszélt a megjelenteknek, a közreműködő szervezet 
– MAG Zrt. – részéről pedig Petró Zsuzsa, a Közigazgatási és Regionális Programok 
Igazgatóságának ROP irodavezetője köszöntötte a beruházást. A projektzáró rendez-
vény Fő téri sétával zárult.
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