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7 5 l 2021. N.26.) határ ozat
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének - a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóIó 20|1. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)

bekezdése szerinti - hatáskörében eljaró Pápa Város
Önkormányzatának Polgármestere fenti számú hatírozatában a
pápai 6591/25 hrsz-ú, 3 ha 895 m' területú, kivett építési terület
ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, belterületi, forgalomképes
ingatlan bruttó 196.200,000,- Ft alaparon, pályazat útj{ín történő
értékesítéséről döntött.

A Gazdasági Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a pápai
65911251ttsz-í1,3 ha 895 m' területú, kivett építési terület ingatlan-nyilviántartási megnevezésű,
belterületi, forgalomképes ingatlanra vonatkozóan az adásvételi szerződés bruttó 196.200.000,-
Ft vételáron2021. augusztus 4. napján megkötötték, a tulajdonjog bejegyzése 2021. augusáus
27. napján megtörtént.

7 7 12021. (YI.2;l határozat
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a
katasárófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításaról szőlő 20|1. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Pápa Város
Önkormányzatának Polgrirmestere fenti számí határozatéhan

;ffiffi il", "Éh 
l T Fi,i,i,Tíl"? i'ö, ),Tffi í!f**á:

médiaszolgáltatási lehetőség használatára cimű pá|yázatát
benyújtsa.

Az Önkormányzati és Szervezési Osáály vezetője a határozaI végrehajtásával kapcsolatban
jelenti, hogy a Pápai Platán Nonprofit Kft. nyerte§ pályázata révén megszerezte a jogoí aPápa
95,7 MHzhe|yi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatáta.

t96/19?l. tnt.l) ha
Pápa Város Onkományzatának Képviselőtestülete fenti számú
haíározatában jőváItagyta Pápa Város Önkormányzatának
Városgondnoksága és Köáerület-felügyelete AOIl208-3l202l.
számú módosító okiratát, valamint A0Il208-4l2021. szfuní
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát.

Az Önkormányzati és Szervezési Osáály vezetőle a határozat végrehajtásával kapcsolatban
jelenti, hogy Pápa Varos Önkorményzatának Városgondnoksága és Közterülelfelügyelete
alapító okiiatanak módosítását 2021. október 1-jei hatályosulással a Magyar Államkincstár a

törzskönyvi nyilvrintartásban átyezeíle.

113/202l. (IX.2.) határozat III. nontia
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete lenti számú
határozatában a 0918/1 hrsz-ú és a 01001/33 hrsz-ú ingatlanok
itrgyenes tulajdonba vétele iránti kérelmét településüzerrreltetés
céljából továbbra is fenntatotta.
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Az Önkormany zati és Szetvezési Osztály vezetóje a határozat III. pontja végrehajtásával
kapcsolatban jelenti, hogy elírás miatt a ,,09I8l1 lrsz-ú'o szövegrész helyébe ,,a 0797 hrsz-í"
szövegrész lép.

ll4l2021, (IX,2;l határozat 1. pontia
Pápa Vrfuos Önkormányzatanak Képviselőtestülete fenti számú
hatíxozaíában jőváhagyía a Pápai Polgármesteri Hivatal
A01/449l202L számú módosító okiratát, valamint A0I/449-

#rrl.;rffii 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Az Önkormányzati és Szervezési Osááty vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban
jelenti, hogy a Pápai Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása irrlnti kérelmet a
Uagyar Államkincstár Veszprém Megyei lgazgatősága (a továbbiakban; MÁK) részére
benyújtottak. A MAK 2021. szeptember 14-én kelt végzésében megállapította, hogy a
kormínyzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szőlő 15l20l9.
(XII.7.) PM rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontja szeriní a költségvetési szerv alapító okiratában
nem kell feltüntetni a támogatási célok kormányzati funkcióit. Ezen hivatkozás értelmében az
alapító okiratból a,,018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek" kormanyzati funkció
törlése, a hiánypótlás határidóben történő benyújtása megtöftént. Ez követően a Pápai
Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását 202l. szeptember 17-i hatályosulással a
MAK a törzskönyvi nyilvántartásban átvezette.

1 16 12021,. (IX,2,| hat ár ozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú
hatfuozatában a VoLÁNBUSZ Zít. 2020. évi beszámolójában
feltüntetett menetrend szerinti autóbuszjarattal töfiénő helyi
személy szállitásra vonatkozó ellentételezési i gény összegét 25%o-

kal csökkentett összegben - 85.788.266,- Ft - fogadta el.

A Gazdasági Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy az
ellentételezési összeg átutalása a VOLÁNBUSZ Zrt. részéte 202I. szeptember 7. napján
megtörtént.

122 l 202í, (IX.2.\ határ ozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú
haíétrozaíában hozzájílrult a Pápai Tankerületi Központ részére -
Andrew Lee Graves ' és Ganett Feemster nyelvi lektorok
elhelyezése céljáb ől - aPápa, Zárda utca 5. fsz. 6. és 7 . szám a|atti,
38 m2 alapteriiletú önkormanyzati bérlakások közérdekű
bérbeadásához.

A Szociális és Közigazgatási Osztá|y vezetője ahatározat végtehajtásával kapcsolatban jelenti,
hogy Pápa Város Jegyzóje fenti ingatlanokat ahatározaíban foglalt feltételekkel bérbe adta.
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124 l 202l. (IX,2,\ határ ozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú
határozatában úgy döntött, hogy Pápa Város Önkományzata
2021. október l-jei hataridőig csatlakozik a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösáöndíjrendszer 2022. évi
pály azaíi fordulój ához,

Az örtkormányzati és Szervezési Osáály vezetője a haíározaí végrehajtásával kapcsolatban

ielenti, hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére Pápa Város Onkormányzata
csatlakozási nyilatkozatát megküldték, melyet a Támogatáskezelő érvényesként befogadott, így
pápa varos Önkormanyzatának csatlakozása a Bursa Hungarica ösáöndíj rendszerhez
érvényes.

Pápa, 2021 . október 4.

.d§
Dr. Aldozó Tamás

polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Pápa Varos Önkormanyzatanak Képviselőtestülete a 7 5l202L (Y .26,) hatérozaí, a
'77/202L (YL2.) határozat, a 10612021. (1X.2.) hatátozat 1. pontja, a lt4l202l.
(IX.2.) haíérozat 1. pontja és a 116; I22; 1241202l. (IX.2.) határozatok

végrehaj tásara adott jelentést elfogadja.

Pápa Város Önk orményzatánakKépviselőtestülete a I13l202I. (IX.2.) határozat III.

pontja végrehajtására adott jelentést elfogadja, ezzel egyidejűleg a hatátozat III.
pontját a módosítással egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg:

,,III. Pápa Város Önkorm ányzatának Képviselőtestülete a 9112015. (Y.28,)
határozaí végrehajtására adott jelentést elfogadja, ezze| egyidejűleg a 0797

ksz-ú és a 01001/33 hrsz-ú ingatlanok ingyenes tulajdonba vétele iránti

kérelmét településüzemeltetés céljából továbbra is fenntartja.

A Képviselótestület utasítja a Jegyzőt a hatátozat végrehajtásával
kapcsolatban szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Nagy Krisztinajegyző

Szalai Krisztina g azdasági osztáIyvezető"
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Tisztelt Képviselőtestület!

A nemzeti köznevelésről szőlő 20|1. évi CXC, törvény,50. § (8) bekezdése alapján a

területileg illetékes tankerületi központ meghatátozza és kőzzéteszi az iskolák felvételi
körzetét, a felvételi körzetek megállapításához pedig be kell szereznie az érdekelt települési
önkormányzatok véleményét,

A fenti vóleményt a nevelési-oktatási intézmények múködéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatárő| szőló 2012012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése alapján az
illetékes tankerületi központnak minden év október i5. napjáig kell beszereznie. A
véleménynek tartalmaznia ke1l a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a
településen lakóheliyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű,
általrirros iskolába jaró gyermekek 1étszámát intézményi és tagintézményi bontásban,

A véleményezéshez segédletként csatoljuk a Pápai Tankerületi Központ álta| közzéteít -
Páprán működó általános iskolákra vonatkozó -, a 202112022. tanévre szóló felvételi
körzeteket, amely az előterjesztés 1. szrámú mellékletében található. A Pápai Tankerületi
Központ a jelenlegi felvételi körzetekhez képest varja a Képviselőtestü|et 2022/2023. tanévrc
vonatkozó véleményét.

Pápa Város Jegyzőjének nyilvántartásában szereplő hátrányos helyzetű, általános iskolába
járó gyermekek létszámát intézményi bontásban az előterjesztés 2. számű melléklete
tall.almazza.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesáést megtárgyalni és véleményt
kialakítani szíveskedjen,

Összeállította: Dr, Benkő Krisáina önkorm ányzaíi és szewezési osztályvezető

P ápa, 2021, szeptember 22.





HATÁROZATI JAVASLAT

Pápa Varos Önkormányzatának Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 50, § (8) bekezdésében foglaltak alapján Pápa város illetékességi
területén működő általános iskolák 202112022. tanéwe szóló felvételi körzeteihez képest a
202212023. tanévre vonatkozóan módosítást nem javasol,

Utasítj a a polgármestert, hogy a Képviselőtestület véleményét és a településen lakóhellyel,
annak hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátranyos helyzetű, általános iskolába jaró

gyermekek \étszémát - intézményi bontásban - tarta|maző táblázatot a nevelési-oktatási
intézmények működésérő1 és köznevelési intézmények névhaszná|atáról szólő 2012012.

(VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint a Pápai Tankerületi
Központ részére küldje meg.

Hataridő: 2021. október 15,
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető
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pÁpAí l,ANKERüLETl KözpoNT FELvÉTELl KöRzETEl A 2021/2022, TANÉVRE

Járás székhelye: Pápa
5.,i. Telepi-ilés teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek

S+dmJ

-l'elepülé§
Köt6lezó f6lVéigli bizto911ó jskola

Bób, csól, Nagyoyimót
0370B1 - c§óthl Géza Altalános lskola
B55B c§ót, Rákóozl Fereno u,29,

Lová§zpatona, Nagydém,
Vanyola

037086 - Lová§zpatonal Bónkl Eonát Általános l§kola
8553 Lová§zpatona, Ko9suth LaJo§ u. 60,

Békás, Kemeneshógyész,
Magyargénc§, fu]ezólak,

Mlhá|yhéza, K6m6no§szentpéter

0370B9, MeZólakiAíany Jáno§ Álta]ános Iskola
85,14lt4ezólak, Ady Endre U. 41,

Döbrönte, Ganna, l(Up, Nóráp,
Pápakoyác§l

037095 - Ka§tély Néme{ N9mz6tiségi Nyolvokt8tó Altaláno§ lsko|a
ldegen nyelvü nevei schlos9 Deutsche Nationalitátenschule
8596 Pápakovácsi, Fó u.20,

Bakony§.!0, BakonyszontiVán,
Bakonytamási, Glo, Pápatoszér

037096 - Pápate§zéri Általános lskoIa
8556 Pápate§zór, Ady Endre u, 3,

AdászteVel, Bakonykoppóny,
Bakonyszucs, Homokbödö9€,

Nagylevol, Uood

037098 - U9odl Nénot Nemzétl§égl, Nyolvoktátó Á[alánog l§kola ó8 Alapíokú
MtlVészetl lskoía
ld€96n. nyelvll nevo; Dott§ohe Ngtionélltálon§chulo und KunstschUle Ugod
8564 Ugod, Pelófi sándoí u. §4,

Ugodl Német Nemzeiiségi Nyelvoktátó Általános lskola é9 Alapfokú MűVósz€li l§kola
Homokbödöoel Ta9lntézményo - ZWgí9schulo der D9utschen Nalionalitát6n§chuto
und Kunsl§ohulo ugod in |-|omokbódöge
8563 Hofiokbödógo, Jókai Mór u, 6.

Gecso, Takác§l, Va§zar 037100 - lhá§z GáborÁItalállo§ l§kola
8542 V8szar, Fö u, 9,

^(llsova(, 
Marcalgergelyl,

Nomesszalók, Nyóród,
Pánadgreskg. Vinár. l\,1lhálvhá2á

201749 - Nemesszalóki Álíalános lskola 9533 Némo§§zalóK, §Zabadság téí,12,

Dáka, Pápasalamon 037063 - Nagyalásonyi Klnizsl PálÁltaláno§ lskolg
8484 Nagyalásony, Kossulh u, 33.

Bakonypölö§ko

Bakonyjál<ó, Nóm€tbánya zooa11 - Vátoslódi Néniffi
8445 Váío§lód, Kossuth L. u. 58.

037064 , Noszlopl Német Nemzetlsógl Nyélvoktató Általános l§kola
8456 Noszlop, §port tér 1.



l(crnenos§Zentpétor
030572. szill §zent l§tván Általános l§kola és Alapfokr] lvúVészoti lskola
9326 szil, Dóz§o Gy, u, 1.

Bakonylamási, G]c
200863 - sokorópátkal Általános lskola
9J 12 sökorópátka, Ó169 úl 63.



5.2.,A telepiilós teljes közigazgatási területóre vonatkozó íelvételi körzet kiegészítő

5.3. Nem állami ferrntartó rószvótele a kötelező felvételt biztosító iskola feladatainak

5.4. Pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmóny működési körzete

Télepúlé§ t€ügs közlgazgaté§l
torülelo

Pápa

TolBpülés tgljos közig€z9atásl
toriiloté köiolazó fe]vételt bizto§ító iskoIa í\4ln, létszánr (íö)

l]ápa
037011 . sz6nt l§tván Rónal Kgtolikus ,A-|taláno§Gkolá
8500 Pápa, Fó léí 6.
9 p9 Pápa, Török Bá|int u.20.

10B

Pápa 2000'l0 " Gyurátz FBfenc Evangél|ku§ Á|talános lskola
8500 Pápa, Árok u. 12, 64

Nagyac§ád, Ngrnesgöízsöny,
K9mongs§zontpótol

Magyaryenc§

200977 . Vargha Gyula Roíonnátu§ Áitaláno9 lskola
8522 Nem€§görz§öny, Petóíl sóndoí u, 20.
B522 Nomesgöízsöny, Pelóí] sándor u. 2.

Vargha Gyula Református Általáno§ lskóla Magyargenc§l
TeIephely 85,í7 Magyargencs, P€tőíi §ándor U, 148.

E§yházaskeszö, Malomsok,
Várk€§zó, Marcaltő

201211 - Kmoty György Evangéllku§ Álialános l§kola ó§ ÓVoda
8532 Marcaltő, Fö lér 15.

lMükOdó§] kőrzei lntózmény noVs

Pápai Járás l€lepülés6i VÉszPrém Megyel P9dagó9Iál szakszplgálat Pápaj Tagintézmóny6
B§00 Pápa, Mézeskalócs utca 2,

l(öte]ozö íe]Vételi bizioslló iskola

037006. Munkáo9y Mihály Némot Nomz€tlsé9l Ny€lvoktató Áll€|ános l§kola
8500 Pápa, A€di u, 10.,12.



§.5. Településrészekre vonatkozó felvételi körzetek

Település; Pápa
Kóte|ezó felvételt biztosltó lskola; 33l3!%;}1'rfi:.J Y,iá]y 

Ném€t Nemzeti§égi Nyolvoktató Általános l§kola

8500 PÁPA, AcHlM ANoRÁs UtcR 1tetles k8ztorülot)
8500 PÁPA, Ac§ÁDl ÚT (i€ljs§ közt€lülét)
B500 PÁPA, ÁG UTöA (toijos közt6rül6t)
8500 PÁPA, APRÓD UToA (toljos köztsrülot)
s5oo PÁPA, ARADl UToA (teljg§ kóztorül€t)
asoo pÁpn, nnauv;ÁNos Utce 1telles közteíül€t)
B50o PÁPA, AVAR UTCA (teljos közterü|et)
8500 PÁPA, BAKoNYÉR UToA (B|Je§ köztgrülo0
ssoo pÁPa, anLÁz§ BÉLA UToA (ié|és kóztorülot)
gsoo pÁpn, BERo§ÉNYl UTCA (1ol§§ köztérülot)
8500 PÁPA, BoZÓíRÉT UToA (toües köztérüleD
8500 PÁPA, BúZAVlRÁc U],cA (tol]es köztorülot)
s§00 PÁPA, csÉVE KÖZ (teüés kózterül6t)
B5oo PÁPA, cslLLAG UToA (loljes köZtarülot)
85o0 PÁPA, csoKNYAl JÁNo$ UToA (teljes köztórülsl)
gsoo pÁpa, oeaRrNT§l GÁBoR UToA (toljeB kózteriilot)
850o PÁPA, DÓZ§A GYÓRGY UTCA (ter€s köztorülel)
s'5o0 PAPA, DÖRzEMÉNY PUSZTA (tel€s köZterolet)
850o PÁPA, esteRnÁzv ÚT 1telos közterület)
gsoo pÁpl, FÉcsKE UTCA (teljes kózíBr,ül6t)
B5o0 PÁPA, FENYVES UTcA (tolJ€s közterülel)
8500 PÁPA, FlUMEl UToA (teljgs köZterül€i)
8500 PÁPA, FoNooA UTCA (toljes kóztodlot)
s50o PÁPA, rÚRoŐ urcn 1tetles köztelület)
8500 PÁPA, FÜTÓHÁZ uTcA (éljes közlór0|6t)
B500 PÁPA, G^LAMB UToA (teljs§ kózt§rl:llet)
B500 PÁPA, GARDoNYl GÉzA U],cA (toljos közterü160
s500 PÁPA, cÉM UToA (teljes köztorület)
ssoo PÁPA, GÖNcÖL UTcA (tsljes közteíül€t)
s500 PÁPA, GRÓF ÚT (toljes közterül60
osoO pÁpR, oyAR uTcA (tolJo§ közterülot)
asoo pApe, GYlMÓTl ÜT (t€ljes köztor0l€t)
B500 PAPA, ovÓRt tJt Jtetles közl€rüteo
8600 PÁPA, HADNAoY UToA (toüog köz(erület)
s50o PÁPA, HARMADlK UTOA (teljos közterülol)
gsoo pÁpA, HÁR§FA UToA (oljes közlorület)
B50o PAPA, HAToDlK UTCA (teljo§ közterül€l)
gsoo pÁpn, lrss lrNDRÁs UTCA (tores köziorülot)
85o0 PÁPA, HETEDlK UToA (toljes közterülsi)
s500 PÁPA, HÓDosKA UTCA (tolles köztorillot)
B5o0 PÁPA, HoLD UToA (t€üe§ közierület)
8500 PÁPA, HUNYADI JÁNos UToA (toüos közt€rül9t)
asoo pÁpn, HUszÁR PÉTER UTCA (teljos közterület)
osoo rÁen, lÉcveRÉM UTCA (loljos közterülot)
8500 PÁPA, KAzlNczy UTCA (telJ6s közlsrül€t)
ssoo PÁPA, KERl. UTCA (toljes közterülot)
850o PAPA, KlLENoEDlK UTCA (t€lJé§ közterol§t)
8500 PÁPA, KlSBÁRÓcZHEGY (taIJe§ köztorülo()
85oo PAPA, KlsFALUDY KÁRoLY UTcA (teUes kóz(eru|et)
8500 PÁPA, KlSLlGE,]- (totjes közt€rület)
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l(öto|ozö íelvételt bizio§ltó igkolai 037006.- Munkác§y Mihály Nómol N€mzetlségl Nyolvoklató Általános l§kola
8500 Pápa, Aradíu. 10"i,2,

8§00 PÁPA, KLAPKA UTOA (toüeg közteiülot)
8500 PÁPA, KoLozsVÁRl UTöA (k ües közterül€l)
85oo PÁPA, KÖLcsEY FERENc UTCA (tollgs közterület)
8500, PÁPA, KŐRÖ§l llVRE UToA (t§lj:es közteroIet)
B500 PAPA, KÜLsÓ PÁPAl MAJoR (to1,16s köztor0let)
B500 PÁPA, KÜL§Ő-GYÖRl ÚT (íelje§ közterülé0
85o0 PÁPA, LÁsZLÓ MlKLÓs UTCA (toljos közterület)
860o PÁPA, LEHEL UTCA (teues közterület)
85o0 PÁPA, LlGETKERT UTCA (teljes köZtérolot)
s500 PÁPA, LlGETKÖZ (toíe§ köZtorülot)
8500 PÁPA, LÖVÖLDE UToA (tolj6§ közt8r0lot)
8500 PÁPA, MA|oM UTCA (lelies közterülot)
8500 PÁPA, MÁsoDIK UTcA (tglj6s kózterület)
s500 PÁPA, l\4EGGYE§ KÓZ (,telj§§ köztBrülou
8500 PÁPA, MEGGYEs UTcA (toljos köztérül€t)
8500 PÁPA, MEzÓ UTcA (teUeg közieftllet)
8500 P^PA, MlKSZÁTH KÁLMÁN UTCA (toüo§ köztorülot)
s600 PÁPA, NAGY LÁszLÓ urcn 1relles kózt6rül6t)
8§oo PÁPA, NAGYVÁRAD| uTcA (t6!9s kóztérti|ol)
8500 PÁPA, NAP UToA (tg!6s kózterülgt)
asoo pÁpn, NSGYEDlK UToA(.teü9§ kóztoaü|et)
8600 PÁPA, NYoLcADlK UToA (t€l]es közterül§t)
85oo PÁPA, ÖTÖDlK UTCA (teU66 közterül60
B5oo PÁPA, PÁtHÁZA PU§zTA (le|6s közterülo()
s5o0 PAPA, PÁPA| MAJoR (t€ljos köztorület)
s50o PÁPA, PAVA UToA (telj€s közterülét)
85o0 PÁPA, RÉT UTCA,(teljo§ köztoíül€t)
B50o PÁPA, RlGÓ LAKÓTÉLEP (t§ljos közt6rület)
85oo PÁPA, §ÁVoLY PUsZTÁ (tolje§ kóztofülst)
s5oo PÁPA, §ZÖVÖDE UToA (teüe§ kóZt€rülot)
85o0 PÁPA, TAPOLcA UTcA (teüos kózt€rül€t)
B500 PÁPA, TARoZY UTCA (teljo3 közieíül6t)
B5oo PÁPA, TAVAsz UToA (tol]os kóztorüle0
s500 PÁPA, TÉGLAGYÁR (teüés kóztorütgo
s600 PÁPA, TÉGLAGyÁRl ÚT (tqlje§ kózterülét)
B5oo PÁPA, TÉL UToA (tolj6s közt9riilot}
s5oo PÁPA, TERV UToA (l€l§s közlerü|ai)
8500 PÁPA, TEXT|LE§ UToA (teljés közt9rülot)
B5o0 PAPA, TIZED|K UToA (toügs közt€riilet)
85oo PÁPA, TlZENEGYEDlK UTCA (téljes köziorillel)
8500 pÁPA, ToMPA MlHÁLY UToA (toljos köztorület)
B50o PÁPA, ÚRDoMB UícA (ioljos közlorület)
8600 PÁPA, VAJDA PÉtrR lnrÓreLeR 1i6l]es kóztérülst)
8§00 PÁPA, VÁLY FERENc UToA (telj6s közterület)
s500 PÁPA, VÁRKÉRT ÚT (tgIJés közlerülot)
s§oo PAPA, VA§(JT UTCA (telles kóz(eríilet)
86o0 PAPA, VASV/Rl PÁL UToA (téljo§ közlorülot)
B500 PAPA, VA§ZARI ÚT (télj€§ közior0l€t)
s500 PÁPA, VlTÉzíFLEK (tolJ6s köztoíület)
B500 PAPA, VÖRÖsMARTY MlHÁLY UToA (toü9s köztgrüleo
B500 FÁPA, ZsEMLÉR UTCA (t9|Jo§ közterülei)
8500 PÁPA, z§oLDos tcNÁc ut§n (letjas köztorülot)
s500 PÁPA, ÚJMAJoR (teljos köztgrület)



l(öteleZő felVót€lt biztosltó i§ko]a:
037007 - Pápa' Erkci Ferenc Énok-Zenei Altalános lskola
8500 Pápa, l(orona u,29

B5o0 PÁPA| ÁRoK UTOA (toüos körlerúlot)
8500 PÁPA, BAR1ÓK BÉLA UTCA (t€ljes köztgrüloo
s500 PAPA, BETHLEN GABoR UToA (ol]o§ közt€rülot)
s500 PAPA, cELLl ÚT (t6ljés közterűlet)
s5o0 PÁPA, DoBÖ UTcA (toljs§ kózterülgt)
B500 PÁPA, HATÁR UTCA (clj€s közt6rül6t)
B500 PÁPA, KoRoNA UTcA (pélos oldal 2._iól 26."lg; páratlán 0ldat: 1._tóI 29.-ig)
85o0 PÁPA, LlszT FERENc UToA (toljas közlorülot)
B§0o PÁPA, PAc§|RTA UTCA (teüe§ közlerüle0
8§oo PÁPA, RoZMARlNG UTCA (teIje§ közt§r0lot)
8500 PAPA, §ULYoK DEz§Ó TÉR (telje§ közlorül6t)
B50o PÁPA, SZABÓ DEZsÖ UTcA (teles köztorülot)
B500 PÁpA, §ZEGFÚ UTcA (tero§ közfoíOlet)
B5o0 PÁPA, sZoNDY GYÖRGY UToA (t€lj6s köztorülot)
8500 PÁPA, VADÁSZ UToA (tolje§ közterülot)
8500 PÁPA, VAK BoTTYÁN UToA (toue§ közterülét)
B50o PÁPA, VlRÁG BENEDEK UTCA (iotjo§ kóztorüíet)

Kótelezó felvételt blzloslió lsko|a: o37o09 - Pápal Woöres sándorÁlta]ános lskola B50o Pápa, Teloki u.2.
8500 PÁPA, 

^KÁc 
soR (teüe§ közlerület)

B50o PÁPA, AL§Ó UToA (t6lje§ köztorülot)
8500 PAPA, ARVÁCsKA UTCA (tel]e§ közterlilet)
B59B PÁPA, ATTYA| UToA (te|jes közt€ú|ot)
850o PAPA, BÁNÓczl N4AJoR (telje§ kózterülét)
8500 PÁPA, BARÁZDA UToA (elje§ köztsrület)
850o PÁPA, BELt.A UTCA (toljes köZtoúlet)
B500 PÁPA, BEsENYŐ M^LoM (teüe§ kóztor(]let)
8500 PAPA, BlRSALMA UTcA (teljes kóztgrület)
B50o PÁPA, BITVA UTCA (toljos közterület)
8500 PÁPA, BocsoR KÓZ (t6ljo§ köztod|9t)
B500 PAPA, Boc§oR lsTVÁN tJTcA (loljos köztglülot)
8500 PAPA, BÖRöLLÓ (teüés közteíület)
8500 PÁPA, BUDAl NAGY ANTAL UToA (toljog közterület)
s50o PÁPA, cUHA uTcA (teüos köZl6rülou
BsOQ PÁPA, c§Á§ZÁRTELEK (telJ€§ közterület)
8500 PAPA, csENoÓ PARK (telj6s közter0l6t)
B50o PÁPA, cslRACSAPA§ soR (teües közl6rúlé1)
s59s PÁPA, c§ol\4ASZ TÓTH KÁLMÁN UTCA (tslje§ köztérülót)
8500 PÁPA, DÁRDA UTCA (t€lJes közt6rül6t)
8600 PÁPA, DER[l UTCA (t€lja§ közteíüleo
8500 pÁPA, DlÓ §oR (t€ljes köztorülot)
B5oo PÁPA, DÓRA UToA (t€lj€9 közterül9t)
8508 PÁPA, DÖBRÉs UTCA (ioIlos közt9rület)
8500 PÁPA, FEHÉR MALoM (éljes közlolüIgt)
B§o0 PÁPA, FÉLLEG UícA (to[ös közt8rü,ot)
8500 PÁPA, FEL§Ö UTcA (lelos köZter(]let)
s5o0 PÁPA, FENWEs§Y FERENc UToA (teüés köztorül9t)
8598 PÁPA, FoRRA§ÉŐl UToA (toljes közleí.ilet)
6500 PÁPA, FÚzFA UTcA (teü6s közter(]let)
8500 PÁPA, GAZDASÁG UTcA (toljes kózterlllbü
8500 PÁPA, GERENcE UTCA (teüos közt€íü]et)
8500 PÁPA, GÖDRÖ§ UToA (teljes közt9rülot)
8500 PÁPA, HAJAGos UTcA (tQljes közt€rülei)



B5oo PÁPA, HALA§TÓ UTCA (tolj6§ köztorüíet)

s§oo PÁPA, HANTAj ÚT (tolje§ köztsrülé0

Kó|olezó fglvételt blzto§íió l§kóla: 037009 - Pápal Wqöros §ándor Általános l§kola B5oo pápa, Tslokí u. 2,

B50o PÁPA, HARMAT UTCA (toljos köztédlet)

B5oo PÁPA, HATKEREKÜ MALoN4 (le!€s.kóZt6rület)

s5o0 PÁPA, HEGYALJA UTcA (te|Jos közt6rülot)

B5oo PÁPA, HÓDo§KA MAJoR (teliss közterül€t)

850o PÁPA, HoRVATH MlHÁtY uTcA (telje§ kóztdrület)

B5oo PÁPA, lGAL UTCA íte|jg§ közterülét}

B5oo PÁPA, lGALl UíoA (teljos köztorület)

85oo PÁPA, lRlNYl JÓZ§EF UToA (|elje§ kö2t€rúl6t)

ssoo PÁPA, lsAszEGl UTCA (toüos köztorület)

850o PÁPA, JEGE§ UTCA (telje§ kózlorület)

s§00 PÁPA, JÓKAl UToA (teljes közterüígt)

85oo PÁPA, JoNATHAN SoR (telJe§ közterülot)

B5oo PÁPA, JUHAR UTcA (lolj6§ közterülot)

850o PÁPA, KADARKA UTCA (teljeg közterülot)

s598 PÁPA, KALMÁR GYÓRGY UTcA (tel]os kózterül8t)

s50o PÁPA, KAszÁs UTCA (tolJ§§ közt€rület)

B5oo PAPA, KATEDRA UTcA (toljos közterülot)

85oo PÁPA, KÉPZÓ UTcA (eljo§ közteíOlet)

s5oo PÁPA, KERTÉsz UTcA (eljos kóztorülol)

B5oo PÁPA, KtsHANTA| ÚT (toljo§ közlerü|et)

8500 PÁPA, KlSHE§Y (teljos köztorülot)

8500 PÁPA, KLAUzAt GÁBÖR UTCA (toljs§ közt€rülo!)

8500 PÁPA, KoMÁRoN4l UTCA (t6ljo6 közterülot)

8500 PÁPA, KoPJA UToA (tolj€§ közlerülot)

s500 PÁPA, KoVÁO§l ÚT (tsljos köztgrület)

8598 PÁPA, KŐl-!ÁNYÖl UToA (teljgs közigr0lgt)

s59B PAPA, KŐVlRÁG UTcA (lelje§ közter(ilei)

85oo PÁPA, KüL§Ó BöRöLLŐ (teles köztorOlé1)

B50o PÁPA, l<ÜLsÓ VEsZPRÉM| ÚT (toljes közterulet)

B50o PÁPA, KÜRT UTCA (teljes közt6rüle0

8500 PÁPA, LlLloM UTcA (telj63 köztelület)

s5oo PÁPA, LoVAs uTcA (toljes közlorül6t)

8500 PAPA, N.4ALNA UTCA (leüe§ közterülel)

8600 P^PA, MALoM_uT (teüo9 közterület)

8§o0 PÁPA, MARCAL UTcA (t€ljos közterül6t)

s5oo PÁPA, MARGARÉT^ UToA (telj€s köztorúI€t)

B500 PÁPA, MÁTYUSHÁZA PUszTA (teljes köztorü|6t)

B§oo PAPA, lViAV 29. ÖRHAz (lelje§ köztorOlet)

85oo PÁPA, MÁV 30 ÖRHÁz (tolgs közter0l€t)

B500 PÁPA, MÁV 32 ÖRHÁZ (leljes közter()let)

s50o PÁPA, MEDER s,OR (toljos közterülot)

B5o0 PÁPA, MÉLY UTCA (teljos közteíülét)

860o. PÁPA, l\4oZSÁR UTCA (t6!o§ kÖzterület)

B5o0 PÁPA, MUSKATLl UTcA (toü9§ köztorülot)

8500 pÁPA, NAGYHANTAl MALoM (tolJes kózt€rület)
8500 PÁPA, NAGYgALLÓl UToA (toUes közt€rülot)

B5oo PÁPA, NYÁRFA soR (teljos közterüloi)

s6o0 PÁPA, oRLAí PETRIcl{ soMA UTcA (toljBB közterület)
s50o PÁPA, ÖREGllEGY (t€l]os köztorliI6t)

s50o PÁPA, PAPlRos MALoiv] (leUe§ közier11l6t)

B5oo PÁPA, PAPRlKA soR (t6ljo§ közlerülo1)



B59s PÁPA, PARK uTcA (lBlJes köZtorül§t)
s59B PÁPA, PÁ§KoN1 DÚLŐ (tol]e§ köuterület)
8500 PÁPA, PÉNTEK |VALoM (teüe§ kózl€rtl16í)

Kölelezö felvételt biztöslló iskolá: 037009 - Pépd| Waöro§ §ándor Állalános lskola B5oo PdpF, Tglekj u, 2.

s5oo PÁP^, PRoHÁ§ZKA FERENc UTCA (t€Ije§ köztorülot)
8500 PÁPA, RÁBA t]TcA (teIjos kóztaíüleD
s50o PAPA, RÁTH KÁRoLY UToA (te|j€s köztoíület)
8500 PÁPA, RlBlzLl UToA (teles közt6rület)
B500 PÁPA, RlZLlNc UTcA (to|os köztérülot)
8500 PÁPA, RÓZsA UToA (16íjos l(öztsrület)
8500 PÁPA,9Á§RÉTl UTcA (t€l]es közterüle()
B5o0 PÁPA, sÁVoLY MALolM (teljos közt€rüI€t)
850o PÁPA, sÁVoLYl UTCA (l€ües köztelület)
B598 PÁPA, slMAHAZI UTCA (tolj6§ közterüloi)
B500 PÁPA, soMLAl tJT (toljes közt€r0let)
B500 PÁPA, soMoDY JÓZ§EF UToA (toüos közterüloi)
B500 P^PA, SZAtsÓ ERVIN UTCA (teljos közi€rulet)
8500 PÁPA. sZELLÓ tJTcA (l8llos kózterület)
B5o0 PÁPA, sZENTE JÁNo§ U.lcA (tel]es közterület)
B500 PÁPA, szlLÁGYI JÓZsEF UToA (teljes köztorúlet)
860ó PÁPA, sZlLVA soR (toüo§ közlorület)
8500 PÁPA, TANGAZDASÁG (t6ljes kőztorülot)
B698 PÁPA, TAPoLcAFÓl UTcA (t€lje§ közterulot)
8500 PÁPA, TARAcK UToA (el]os kóztorülot)
s5o0 PÁPA, TELEKl UTCA (.toljes köZi€rül6t)
8500 PÁPA, TElV]ÉTÓ KÖz (elje§ közlerület)
85oo PÁPA, TElúETÓ UTcA (t€lj§§ közter0le0
B500 PÁPA, TEVE1,1 ÚT (telje§ köztéúlo0
B59B PÁPA, TÓRADŰLŐ UTCA (olj€§ köztor0let)
B5oo PÁPA, TÖRzsÓKHEGY (toUes köztoúlet)
8500 PÁPA, TRoMB|TA KÖz (telj8s kózterül§t)
B500 PÁPA, TULlPÁN UToA (tolJo§ kóztorül€t)
ssoo PAPA, VÁsÁR TÉR (tel]o§ köztorület)
8500 PÁPA, VA§ÚTÁLLoMÁs (telje§ közterül€t)
850o PÁPA, VERi,lÉ§ íLLÉs UTcA (íelj§s koztoiutet)
s500 PÁPA, VESZPRÉMl t]T (t8ljos közterület)
85oo PÁPA, VlLLA SoR (teüss kó2térttlot)
s500 PÁPA, VlZfulü UTcA (teljes köztelület)
B500 PAPA, WESsELÉNYí UTCA ((€lje§ közlerü|e()

Kölelszö ío]VéLelt biZtosító i§kola: 037010 - Taíczy La]os Altalános lskola
8500 Pápá, Jókai u. 18.

8500 PÁPA, ADY ENDRE SÉT^NY (toljss köz(orület)
8500 PAPA, ANNA TÉR (toljos közterúJél)
B500 P^PA, ÁNYos PÁL UTcA (tolj9§ közterül€0
B500 PAPA, ARPAD UTCA (tglBs közterület)
8500 PAPA, ATTlLA UTCA (telj6§ köztorül6l)
B500 pÁPA, BANKl DoNÁT UTcA (teljos köZL€njlet)
8500 PAPA, BARAT UTCA (teljo§ közt9lülo0
8500 PAPA, BAsTYA UTCA (t€Uos kózterülgt)
8500 PAPA, tsATTHYÁNY UTCA (toljé§ közieíütet)
B500 PAPA, BEKE JÓZsEF UTcA (teljo8 közterület)
B500 PÁPA. BÉKE TÉR (tol]es köztorülot)
8500 PÁPA, BEZERÉDl UToA (laües közterülei)



B50o PÁPA, BÖRÖczKY Doi\4B (toljos közt6rület)
8500 PÁPA, clNcA §oR (téljo§ közlofüleo
B50o PÁPA, cZUcZoR GERGELY UTCA (t6lJes köztorülot)
B5oo PÁPA, csÁKY LÁsZLÖ UTOA (tolJos köztgrül6t)
850o PÁPA, c§APÓ UTcA (teIJes közt€rülot)

Kötelezó felvételt bizto§ltó i§kola: 03701o , Tárczy Lajos,AItaláno§ lskola
B§00 Pápa, Jókaiu. 1B,

8500 PÁPA, csATORNA UTCA (te!s§ köztorülei)
B§oo PÁPA, c§lzMADlA UToA (loljos köztoíulet)
s500 PÁPA, csUToRÁ§ UToA (teljo$ közierül6i)
t]500 PÁPA, D^N4JANlcH UTCA (telJe§ köztorülot)
s5o0 PÁPA, DEÁK FERÉNc UícA (teü€s kóztorülot)
85oo PÁPA, EGRES§Y tsÉNl UToA (t€ües köztérüí9t)
8500 PÁPA, ÉÖTVÖs UTcA (t6ljo3 köztérület)
B5o0 PÁPA, ERKÉL rERENc UToA (tol.iös kö,?ierülót)
s§oo PÁPA, ERZ§ÉBET LlGET (t€ljos közt6rülst)
B§o0 PAPA, FAFlAc TÉR (telj9s köztqrüIo0
8690 PÁPA, rÁY ANDRÁs LAKÓTÉLÉP (tol]gs köztorület)
s50o PÁPA, FAZEKA§ UTOA (toü€§ köztortjl6t)
s500 PÁPA, FELLNER UDVAR (teügs köztoíülat)
B500 PAPA, FLÓRIÁN UTCA (t6ljos köztorülst)
B5oo PÁPA, FÓ TÉR (telj§s közt€{ilet)
B500 PÁPA, FÓ uTcA (teljes közteíOlet)
8500 PÁPA, GÁBoR DENE§ UToA (eljé§ közterület)
B500 PÁPA, GoMBKÖTŐ UTcA (t6lj6§ közterület)
s500 PÁPA, GYÖRÖK LEÓ UTOA (teljBs közt6rü|o0
8500 PÁPA, GYURATZ FÉRENc UToA (tolje§ közt€rülot}
850o PÁPA, HARANGÖNTÓ UTcA. (telJ€§ közter0lot)
85oo PAPA, HoNVÉD UToA (t6|Je§ köztorület)
B5oo PÁPA, HÓVlRÁ6 UTcA (tolje§ közterül09
8500 PÁPA, HU§ZÁR IAKÓTEtEP (te]j€s köZtolülot)
B5o0 PÁPA, lBoLYA UToAltéIjes közterület)
85oo PÁP^, lRllÁs UTCA (taljes közt€rülel)
s5o0 PÁPA, JÁclNT UToA (telj69 közt€rüIo0
B50o PAFA, JEDLIK Áttyos utcA (oües kózierülot)
B5oo PAPA, KÁLVÁRIA UTCA (tel]o§ köztérülqt)
B5oo PÁPA, KANDÓ KÁLMÁN UTcA (tel.ie§ köztedlet)
B5o0 PÁPA, I(ANKAL,lN UToA (téljgs kózterülot)
85oo PÁPA, KAPossY LUclÁN UToA (í€lj6s k8ztörül€t)
85oo PÁPA, KARD UfoA (töljos közt§rÜlet)
B500 PÁPA, KELMEFÉsTÓ UTCA (6lJ6§ közteíü160
s5oo PÁPA, KiGYÓ UTCA (toli€s közterület)
s§oo PÁPA, KlNlzsl PÁL UToA (t9ljos közteúlot)
B50o PÁPA, Kís TÉR (t€lj€s kóztoúlo0
8500 PÁPA, KMEmY GYÖRGy UTcA (t6lje§ közterül€t)
85o0 PÁPA, KoDÁLY zoLTÁN UToA (t€ljos köztorülQt)
8500 PÁPA, KoRoNA UTCA (páro§ oldalon 28,-tól Vé9igl páratlan.oldálon 31-tólVéglg)
8500 PÁPA, KoRVlN UToA (to!os köztorüle0
s§oo PÁPA, Kos9UTH LAJos UToA (teljo§ köztorület)
s5o0 PÁPA, l(ÖzÉP UToA (tolje§ köztorülot)
s50o PÁPA, KURUc UToA (t€tje§ köztorülot)
B5o0 PÁPA, MAJoR UToA (toljos közt8rül€t)
B50o PÁPA, MÁRclUs ,15. TÉR (téü6§ köztorület)
85oo PÁPA, MÁRToN l§TVÁN UTcA (teljó§ köztgnil€t)
8500 PÁPA, |VARToNFALVAY UTcA (toljeg közteíülét)
8500 PÁPA, MESTER UTCA (t6ljé§ közterülot)
B500 PÁPA, MÉZEsKALAos UToA (tsljes közterül6t)
8500 PÁPA, 1,4oHÁcs uTcA (teljg§ köztorülot)
B5oo PÁPA, MUNKÁs UTcA (teIJe3 közl8íülot)
B5oo PÁPA, NAPRAFoRGÓ UToA (te|jos közterület)

t]



B5oo PAPA, ÓVoDA KÖz (i€!os közterüle0
s5oo PÁPA, PALo§ TÉR (telja§ köztorülot)
B500 PÁPA, PÁtY §LEK UTCA (toljos köztoíLll§t)

B50o PÁPA, PETŐFI §ÁNDoR uTcA (telj€s köztertllot)

l(ötelcz(j íelvétel1 bizto§ltó j§kolai o37o10 - Tcrczy LaJos Általános lskola
8500 pápa, Jókál u. 18.

B5oo PÁPA, PUsKÁs TIVADAR UTCA.(leljos közt6rül6t)

B5o0 PÁPA, RÁDlÓÁLLolMAs (toljos.közterület)

B5o0 PÁPA, RADNÓTl MlKLÓs UTCA (toljés köztorület)

8500 PÁPA, RÁKÓczl FÉRENc UToA (teüo§ köztorüloi)
6500 PÁPA, RoHóNcZl UT0A (teües közt€rülöt)
8600 PAPA, RU§ZEK KÖz (tol]69 köztorülöt)

ssoo PApA, SÁRKÁNY UTCA (teUes köztorület)
B5o0 PÁPA, sA§ UTCA (toljos közterület)
B50o PÁPA, sÉLLYEI UTCA (toljes közlerület)

85o0 PÁPA, SZABADS,AG UTCA (teljos közterülot)

s§00 PÁPA, §ZALMAVARl l(ovÁcs JÁNos UTOA (lelJo§ köztorül6t)

s50o PÁPA, szÉcHENY| lSTVAN UTQA (totj§s kóztéíü1,6l}

850o PÁPA, §ZENT l§TVÁN tJT (téljos kó"terüloo
s50o PAPA, §zENT LAszt_Ó uroe 1tetlos közlorolet)
ssoo PÁPA, sZENTlLoNAY JÓZsEF UTCA (toljos közt€rül€t)

8500 PÁPA, §ZLADlK JÁNos UToA (t6l]os közterülot)

t}50o PÁPA, SZÓVETKEZET UTCA (teljes közterüleo

s50o PÁPA, TAMÁS UToA (toljos közterülat)

8600 PÁPA, TANcslcs MlHÁtY UTOA (telj€§ közioíület)
8500 PÁPA, TAPoLcA sÉTANY (teljes közterüle0

8500 PÁPA, íÓKERT UTCA (toljes köZter0l§t)
s500 PÁPA, ToLDl M|KLÓ§ UTCA (tel]93 közt6dl6t)
s50o PÁPA, TÖRÖK BÁLlNT UTCA (teljo§ kóztel0let)
s60o PÁPA, VARGA UTCA (toljss kózt€rülol)

8500 PÁPA, VA§ÁR UTCA (tolje3 közterül6t)

B50o PÁPA, VlLÁ6os UTcA (tolj6§ köztodlot)
s5o0 PAPA, ZÁRDA UTOA (teljes köZlerüle0

8500 PÁPA, zlMlV]ERMANN UToA ((o|jes köZtorülot)

850o PÁPA, zRÍNYl MlKLÓ§ UTcA (teljés köztoíül6t)
851,1 PÁPA, BoRsosGYÓRl ÚT (t€Ues kóZlérúlet)
851] PAPA, cZlMMERMANN MALoM (telj6§ közterülot)
B§11 PÁPA, DÁKA| ÚT (tolj9s kózt€rüleD
s511 PÁPA, KÖKENY UTcA (t€Ués köztorülot)

8511 PÁPA, LAKl ÚT (ter6s közierülot)
B511 PAPA, MANDULA UToA (t€l]e§ közterülét)
8511 PÁPA, NYÁRFA UTcA({qljg§ köztorülot)

8511 PÁPA, REZEDA UTcA (telje§ köztorüleo
s51 1 PÁPA, §ÉD ÚTcA (io{e§ köztoíüt60
8511 PÁPA, §PoRT UTCA (telJo§ közterul6t)
8511 PÁPA, sZlLFA UTCA (ieljes kózterület)

B591 PÁPA, AKÁ9FA UToA (tol]§§ közterülo0
s501 PÁPA, FENYÖ UTcA (t€lJé8 köztelOlei)
B59] PÁPA, KERTALJA UTCA (teües közterület)
s5s1 PÁPA, KÉTToRNYUtAKl UToA (toljes köztorulet)

s591 PÁPA, PÁPAl tjT (teüos közterület)
s591 PÁPA, sZÁBÓ PÁL UTCA (l6lj€§ közter0lot)
8591 PÁPA, VÁcl M|HÁLY UToA (t€üe§ körtB.ülé0
s501 PÁPA, VÉRES PÉTER TÉR (elj€§ közt6rti|e0
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2. számű melléklet

Vajda Márta Óvoda, Általános
Iskola, Készségfej lesztő Iskola és

Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény

Pápa, Jókai u. 37.

0

Pápai ErkeI Ferenc Enek-Zenei
Altalános Iskola

Pápa, Korona u. 29.
1

Munkácsy Mihály Német
Nemzetiségi Nyelvoktaló

Allalános Iskola
Pápa. Aradi u. 1 0- 12.

2

Tarczy Lajos Általános Iskola
Pápa, Jókai u. 18.

5

Pápai Weöres Sandor Általanos
Iskola

Pápa. Teleki u. 2.

5

Gyuráíz Ferenc Evangélikus
Altalános Iskola
Pápa. Árok u. 12.

0

szent Istvrán Római katolikus
Általános Iskola
Pápa, Fő tér 6.

0

Intézmény neve, címe
Intézménybe járó hátrányos

helyzetűek létszáma (fő)





PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE
8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083
E-mail : polgarmester@papa.hu

4'sl

Tisztelt Képviselőtestület!

Pápa Vtíros Önkormányzatanak kizárólagos tulajdonát képezi a biikfiirdói 1217 lvsz.-ű,
tetmészetben a 9737 Bükíiirdő, Muskátli sor 2. szám alatti, 59I m' területú, kivett hétvégi ház,
udvar ingatlan-nyilvantartási megnevezésű, belterületi, forgalomképes ingatlan (továbbiakban:
Ingatlan).

Az Ingatlan jelen állapotában - felújitás, korszenisités hirfurya miatt - nem hasznosítható. Az
Ingatlan üzemeltetése a települések közti távolság, és az Ingatlan jelenlegi állapota miatt
vagyongazdálkodási szempontból nem gazdaságos.

Vagyongazdálkodási szempontból és a költségvetés végrehajtására tekintettel kezdeményezem az
Ingatlan p ály ázat útj án történő érlékes ítését,

Az elkészült Ingatlanéíékelési Szakértői Vélemény az Ingatlan forgalmi értékét bruttó 50.800,000,-
Ft-ban határozta meg.

Pápa Varos Önkormanyzata Képviselótestületének az önkormányzat vagyonáról szó|ő 712013.
(III.28.) önkormányzati rendelete 8.§ (1) bekezdése és 11.§ (3) bekezdése alapjén, az Ingatlarr
elidegenítéséről az értékhatárokra tekintettel Pápa Város Önkormanyzatának Képviselőtestülete
dönt.

Az ingatlan fekvését, méretét, állapotát, valamint a piaci viszonyokat figyelembe véve a bruttó
forgalmi értéket a fentiek szerint javaslom megállapítani,

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtargyalni és az alábbi hatlrozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.

összeállította: dr. Tóthné Horváth cecília köztisztviselő

Pápa,202l . szeptember 20.

@."T*".
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

PáPa Város Önkormanyzatrinak Képviselőtestülete az Önkormányzat tulajdonát képező bükfürdői
1217 hrsz.,Ú, természetben a 9737 Bükfiirdő, Muskátli sor 2. szírn alatti 591 m2 területű, kivett
hétvégi ház. udvar ingallan-nyilvántartási megnevezésú, belterületi, forgaiomképes ingatlant pápa
Város Onkormányzata KépviselŐtestületének az önkormányzal vagyonaról szólő 7l20I3. (III.2á.)
önkormányzati rendelet 8.§ (1) bekezdése ós 11.§ (3) bekezdése alapján, bruttó 50.800.000,- Ft
alapáron, pá|y ázat útjin értékesíti.

Utasítja a Polgármestert az értékesítéssel kapcsolatos intézkedések, jognyilatkozatok megtételére,
íelhaíalmazza az adásvétel i szer ző dé s aláit ásár a.

Határidó: azonnal

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető
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\MKH Földhivatali Főoslály, Földhivatali oslály 2,

Szombathely SzellKálrnin u. 33.

Helyrajá sánr BÜK belteíület 1218

Méretarány: 1; 1000

M9grendelés sánx,7 l 16,7 31 2021

Ténajzsám 31589450002021

E-hiteles térképmásolat - Teljes másolat
2021,07.15 15:3l:43
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A térképnÉsolat a kiadást írEgelöá napig ípgegy€zik az ingatlan-nyilvántaítási térképi adatbázis tartalírúval, A
téftépíniso|at íÉretek levételére nemhasaálható!
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PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE
8500 pÁpe, p,ő u. s.

Tel: 89/515-000

Fax:89/515-083
E-mail: polgarmester@papa.hu

/3q .

Tisztelt Képviselőtestület!

Pápa Város önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezi a bükíiirdői 1218 hrsz._ú,

tennészetben a 9737 Bükíiirdó, Muskátli sor 3. szám alatti, 591 m'területŰ, kivett üdülóéPület,

udvar ingatlan_nyilvántartási megnevezésú, belterületi, forgalomképes ingatlan (továbbiakban:

Ingatla"rr) .

Az Ingatlan jelen állapotában - felújítás, korszerúsítés hiánya miatt - nem hasznosÍÍhatŐ. Az
Ingatlin üzemeltetése 

- 
a települések közti távolság, és az Ingatlan jelenlegi állaPota miatt

vagyongazdálkodási szempontból nem gazdaságos.

Vagyongazdálkodási szempontból és a költségvetés végrehajtásaía tekintettel kezdeménYezem az

Ingaílan pályíu:aí útj án történó értékesítését.

Az elkészült Ingatlanértékelési Szakértói Vélemény azlngal\an forgalmi értékét bruttó 38,100.000,-

Ft-ban hatarozta meg.

pápa Város önkormányzata Képviselótestületének az önkormányzat vagYonáról szÓlrÓ 7l20I3.

itti,zs.; ontormányzati rendeletó s.§ rt) bekezdése és 11.§ (3) bekezdése alapján, az lngat|an

.tid.g.nite.erol az értékhatároka tekintettel Pápa Város Önkormanyzatának KépviselőtestÜlete

dönt.

Az ingatlan fekvését, méretét, állapotát, valamint a piaci viszonyokat figyelembe véve a bruttó

forgalmi értéket a fentiek szerint javaslom megállapítani,

Kérem a Tisztelt Képviselótestületet, hogy az elóterjesztést megtárgyalni és az a|ább| határozaÍi

j avaslatot elfogadni szíveskedjen.

összeállította: dr. Tóthné Horváth cecília köztisztviseló

Pápa,2021 , szepternber 20.

polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

Pápa Vriros Önk ormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzat tulajdonát képező bükfürdői1218 hrsz,-Ú, temészetben a 9737 Bükftirdő, Muskátli sor 3. szám alatti, 591 m, területú, kivettÜdÜlőéPÜlet, udvar ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, belterületi, ro.guíoÁte|". ffilant pápa

Xs:**::r_lt:lllJ(épviselőtestül eténekÁz onkoÁányzat l,ugyon*ól szoio ltZŐS. gtt.zt.1onKormanyzaí rendelet 8.§ (1).bekezdése és 11.§ (3) bekezdése ilapján, bruttó 38.100.000,- Fialapiiron. pályázat út ján értékesíti.

Utasítja a Polgármestert az értékesítéssel kapcsolatos intézkedések, jognyilatkozatok megtételére,
f elhatalmazza az adásvéte l i szerző dé s aláir ás ir a,

Határidő: azonnal

Felelós: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Szalai Krisztina g azdasági osztályvezető
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\MKH Földhivata]i Föosáály, Földhivatali osaály 2,

Szonrbatlrely SzellKáInrln u. 33.

Helyraizi sdm BÜK belterület l218

Méretanány: 1: 1000

Megrendelés sám 7116,731202l

Térrajaám 315894500ü02l
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A térképnaásolat a kiadá§t nr8elöá napig írpgegyezik az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalrnával, A
térképíní§olat írér€tek levételére nemhasaálható!
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PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERB
ssoo pÁpa, Fő u. 5.

Tel: B9/5l5-000

Fax:89/515-083
E-mail : polgarmester@papa,hu

l3,r.

Tisztelt Képviselőtestület!

A vonatkozó TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020 kódszámú, Kulturális és közösségi terek
infrastrukturális fejlesztése és lrelyi közösségszervezés a városi lrelyi fejlesztési síratégíához
kapcsolódva megnevezésű pályázatok kedvezményezettje a Pápai Platán Nonprofit rrt. A
páIyázatokban foglaltak megvalósításának feltétele, hogy a Kft. telephelyei közé bekerüljenek a
tevékerrységgel érintett ingatlarrok.

Fentiek miatt sztikséges a Kft. alapító okiratában a telephelyek között az alábbi címek
szerepeltetése:

- 8500 Pápa, Fő íér 23. A, ép. fszt.2.,
- 8500 Pápa,Képző utca 20. fszt. I.

A Polgári Törvénykönyvről szőlő 2013, évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:102, § (2)
bekezdése szerint a társaság teleplrelyeinek megváltoztatásáról a legfőbb szeív egyszerű
szótöbbséggel lroz határ ozatot,

A Ptk.3:109. § (4) bekezdése szerint a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő l(ft. esetén az
alapító okirat módosításáról a Képviselőtesttilet dönt.

Kérem a Tisztelt Képviselőtesttiletet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az atábbi határozati
j avaslatot elfogadni szíveskedj er-r.

Összeállította: dr. Verrasztó Norbert Károly aljegyző

Pápa,202l. október 8.

o,u,o"m
polgárrnester

HATÁRO ZATI JAVASLAT

PáPa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai Platán Nonprofit Kft. alapító okiratába,
2021. október 14-ei hatállyal, a telephelyek közé felveszi az alábbi címeket:

- 8500 Pápa, Fő tér 23. A, ép. fszt. 2.,
- 8500 Pápa,Képző utca 20. fszt. 1.

A KéPviselőtestÜlet utasítja a Polgármestert a módosított alapitő okirat aláírására, a szükséges
jognYilatkozatok, intézkedések megtételére, egyidejűleg utasítja Boros Katalin úgyvezető| a
szükséges irrtézkedések megtételére.

Határidő: azonna|
Felelős: Dr. Áldozó Tarnás polgármester

Boros Katalirr ügyvezető

o, ., .Q
\"4 R lllu.á'/



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE
8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-018

Fax: 89/515-083

E-mail : polgarmester@papa.hu

Tisztelt Képviselőtestület!

Pápa Vatos Önkormányzatának Képviselőtestülete a közszolgálati tisáviselőkről szóló 2011.

évi CXCX, tőrvény 225/C. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a 1312020. (IL14.)

határozatával hagyía jóvá a2021 . évi szabadságom ütemezését.

A hivatkozott bekezdés alapján a szabadságom igénybevételéről a Képviselótestületet a

következő ülésen tájékoztatnom kell.

Fenti rendelkezés alapján tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az ülést megelőző

időszakban ajóváhagyott szabadság ütemezésben foglaltaktól elt&ően2021. szeptember 29-én

vettem ki szabadságot.

Pápa,2021. október 5.

-,fr:>\{Li
Dr. Áldozt\ Tamás

polgármester





Tájékoztató
az elmult ídőszak fontosabb eseméngeíről

Augusztus 23-dfl taItotta soron következó ülését a Pápa VáLrosi Cigriny
Nemzetiségi Önkormárryzat (PVCNÖ). Az ülésen Szó esett a PVCNÖ 2o2í . evi
költségvetéséróI szőló határozat módosításriról, melyre az,ért volt szúkség, mert több
mint 5 millió Ft kormáLrryzati táínogatást nyeítek e1 a programjaik megszervezósére,
Ezt követően a vissza a múltba - cigdng népismereti tdbor részleteiról taított
beszámolót a tábor vezetóje, Holdosiné Bánhegri Ildikó.

Augusztus 26-dn űnnepélyes keretek között adta át a sportolni vá5lóknak a
város új, legna5lobb és legmodernebb kültéri fitneszparkját dr. kovács zoltárr
országgrulési képviseló és dr. Á]dozó Tamás polgármester. A Váíkelt Gróf úti olda.láLrr
megépült közel24o m2-es szabadtéri sportparkban ki].enc sporteszköz kapott helyet:
es/részt a bemelegítésh ez, nyúltáshoz, Iev ezetéshez hasznáható eszközők, másrészt
más fitneszteímekből ismert erósító eszközök. A köszöntók és a nemzeti szinű sza7ag
átvágása után a Zsoodance TSE táncosai adtak músort a sportparkban, majd az
órdeklődók bírtokba vették a megújuló VáLrkert legújabb 1étesítményét. Óket az
eszközők használatában és az e§res ryakorlatok helyes elvégzésében a pápai
Sportcentrum két edzóje, Pap Dániel és Magas Dávid segítette.

Augusztus 27-én a Petőfi Sándor Gimnázium aulájában nyitottái< meg a 20.
TtrMAFILA és a 15. ELGYÚSZ belyegkiálítást, mely három napon át adott otthont a
rangos ftlatéliai rendezvénynek. A megnyitón Somo§zi Zoltétn, az trLGYÚSZ titkárra,
dr, Hermann István, az ELGYÚSZ elnöke, Boros Kata_lin, a Pápai Platán Nonproíit Kft.
üg,wezetóje, dr. Méri Edina, a Kékfestó Múzeum szakmai vezetője mondtak beszédet,
és a kiállítás házigazdája, Bognár Anita, a Petóíi Sándor GimnáLzium igazgatója is
szólt a megjelentekhez, Unger Tamás alpolgármester a város nevében köszöntötte a
íésztvevóket, A rendezvényhez kötődően megjelent két pápai kötődésú tematikus
személyes bélyeg is, ezeket Marozsán Imre, a Ma$rar Posta Zrt. íllatéliai osztáyáLriak
vezetőle mutatta be. Az egriken kékfestó motívum és a város címeíe, a másikon Petőfi
Sárndor arcképe és a Petófi Srindor Gimnázium képe látható. Bá,rrás Artúr, a
MABtrOSZ elnókségi tagja, a Tematikus Szakosztáy elnöke köszönetét fej ezte ki
mindenkinek, akik segítségükke1, tá,rnogatásukka_1 hozzájárultak a háromnapos
rendezvény megszerv ezéséhez,

Ezen a napon a szlovákiai Hetényben taltották a Tarczy Lajos Alapiskola
névadójrinak tiszteletére rendezett jubileumi, 2O. Tarczy-emléknapot, melyre
városunk delegációja is meghívást kapott, A rendezvény ünnepélyes megnyitóját
követően az elmúlt év eseményeinek összegzése képpen a vendégek izelitőt kaphattaJ<
az intézményben folyó oktató-neveló munka nehézségeiból, szépségeibő1 és
eredményeiból, valamint bemutatták részükre az értékőrző tevékenységük 1egújabb
sikereit is. EzutáLn az évíorduló a]kalmábó1 megjelentetett Húsz éu az értékek útján
címú kiadváLrryt mutattáú{ be, majd a résztvevók megtekinthették az iskola folyosój árr
megnyílt Ertékek utián elnevezésú kiálítást. Ezt követte a Tarczy-családía ünnepélyes
1eleplezése. A program az iskolában taláLlható Tarczy Lajos emléktábla koszorúzásával
folytatódott, ahol Pápa Város Önkorm ényzata nevében dr, Áldozó Tamás és Rádi
Róbert varosfejlesztési osztá7yvezető helyezte el a megemlékezés virágalt. A program
az iskola épülete melletti romos épitményból a Maglar Állam támogatásáva_1
megvalósult református egtházi óvoda és bölcsóde megtekintésével zárult, A
jubileumi rendezvényen dr. Na§l Krisztina jegyző, dr. Benkó Krisztina és Szalai
Krisztina osztá7yvezetők is részt vettek.
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Augusztus 28-an rendezték meg a volt Kiliárn lakótelepen a Nyá,rbúcsúztató
Játszótéri Napot, ahol tartalmas, §rerekek és felnóttek számára es/alánt
szórakoztató programokkal váLrtak mindenkit, A fesztivásátor környékén valódi
játékparadicsom vátta a $lerekeket, de voltak kézmúves foglalkozások,
közlekedésbiztonsági játszóh€n, arcfestés, szabadulószoba, portrérajzolás,
1uíihajtogatás, 1égváLr és körhinta is. A színpadi programok sorát búvészshow nyitotta,
majd a Black Bunny Rock and Ro11 Club tárrrcosa_i következtek, akiket Bene Gabi
követett a színpadon. A délutá,rr folyamán volt még Muzsikáló Matiné és színpadra
1épett a Honvéd Bajtarsi Klub Vidám Nagrik kórusa is, A program érdekes eleme volt
a látványos túzoltó bemutató is, A fesztivásátor közönséget dr. Á]dozó Tamás
polgárrmester és Unger Tamás alpolgérrmester köszöntötte. Ezt kóvetően tartották a
ha$lományos jótékonysági fózóverseny eredményhirdetését. A zsúri értékelése
szerint a benevezett 11 csapatból a veíseny harmadik helyezettje a Napsugar
Bölcsóde 1ett, második helyen a Túzoltóság csapata végzett, míg a legíinomabb ételt
a Bokrétások csapata főzte. A szetvezők az idei évben a főzőverseny 154.355,-Ft
összegú bevételét a Napsugér Bölcsódének ajánlották fel. A megjelenteket ezt
követően dr. Kovács Zoltán országgrulési képviselő is köszöntötte. A délutáni
programok során adtáLk át a ,,... mint uízbe dobott kauics... " elnevezésú TOP-os
pályázat keretein belül meghirdetett környezetszépítési verseny díjait. A nap
sztárvendégei Peller Károly és Oszva]d Marika operett énekesek voltak. A játszótéri
nap Dj Béci retró bulijával zéLrult.

Ezen a napon a Pápai Hósök Napja alkalmából megemlékezést taított a Pápai
Huszár E§,esüiet. A rendezvény huszárparádéva] vette kezdetét. A huszárok
1átványos menete a Lovasiskolából a Jókai utcán át a Bajvívó térig vonult, majd
onnan a megemlékezés helyszíneire, a Korvin utcára és a Szent IstváLn úti
emlékmúvekhez indultak. A rendezvénys orozat tészeként a Bajvívó téren in§renes
§,ermekprogramokkal vártá7< a kicsi huszárokat, us/anitt Pápa Vá_ros
Fúvószenekarától katonazenéket, katonaindulókat hallhattak az érdeklődók.
Lubienski János Korvin utcai emlékmúvéné1 dr. Gerencsér Tibor krakkói főkonzu1,
dr. Kovács Zoltán országg"blési képviseló és dr. Áldozó Tamás polgármester helyezték
el a tisztelet és emlékezés koszorúit. A menet innen a Szent István úti világháborús
emlékmúvekhez meflí, ahol az 1914, augusztus 17-ei Gorodoki 1ovasroham hóseire
emlékeztek, Az alkalmon vitéz Győrffy-Villám András ha5lományórzó
dandártábornok mondott beszédet. A megemlékezés koszorúzássa,1 zárult.

U$lancsak e napon ünnepelte megalakulásának 40. évfordulóját a Pápai
Húsos Horgász E5resület, mely 1981-ben alakult meg a Pápa és Vidéke
Horgásze§u esúlet szakosztáyaként. A kerek évforduló kapcsá,rr na5lszabású,
horgászversennye1 színesített, egész napos rendezvén}t taítottak az E5lesület
borsosryori taván. Az ünnepélyes eseményre elfogadta a meghivást dr, Áldozó Tamás
polgármester, dr. kovács zoltán országg;"ilési képviseló is, akik köszöntötték a
meghívott vendégeket és gratulátak a tagságnak az elmúlt nes/ven évhez. Az
eseményen a Ma$rar országos Horgász Szövetség képviseletében Marttn Krisztirin
Tamás díszokleveiet nyújtott át az E5lesúlet elnökének, dr. Tráncsics Aladrár, a
Bakony-Balaton Horgász Szövetség részérőI ,,A ítorgaszatért" emlékplakette1
kedveskedett Orbrán Péternek, több évtizedes munkájáért, amellye1 megalapozta és
elindította az E$lesület példamutató fejlődését. A jubileumi nap közös vacsorával,
díjátadással, tomboláva1 és kötetlen beszélgetésseI zárult,

Augusztus 29-én a CardioMAX Sporte§lesület hatodik alka,lommal rendezte
meg közösségi ultrafutó kihívását. A Külsó-várkerti futókörön ren dezett Var az ULTRA
Kert 2021, sporteseményen mindkét nemben az nyert, aki hat óía alatt a legtöbb
kilométert tudta teljesíteni. A versenyen több mint húsza:r vágtak neki a köröknek.
Végül a nóknél 40,2 lefutott kilométerrel Györkös Virág lett az első, megelózve
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Politzerné ,Czottner lbolyát (30 km) és Ta]abér Adriennt (23,38 km). A férfiakná
Dercző Zoltán nyert 52,8 kilométerre1. A kategóriában második Szóke Zsolt (51,55
km), harmadik Szenkovics Jinos (42,2 km) lett. A kihívást dr. Áldozó iamás
polgármester is Lelj esítet te.

Augusztus 3 7-én tattotta ünnepi tanévnyitó ístentiszteletét a Gyurátz Ferenc
trvangélikus Általá,rros Iskola az evangélikus templomban. Az a-lkalmon ha-lát adtak
az iskola húszéves múködéséért, 1sten átdását kérték az induló csodavá,r trvangélikus
óvodára, va]amint átadták az iskola új épúletszáLrnyát, Az ünnepi alkalmon szimerei
János evarrgélikus püspök, Varga Márta, a Ma5uarországi Evangélikus Eryhárz
országos lrodája Nevelési és oktatási osztáyának vezetője, dr, Áldozó Tamás
polgármester és szücs Gábor iskolai gazgató mondtak beszédet. trzt követóen
szemerei JáLrros püspök megádotta az új épületszárnyat, szücs Gábor igazgató és
Vencze1 Csaba e$lházkózségi felü$leló átvágták a nemzetiszínú szalagot, majd a
megjelentek megtekintették az új épületrészt, amely es/ tornateremmel és e§r
ebédlóvel bóvült, ahol 70-80 fó fér el e§rszerre. Az eseményen Unger Tamás
alpolgálrmester is jelen volt.

SzePtember 1-Jén a HÓvirág utca és a Tapolca sétány kereszteződésében tartott
sajtótáékoztatón adott hírt dr. kovács zoltán országgrulési képviseló és dr. Áldozó
Tamás polgá,rmester arról, hory Pápa Város Önkorm Áyzata 4OO millió Ft támogatást
nyert e1 a Települési kömgezetuédelmi infrastruktúra-fejlesztések címú, ToP-2.1.3-15-
VE 1-2020-000 42 sz. ptojekt pályélzati kiírásra benyújtott p yánatáva1, mely a város
problémás területeinek csapadékvíz-elvezetését o1dja meg. A projekt támogatói okiratát
augusztus 30-án adta ki a Pénzü5lminisztérium RegionáLlis Fejlesztési Programok
Végrehajtásáért Felelős Helyette§ Államtitkárrsága. A íejlesztés célja a belterületre hullott
csapadékvizek és a felszín a-lól előtöró fakadó vizek rendezótt és kartétel nélküli
elvezetése, a belterÜleten áthúzódó vízfolyások és belvízcsato rné:k, belviz elvezető
rendszerek rendezése, Jelenleg az Ady és a Tapolca sétárryon szükséges elvá-lasztott
rendszerú és megfeleló méretezésú csapadékcsatoína kia]akítása, á kiöntések és
károkozások elkerúlése érdekében, A területen a szúk közterületek és a meglóvó
közm,őltil,őzat miatt zált csapadékcsatorna kialakítása szükséges. A megva-lósított
beruházással összesen 910 m-rel növekedik Pápa város lsapadék-iízvédelmi
létesítményeinek hossza. A tervezett múszaki megoldások a beavaikozási területek
vódelmét biztosítják, és a beruházás megvalósításáva1 a jelenleg fenná,-lló problémá,J<
megszúnnek. A sajtótájékoztatón jelen volt Bakos Lászlő, a várósrész önkórmáLrryzati
képviselőj e é s Rádi Róbert városfej lesztési o sztáJw ezető.

Szeptember 2-á,n tűzoltó gépjármúvek felvonulásáva] vette kezdetét a pápai
túzoltóság fenná]lásá,riak 150. évíordulója alkalmából szer\]ezett programsorozat. A
tűzoltók a katasztrófavédelmi kirendeltség épúletétól a szent Flórián-szoborhoz
vonultak, ahol dr. Áldozó Tamás polgármester részvételével koszorút helyeztek el az
emlékmúnél. Ezt követóen a progíarn a Jókai Mór Múvelődési Kózpont
színházépületében kiá|llításmegnyitóva] folytatódott. A katasztrófavédelem központi
Múzeumának 15o éues a magaar tűzottósdg cimű váLrrdorkiáülítása helyi
túzoltórelikviákka1 kiegészített pápai tárlatát dr. kovács zoltán ország§rulési
képviseló nyitotta meg. A jubileumi program ünnepi állomáLrrygruléssel folytatódott,
Dr. Áldozó Tamás polgármester ünnepi beszédében pápa város nevében köszönetet
mondott a túzoltók munkájáért, a helytállásért, a folyamatos készenlétért, az
e§ruttmüködesért, végül az Önkormányzat nevében meghívta a túzoltósá8
álományát, volt és jelenlegi pápai túzoltókat és családtagjaikat a Ha5lomá,rryok
Heglére e$l családi napra. A pápai túzoltóság történetét Csillag István túzoltó
ezredes, a Veszprém Me§/ei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgató-helyettese
ismertette, Dr. Kontrát Károly, a Belüryminisztérium parlamenti álamtitkára,
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miniszterhelyettes ünnepi beszédében köszönetet mondott a pápai tűzoltóknak azért
a szolgáatért, amít a vá,rosban és környékén élők biztonságáórt végeznek. Az ünnepi
álománygrulés végén elismeréseket adtak át, köztük Pintér Sándor belúglminiszter
elismeró oklevelét, melyet a Pápai Hivatásos Túzoltó-parancsnokság álomárrrya
részére dr. Kontrát KáLroly parlamenti álamtitkar, miniszterhelyettes és Dáuryi Bóla
tú. dandáftábornok, a Veszprém Me5rei Katasztróíavédelmi Igazgatóság igazgatóla
adott át, va-lamint az Év Pápal Túzoltója díjat, melyet 2O27-ben Csöngei István
címzetes túzoltó törzsórmester vehetett át dr. Áldozó Tamás polgáLrmestertól.

Szeptember 4-én nj helyszínen, a Schwenczel-réten rendezték az idei
ErzsébetváLrosi napot. A délutáni rendezvényen gzermekprogramok, színpadi
produkciók és a ha5lományos jótékonysági főzőverseny vátta az érdeklódóket kilenc
főzőcsapat részvételével. A rendezvényen rendór- és túzoltóautó bemutató, szüreti
játékpark, babasarok, kreativ játszól^Lin, arcfestés, közlekedésbiztonsági és
balesetmegelóz és| játsző|táz várta a családokat. A színpadi programok sorát a Hold
szinház Három kíuánság címú interaktív mesejátéka nyitotta, majd a Vaszari Dalkör
szőrakoztaIta a fesztiválsátor közönségét. A délutá,rr folyamrin színpadra lépett még a
Black Bunny Rock and Roll Club és kuplékat énekeltek a GráciáLk. Yenczel Csaba, a
városrész önkormányzati képviselóje ezután átadta az Erzsébetváros legszebb
virágoskertje internetes verseny augusztusi fordulójárrrak diját. Az elismeró oklevelet
és a városrészben ta]áható gazdabolt tulajdonosa átal felajá,rrlott vásá,rlási utaivérnyt
Halászné Kapcsá,rrdi Szilvia vehette át. Y enczel Csaba köszöntójét követóen a
megjelenteket dr. Kovács Zoltfut országgrblési képviselö is köszöntötte. Dr. Áldozó
Tamás polgéLrmester beszédében elmondta, ho5r a Schwenczel-rétnek eddig nem volt
hivata_los átadóünnepsége, ezen a napon a program résztvevói voltak azok, akik
ünnepélyes keretek közt felavattálr az új közpatkot. A köszöntők utá,rr adtéLk át a
jótékonysági fózőverseny díjait. Harmadik helyen végzelt az tr5lesített Szociáis
Intézménv Vörösmarty úti Otthonházának csapata, a második a Vasas Szakszervezeti
Szövetség egnittese 1ett, míg a legfinomabb ételt a Pápai Víz- és Csatornarnű Zrt.
csapata főzte, A zsúri különdíjat ítélt az Erzsébelválosi Ízek csapatának. A
fózóversenyen 203.800 Ft ryúlt össze, melyet az Eízsébetváíosi Tagóvoda
j átékbeszerzésre fordíthat, Az ünnepélyes pillanatokat követóen az est sztárrvendégei,
a NikiMiki és a CsinibabáLk léptek színpadra. A városrészi nap végén Gregoriva1
bulizhattak az eízsébetváíosiak.

E napon harmadik alkalomma] rendezték meg Döbröntén a Fuss szíuuel egg
mosolgért elnevezésú jótékonysági futóversenyt. A szervezők idén a nevezési díjakból
és a szponzori felajánlásokból ,,Az ldóskorúak szociá_lis ellátásáért" Alapitványt
támogatták. Hat korcsoportban né5, távra v{árt{á:k a szetyezők a nevezéseket, elóször
a 14 év alattiak távja, majd a7, 14 és a 21 kilométereseké indult útnak. A 14 km-es
távon Horváth József ért a leg5rorsabban célba (1:24:08). Megvédve tavalyi elsőségét,
2 1 km-en Veszprémból Szalai Dávid futott a legryorsabban (I:47 :28). A versenyen 14

km-en dr. Áldozó Tamás polgármester is elindult, aki kategóriájában második helyen
ért célba |7:42:02). A városvezető az első pillanattól kezdve tárnogatta a
kezdeményezést, aho5l a vérros is, hiszen a velseny bázisa a döbröntei Patakma_lom
Vendégház volt.

Ezen a napon a Tapolcafői Kertbarát Kör szúreti programja és a Tapolcaíői
sporte§lesület sport és kulturáis napja kínált tarta]mas programokat a
tapolcaíőieknek és vendégeiknek késői estig. Délelótt a Döbrés dúló pincéitól indult
a ha§rományos szüreti felvonulás, a menet végig vonult a településen, majd a
játszótér mellett felallított fesztivásátorhoz visszatérve mindenkit vártak a finom
falatok, melyhez cigényzenekar szolgiilatta a zenét. A felvonulást 2009, óta kétévente
rendezik meg, í5l ez a hatodik ilyen rendezvény, mely az idei évben páJyázati
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forrásból, az Emberi Eróforrás Tá,rnogatáskezelő tá,rnogatásával valósult meg, A
Sporte$lesület a Tokiói Olimpia je5,ében rendezte meg á programját, mely délelótt
kispályás labdarúgó tornával és a glermekek olimpiáJavá kózdoáott. A 'iapolcafó
központjában lévő játszótér melletti területen 1égvar, rendór-, majd túzoitóautó
bemutató és a Háromhatá,r KulturáLlis és Spoite§,esület jóvoltából különféle
ryermekprogramok vrárták a legkisebbeket. Délutárn á színpadi produkciók soíát a
Tapolcafói Forrás Népdalkör nyitotta, majd a Kupi Hazai Ve5zes Páintas énekcsoport
lépett fel. Horváthné szabó Andrea interaktív grermekmúso ráva1 szőrakoztatta az
apróságokat, majd az operett voices Társulat múvészei, szécskay ]1dikó és ]Katczagi
János músora következett, akiket a kiscsószi ha5lományórzó néptá,ric csoport
követett a színpadon. Az est kót sztárvendógeként a Dúpla Káve, majd ness Hajnalka
szóíakoztatta a tapolcafóieket. A rendezvényt megtisZtelte jelenlélével dr. Kovács
zoltán országgrűlési képviselő és zsegraics Gyula, a településrész önkormárnyzati
képviselóje.

szintén e naporr pótballagó,s címen várta az elmúlt három évben végzett
középiskolásokat az önkorm ányzat a szabadtéri színpadra. Az elmaradt városi
ballagásokat kívánta a buliva_1 pótolni a városvezetés, hiszen előbb a kedvezötlen
időjarás, majd két májusban a koronavírus-járvany nem tette lehetóvé a több
évtizedes ha§,omá,rryokkal bíró eseményt. A rendezvény elején Cserneczky Laura, apetóíi sándor Gimnázium volt végzóse szóIt az elmúlt három évben végzett diárJ<ok
nevében. A megjelenteket dr. Kovács Zoltén országg;rűlési képviseló is köszöntötte,
aki emlékeztetett, dr. Áldozó Tamás polgarmester ötlete alapj án született meg a
pótballagás elnevezésú rendezvény. Ezutá,rr dr. Áldozó Tamás polgármester mondott
beszédet. A városi ba-llagás kiemelt eseménye a felnőtt pápai polgáLr.rá avatás. Ebból
az alkalomból a városvezetó pápa város felnótt polgáLra-i közé fogadta kerper Annát, a
Pápai SZC Jókai Mór Közgazdasági Technikum és Kol1égium tanuloját, va]amint
Márkus Mihaly Pát, a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Múvészeti
szakgimnáziumának diákját, akiknek átadta az eseményt szimbolizáJó, a város
címerével díszített lá,rrcot és emléklapot. A pótballagáson a Ricsá,rdgír és a Carson
Coma zenekar 1épett íel.

Szeptember 5-én nagtszerúen szerepelt vér_rosunk a Futókörök napja
elnevezósú futóversenyen, hiszen a 129 pápa: és Pápa környéki résztvevó köze| 1370
km-t tett meg, amive1 pápa városa a rangsol nyolcadik helyén végzett. Első
alkalommai, ha§rományteremtő szrándékka-l virtuálisan vetélkedtek eg,rrnással az
országos Futópáya-építési program keretében átadott rekortán borítású páLlyákon a
települések, országszerte tiz helyszínen várták a mozogni vá5lókat. A
szabadidósport-eseményszelwezók országos szövetsége áta1 meghirdeteit ver"eny
céIla az volt, hory a futók minét több kilométert teljesitsenek. Pápán a Külsó-várkerti
futókörön rendezték meg a sporteseményt, melyet a mozgás és a futás népszerúsítése
mellett jótékony célért és a város va§l kerület dicsóségéért hirdettek meg. A többi
kilenc helyszínhez hasonlóan városunkban is 10 órakor startoltak a sportolni vágzók
- közöttük dr. Áldozó Tamás polgármester ís -, akik 18 órájg futva va§r sétálva
si-ujtötték a kilométereket. A szeruezők chipes méréssel rögzítették . -egt"ii távokat,
a legaktívabb vá,rosok és a legtóbbet futók díjazásban részesültek. A Futókörök napját
Dabas nyerte, a}rd, az 59 1 résztvevő összesen 3426 km-t tett meg.

Szeptember 5-6-án kibóvitett elnökségi ülést tartott a Váirosok-Falvak
szövetsége Tihanyban. A program vendége Maruzsa zo|tán köznevelését felelós
államtitkar volt, Az ülésen Unger Tarnás alpolgrlrmester vett részt.
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Szeptember 7-én mutatták be a Jókai Mór Varosi Könyvtár közösségi
termében Horváth Ferenc Ők is a hazat szolgátták címú, a tI. világháborút megjárt
pápai katonáik történeteit bemutató sorozatának második kötetét. A könyvbemutatón
megjelenteket - akik közt helyet foglaltak több, kónyvben szerepló e5lkori ejtőernyós
Ltozzátartozői is - dr. Áldozó Tamás polgármester köszöntötte. A rendezvényen Nagl
Imre népmúvelés-ma5lar szakos tanár beszélgetett a szerzővel.

Szeptember 8,72, között, köze1 két év után ismét otthont adhatott az
EsterhéLzy-kastély udvara a Pápai Csűlök-, Cicege- és Borfesztiva_lnak. A
rendezvényen remek gasztronómiai kínálattal és szórakoztató programok
sokaságával vá,rtárk a látogatókat. A zenei élményhez az ország számos borvidékéről
érkezett borászatok és ery páinkah áz kinál,ata, valamint ízletes csülök és cicege
ételek, langalló és kúrtóska]ács biztosították a gasztronómiai kínáatot. A rendezvény
pénteki hivatalos megnyitója a Bohém Ragtime J azz Trió músorát követően a
Borrendek bevonulásáva1 vette kezdetét. A Somlói Borrend képviselói között két
újonnan avatott borlovag is megtisztelte a progíamot, Frank Liu, a Chi Fu Investment
Holdings Group cégcsoport elnök-vezérigazgatója, a Pápai Hús Kft. tulajdonosa és
Halász Jémos, ország5rulési képviseló, a Városok-Falvak Szövetségének elnöke. A
bevonulás után PolgéLrdi Sándor esperes, a Somlói Borrend ceremóniamestere
köszöntötte a megjelenteket, Unger Tamás alpolgármester, a Somlói Borrend
nas,.ínestere údvözló szavait is tolmácsolva, majd Halász Jémos ország5rulési
képviseló szólt az erybeg"rrltekhez. A megnyitót követően az Unknow Duo
szórakoztatta a fesztivásátor közönségét, az este sztárfellépője Charlie és zenekara
volt, A szombat délutárrr eisó fellépóje a fesztiváLlsátor színpadrin a MoJ azzter
elnevezésú za]ai formáció volt, akit Kárászi IstvéLn és Merics Nikolett követtók, akik a
francia sanzonok világába kalauzolták a hallgatóságot, Este a na5rszínpadon a Csík
zenekat 1épett fel. A fesztivárl utolsó napja, borvasá,rnap is számta]an szőt a]<ozt at ő
programma1 váíta a2 oda ellátogatókat. A délutáLrr folyamán Pápa Város
Fúvószenekara, majd a pécsi The Annie Project és Szalkay Dávid & Jazzformers adott
músort. A rendezvény záróíellépőjeként Szabó Balázs Bandája koncertjét ha.l1hattá,k

az érdeklódók.

Szeptember 9-7 7. közőtt városunkban tartotta elnökségi ülését a Városok-
Falvak Szövetsége. Az államhatáLrokon túlnyúló kulturáis kapcsolatok erósítését
zász|alfua tűző szeryezet a Pápán megvalósult jó ryakorlatokkal, fejlesztésel<kel
ismerkedett. Az elnökségi ülés csütörtök esti programján Halász János, a Szövetség
elnöke taJtott tájékoztatót. Ezen a települések előtt áló, a kormárny álta] biztosított
lehetőségekre hívta fe1 a fi5,elmet. Kiemelte, na§/on sok olyarr trimogatás van, ami a
koronavírus-járváLrry utáni élet újraindításával kapcsolatban tud segíteni a
közösségeknek. Az elnökségi ülés péntek délelótti programján dr. Áldozó TamáS
polgáímesteí tartott előadást a városfejlesztés elmúlt néháLrry évének eredményeiró1,
kiemelten pedig a barnamezős beruhrizásról, Elóadása utáLrr Rádi Róbert
városfejlesztési osztályllezető a további fejlesztési elképzeléseket ismeítette, i§/
példáu1 a Kossuth utca rekonstrukciós terveit, mel5mek megvalósítása mát az idén
elindulhat. A tájékoztatókat követóen a VFSZ elnökségi tagjai megtekintették a Pápai
Spoftcentrumot és a Schwen czel-rétet, majd a Zöid Varos 1. projekt helyszínét, a
VéLrkertet jarták be. A program folytatásában a Ha5romá,rryok Heglén tettek
látogatást, este pedig részt vettek a Pápai Csúlök-, Cicege- és Borfesztivá.l
megnyitóján.

szeptember í3-án újabb várkerti éS ErZSébet ligeti 1étesítményeket adott át
Pápa Váíos Önkormányzata a pápaiaknak: az újJáépiteít zenepavilont és az Erzsébet
ligetben felépített új pavilont. A Várkertben kezdódött ünnepségen az e5lbegrulteket
dr. Áldozó Tamás polgármester köszöntötte, aki íelídézte a Nyrlasi József által
készitett régi zenepavilonhoz kapcsolódó emlékeit, majd a két park megújításaról
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beszélt, Rádi Róbert váLrosfejlesztés i osztáJyvezető a pavilonok múszaki paraméteíeit
ismertette. A nemzeti színú szalag átvágása után az érdeklódók átsétáltak az Etzsébet
1igetbe, Az ott létesített új pavilon - mely az e§,kori Erzsébet kiráyné emlékmú helyén
á1 - Dénes Tibor és Harasztovics Róbert fafarag ók keze munkáját dicséri. Dr. Áldozó
Tamás polgármester beszédéb en azt kivánta, hory hasznaljáü< jó egészséggel a két új
létesítményt a pápaiak, 1e5,en helye ta_la]kozásoknak, 

-.enáe-eiy=eknek 
és

vigl,ázzanak rá, ho$l minél tovább szolgáljárk az itt élőket.

.. szeptembef 14,én kibóvített 
.. 
elnökségi ülést tartott a Települési

Önkormányzatok országos Szövetsége (TÖOSZ) Buiapesten, a szervezet Titká,rságán.
Az ülés keretében az alábbi napirendi pontokat tarryalták meg:
I. l T ájékoztató a Telemedicina egészségü$li szolgátatásról

Elóadó: Gombos Attila üs,.vezet ő igazgató, Tel,edoc Kft. (A TeleDoc Holdin csoport
tagja)

2./ Napelemek 1akosságnak és energia közösség
trlőadó: Fecske KáLroly városi energetikrrs sruké.tő

3./ Elóterjesztés a JADECARE projektben történó esruttmúködésre
Előadó: Schmídt Jenó elnök, dr. Gyerryák Ferenc fótitkár

4. / El,őlerjesztés a Köllner Ferenc Emlékdíj, TÖOSZ Emtékplakett éS TÖOSZ
Emléklap 2O2I. évi díjainak adományozására
Elóadó: dr. Gyerryák Ferenc fótitkár

5,/ A TÖOSZ 2021. szeptember 28-ai Küldöttgrulésének elókészítése
trlóadó: Schmidt Jenó elnök, dr. Gyer$iáL}r Ferenc főtitkrá,r

6. / A TÖOSZ 2O2I . évi regionális potgarmisteri fórumok elókészítése
trlőadó: Schmidt Jenó elnök, dr, Gyergzák F.erenc főtitkár

7./ Tájékoztató az elrnúlt idószak önkórmáLrryzatokat és a Szövetséget érintő
kérdéseiról
Elóadó: Schmidt Jenő elnök

8./ tr5,ebek
A kibővített elnökségi ülésen dr. Áldozó Tamás polgáímester, a TÖOSZ tá,rselnöke
Vett íéSzt.

.. Ezen a napon taította soron következó ülését a pápai Német Nemzetiségi
Önkormányzat. A képviselók elsóként a 2o2I. évi költségvetését módosították,
tekintettel arra, ho§r két programra is pályázati támogatást kaptak. A második
napirendi pontban a Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános
Iskolábarr folyó nemzetiségi oktatás 1oo.0o0,-Ft-tat történó támogatásáró1 dóntöttek,
A harmadik napirend keretében döntés született a nemzetiségi náp megrend ezéséről.Ezt követően a német nemzetiségi tagozatos, elsó osztályos diakok schultute
köszöntéséIől és a Munkácsy Mihaly Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általáfios
Iskolában megrendezendó Márton napi vigadalomró1 döntötiek a képviselók. A ve5res
ü$lek keretében szó esett a németek kitelepítésének 75, évford;lójar a szeryezett
szeptember 28-i programról is,

Szeptembef 77-én tartotta soron következó ülését a Pápa Varosi Cigány
Nemzetiségi Önkormányzat (PVCNÖ), A képviselők a CsatkáLra ter]ezelt zará,rrdokút
programjá,ról és kóltségeiról szóló elóterjesztést tár$raltáLl< meg. Városunkból több
mint nyolcvan íó vesz részt a szeptember 18-19-én megrendezendó csatkai búcsún,
amí a karpát-medencei cigányok legfontosabb ünnepe. kisboldogasszony napján a
világ minden tájáról romák ezrei érkeznek a zará,rrdokhelyr.e. e rvcnö 

- 
vil]lita az

utazás 254,000 Ft-os költségét,
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Szeptembef 17-19, között a Nemzeti AgráLrgazdasági Kamara a koronavírus-
j árvány miatti e§l év kiharyás után újra gondolta a pápai AgráLrexpót és ery fiatalokat
megszólító, 1endületes, rengeteg szakmai és családi píogramot felsorakoztató
rendezvényt sze^|ezett 24. Pápai Dxpo és Agrárpiknik néven, A rendezvény pénteken
este a Bagossy Brothers na5rsikerú koncertjével vette kezdetét. A régió legna§lobb
mezőgazdasági rendezvényének hivatalos megnyitóját szombaton délelótt taították a
Városi Sportcsarnok mögötti területen. A megelenteket elsóként Unger Tamás
alpolgáLrmester, majd Papp Zsolt Györgl vidékfejlesztésért felelős helyettes
á.llamtitkáLr és Takács Szabolcs kormán5.,rnegbízott, va]arnint Győrffy Ba7ázs, a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke kőszöntötte. A 24. Pápal Expo és

Agrá,rpikniket dr. Kovács ZoItát,L országgrőlési képviselő, a rendezvény fóvédnöke
nyitotta meg. A beszédeket követóen adták át az expó díjait. Pápa Varos Kúlöndíját a
malomsoki Boros Bálint kapta. A Veszprém Meryei KorméLrryhivatal különdíját
Ne5ledi Balázs óstermelő vehette át, A Veszprém Me$rei Önkormányzat különdíját
Nyárád közsógnek ítélték oda. A Nemzeti AgráLrgazdasági Kamara kúlöndíját a
Készenlét Zrt, &demelle ki. A megnyitót követóen megkezdődtek a szakmar és
szőrakoztató programok. Az érdeklódók beszélgetést hallhattak a mezőgazdaságt
t{imogatások céljaró1 és jövójérő1, majd vadás zati-er dészeti szakmai fórumon vehettek
részt. A vadász sátorban Pék Lajos fotómúvész képeiból kiá.llítást tekinthetnek meg
az érdeklődők. lirdekes kezdeményezés volrt az élő könyvtar, ahol régi szakkönyvek
helyett ryakorló szakemberektó1 informálódh attak az ágazatot érintó kérdésekró1. Az
expó egész napos programjai közt termelói piac, személy- ós haszongépjrlrmúvek
bemutatója, állatsimogató, parasztolimpia, mobi1 kalandpark, 1égvár, felfújható
kosá,rlabda, célkapu, csocsó várta a 1átogatókat, akik a gasztrofaluban ízletes
ételekbó1 és vátozatos ita]kínalatbó1 váogathattak. A mobilizá]t kormányablak is
kitelepült a rendenlényre, igt a két nap során lehetóség volt kormárnyablakban
indítható ü5zek intézésére a helyszínen. Este a Punnany Massif zenekaí 1épett

színpadra.
A Pápai trxpo és Agrárpiknik egyik kiemelkedó eseménye volt a23. Veszprém Megrei
Vadásznap. A vadászkamara rendezvénye idén két naposra bővült: szombaton
kótetlen fórumbeszélgetést tartottak a vadgazdákodás aktua_lis kihívásairó1,
vasárnap pedig a Bakony Vadászkürt Egylet köszöntó dallamait követóen Pap Gyrrla,
az országos Ma§lar Vadászkamara Veszprém Me§,ei Területi Szervezetének elnöke
köszóntötte a vadásznapra látogatókat. Ezt kóvetően Szedlák Attila, a Nemzeti
Agrrirgazdasági Kamara fői,gazgatója szólt az egybe5iúltekhez. A rendezvényen Pap
Gy,rrla elnök három kitüntetést adott át, Gaá Tibor, a Veszprém Me$lei
Vadászkama_ra vizsgabizottságának tagja Maryar Vadászatért Emlékérmet vehetett át
nyrrgdíjba vonulása alka_lmából. Nimród-érem kitüntetésben Mesterházi József
természetfotós és Bata István hivatásos vadász részesültek. A megnyitót követóen
ha$lományos programokra vártáJ< az érdeklódőket: volt fózés, de vadászkutya-,
solymász- és vadászíjász bemutató is. A ryerekeket a nap íolyamán játszóh.i;z, népi
fajátékok, kalandpark, allatsimogató és kézmúveskedés várta. A fózőversenyen több
különdíjat is kiosztottak. A díj akat dr. Kovács Zoltán országgnllésr képviseló, Unger
Tamás alpolgarmesteí és Pap Gyula elnök adták át, A legjobbnak jaró fődíjat Pállfy
László és csapata nyerte el.

Szeptember 78-án a városrészi napok sorozata a Vajda Péter lakótelepre
érkezett, A jótékonysági főzóversenyre nevezett 12 csapat kora délután kezdett hozzá
a íőzéshez. A szórakoztaló csa,ládi programok közt volt közlekedésbiztonsági
1átszóház, rendőr- és túzoltóautó bemutató, játékpark, babasarok, szabadulószoba,
kreatív játszóhitz, légvi:r és mászófal is, A Jókai Mór Városi Könyvtárnak
köszönhetően pedig in5len elvihetó könyvek közü1 is váogathattak az érdeklódők. A
színpadi programok soíát a gici mazsorett csoport bemutatója nyitotta, őket az
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Egészségfejlesztési Iroda Gici csoportjának zumba bemutatója követte. A
RépaRetekMos/oró egruttes ószköszöntó interaktív grermekmúsoru .rtár., udták át u
...mint vízbe dobott kavics.,. közösségfejlesztési projókt keretein belül meghirdetett
kertészkedjűnk közősen környezetszépító verseny alait. e versenyre neveátt vajdai
lakók a május 29-i közös virágültetés óta folyamátosan gondoztéü<, szépítették a
kiskerteket ezzel is színesítve 1akókörnyezetüket. A szerveáők ezért rr5, áor.tOtt"k,
nem á]lítanak fel sorrendet, hanem minden résztvevó - Mezósi Tiborné, Mezósi Tibor,
Péterné Kovács Elvira Rózsa és Szennyai Józsefné - ajándékcsomagot kapott. A
díjkiosztót követóen a pápai cirkuszmúvészeti E$lesülót bemutatója" köveikezett,
majd a Pápai Musical Studió Junior lépett színpadrá. Kora este dr, Guús János Zsolt,
a városrész önkormányzati képviselője köszöntötte a megjelenteket. Bejelentette, a
főzóversenyen 183.805 F't §rult össze, melyet a Vajda Péte; Lakótelepi Gyermekekért
Alapítvá,rrynak ajáLrrlottak fe1. Ezután Unger Tamás alpolgarmestér szólt az
e§,begrultekhez. A köszöntóket követóen aaiat at a főzóveisáy díjait. Harmadik
helyen végzett a csodavár Evarrgélikus Óvoda csapata, másodík heíyezést ért e1 a
Vajda 15 Team. A zsúri véleménye szerint a legfinómabb ételt az Apáritif Bizottság
csapata készítette el. A díjkiosztót követóen lépett színpadra ,z eát sztárvendége,
Szandi. A napot Gregorí Retró bulija zárta,

Szeptember 79-én délelőtt az Esterhí:zy-kastély udvarán ültetett emlékíát a
Pápa és Kórnyéke Zsidó Kulturáis Haglományőrzó E5zesület. A zsidóság múltját,
jelenét és jövójét szimbolizá,ló kórisía elültetésével vette kezdetét a zsidő kulturá]is
Napok rendezvénysorozata. A megjelenteket Schmidt Orsolya, az e5lesület elnöke
köszöntötte, majd schmidt Dezsóné, az e5zesület elnökségi tagia elevenítette fe1
beszédében a pápai zsinagóga történetét. A programon megjelenteket pápa város
önkormáLrryzata nevében unger Tamás alpoigriráester köszöntötte, A beszédeket
követően a jelenlévők közösen ültették el a íát. Az e5zesület vezetősége köszönetet
mondott Németh korné1 fókertésznek, schmidt Dezsőnek és szúcs zoltánnak a ía
ültetésében nyújtott segítségükért. A zsidó kulturá]is Napok programja délután a
zsinagógában játszőházzal folytatódott, majd kurucz Ákos, a Nyíreryházi zsidó
Hítközség rabbijelöltje beszélt a megjelenteknek az őszi ünnepekról. E)után unger
Tamás alpolgárrmester mondott köszöntót. A rendezvény kerekaszta] beszélgetéssel
folytatódott, arnelyen a város felekezeteinek képviselői, dr. Mai1 József apát-plébános,
Polgardi Sándor evangélikus lelkész, Szakács Gergely református 1elkész, oítutay
Gábor, a Hit Gyúlekezete lelkipásztora és Kurucz Ákos rabbijelölt beszélgetett a
közösségépítés kihívásairól napjainkban, A beszélgetés moderátora varga András, a
Médiacentrum szakmai vezetője vo7t. Az esemény zátásaként Teszter Nelli
zongoramúvész, dr. Nógrádi Gergely, a Frankel Zsinagóga fókántora és a Brilint Ház
Közösségi Kórusának elóadását ha]lhattáLk az ércleklódók, melynek során zsidó
dallamok csendültek fe1.

Szeptember 2O-án únnepelte fennáLllásáLrrak 20 éves évfordulóját a G1,utátz
Ferenc Gondolkodó Kör, mely 20O0-ben alakult Borbély Lajos presbiter, múvész-
tanár és koczor Györ$r evangélikus lelkész irrinyításával. A két évtized során közel
i 50 elóadást tartotta.k a Körben, mely,nek vendégei múvészek, politikusok,
pedagógusok, orvosok, sportolók és tudósok is voltak, akiktő1 sok értékes gondolatot
hallhattak a tagok. Az ünnepségen megjelenteket polgárdi srándoi esperes
köszöntötte, Az evangélikus templomban taltott háLlaadáson részt vett dr. Áidozó
Tamás polgármester is. A városvezetó gratulrilt a közösség e§lik tagjáLrrak, a
nemrégiben 90, életévét betöltó Döbrönte Tibornak is. Ezt követóen a Pápa Várrosi
Televiztó jóvoltából az elmúlt húsz év elóadásaiból láthattak összeíoglalót a
megjelentek. A jubileumi rendezvényen az evangélikus templom kórusa és B.".r.r",
Boglarka, a Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola volt diákj a múködö tl közre.
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Ezen a napon az önkormányzat Zöld város II. TOP-os projektjéhez
kapcsolódóan a rekreáció és az egészséges életmód jeryében tartottak egészségnapot
szépkorúaknak a Vajda Péter lakótelep mögötti teíületen. A rendezvényen dr. Áldozó
Tamás polgármester köszöntötte a megjelent idóseket, majd a projekt keretében a
lal<ótelep mögötti féten megvalósítandó létesítményekról szőIt, Az idősek e5l kötetlen
beszélgetés keretében érdeklődtek a fejlesztés iráurt, a hamarosan megépülő
építmények és a látvál-rytó pedig elnyerte tetszésüket. Az egészséges életmód je5zében
a rendemény vendégeit Pap Dárnie1 szeniortréneí, a Pápai Sportcentíum munkatársa
buzdította rendszeres testmozgásra, és egl rövid edzést is taított az idóseknek.
u$lancsak az időskori egészséges életmódhoz adott tanácsokat a Farkas5lepúi
trgészségfejlesztési lroda két munkatársa, akik egészségi álapotfelmérést végeztek,
vérnyomást mértek és sok jó tanácsot fogalmaztak meg a résztvevőknek. A
programhoz kapcsolódva Császárné Elek Veronika, címzetes rendőr a_lezredes, a
Pápai Rendőrkapitányság kiemelt megelózési fóelóadója közlekedésbiztonsági és
va§ronvédelmi tanácsokkal \átta e| az idóseket,

Szeptember 2I-én dr. Fellegi Norbert Veszprém me5rei rendőrfókapitány es
Regdon László pápai rendörkapitány jelenlétében nyújtotta át dr. Áldozó Tamás
polgá,rmester az Éu rendőre kitüntetést, aki további rendőröknek is adott át jutalmat
a Y étoshtnén, A várrosvezetó köszöntójében emlékeztetett, az Iiv rendóre elismerést
hagzományosan a rendórnaphoz kapcsolódva a veszprémi ünnepi álománysrulésen
adj ák át, erre azonban az idén nem volt 1ehetóség, ig;, ezen az a]kalmon gratulrált az
elöljarói átal kiemelkedónek ítélt rendőrnek, A 2O2O. ]iv rendóre kitüntetést
Mehringer RicháLrd rendőr százados vehette át. A búnüryi osztáJy megbizott nyomozó
aJosztá7ryezetője magas szintú és lelkiismeretes munk{jrinak köszönhetóen a
szervezeti telj esítménycélok elérése 2020. évben o1yan magas szinten valósult meg,
ho5l a felderítések terén a Pápai Rendórkapitányság Veszprém merye leglobbjai
között lehetett. Dí. Aldozó Tamás polgármester további rendórök kiemelkedő
munkáját is elismerte. Juta_lmat vehetett át Fúzfa László rendór íőtörzszászlós körzetí
megbizott, Varga Csaba rendőr tőrzszászlós körzeti megbízott, Sipkovits Dávid rendór
fótörzsórmester kőrzeti megbizott, Belsó Nóra rendór órmester megbízott
fóhatá,rrendész, Hegedüs László rendór főtörzszászlős vizsgáló, Tengölics Gergó
rendór főtórzsófmester helyszínelő és balesetvizsgáó, Keszler BaJázs rendőr zászlós
búnüryi techniküs, Kovács Péter rendór fótörzsőrmester nyomozó és Múller
Alexandra rendőr százados, kiemelt szabáysértési fóelóadó. Az elismerések átadását
követóen dr. Fellegi Norbert me5rei rendórfőkapitány gratulát az elismerésben
részesítetteknek és további eredményes munkát kívérnt.

Ezen a napon a Napsugár Bölcsódében adta át dr. Áldozó Tamás polgármester
és Unger Tamás alpolgáLrmester, a volt Kilián lakótelep és környékének
önkormányzati képviselője Strínyi Józsefné bölcsődevezetónek és Tóth Katéurak, az
Es/esített Bölcsódék vezetójének a Nyárrbúcsúztató Játszótéri Nap fózőversenyének
bevételéból összegrult 154.355 Ft összegú adományt. Tóth Kata köszőnetét fejezte ki
az adolr'ányéít, melybó1 a tornaszobába készség- és mozgásfejlesztő játékokat fognak
vásáLrolni.

Szeptember 22-én adták át a Várkerten és az Erzsébet ligeten végig húzódó
kerékpá,rutat. A rendezvényt az Erzsébet 1igeti zenepavilonná tartottárk, ahol dr.
Kovács Zoltán országgrulési képviseló és dr. Áldozó Tamás polgénmester beszélt a
létesítményéró1, A kerékparút a Zötd uó,ros I. projekt - Töríénelmi angolpark
funkcióböuítő megújítása az Esterhó.z,a-kastéIg körngezetében címú TOP-os beruházás
keretében készult el, melyhez 1 milliárd Ft támogatást nyert el az önkormányzat. A
projekt a két park megújításával három funkciót kívánt erósíteni: a rekreációs-, a
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sport- és közlekedési funkciót. Ezzel a beruházási elemmel újabb közel 1 km-rel
bővült a város kerékpárút-háJőzata. A köszöntők után az országgrulési képviseló és
a polgarmester Regdon László rendórkapitánnyal és ery kerékparossal, kiss
Sándornéva] közösen vágta át a nenrzeti színú szalagot.

Szeptember 23-24-én Gyulán tartott kibóvített elnökségi ülést a Városok-
Falvak Szövetsége, mell,nek vendégei Fülöp Attila szociá,]is ú§lekért felelős
államtitkar és Fülöp péter múvészeti, közmúvelódési és közgrújteményi üglekért
felelős helyettes államtitkár voltak. A szakmai e§/eztetés során a ;etentevot
tájékoztatást kaptak a szövetség elmúlt 8 hónapban végzett tevékenységéró1 és a
Slachta Margit Nemzeti Szociápolitikai Intézet páJyilzatalrőI, Gy,ula vrirosa pedig
bemutatta településfejlesztési koncepcióját, Az ülésen unger Tamás alpolgármester
Vett részt,

Szeptember 24-én dr. Kovács Zoltrin országgrulési képviseló vendégeként
látogatott városunkba Dömötör csaba országgrúlési képviseló, miniszterhelyeites, a
Miniszterelnöki Iroda parlamenti á-llamtitkára, A politikust a Városházán ó,r. Aldoző
Ta-más polgármester üdvözölte. A rövid tanácskozáson a városvezető a folyamatban
lévő íejlesztésekról, a város elótt álló kihívásokról, va]amint a stratégiai tervekról
tájékoztatta az allamtitkárt, dr. Kovács Zoltánna] pedig a 83-as szármú fóút
fejlesztéséról és annak várható hatásairól es/eztetettek, Dómötör csaba ezt követóen
sajtótájékoztatót tartott, melyen többek között aktuáLlpolitikai kérdésekről szólt, rövid
|,Lelyzetelemezést adott hazáLrrkróI ós arról, mire 1ehet számítani a következó
időszakban.

szeptember 25,én a játéké és a szórakozásé volt a fószerep kéttornyúlakon,
ahol falunapi mulatságra hívtak kicsiket és na§lokat. A kora délután kezdódött
programot futba]lmérkózések, sportversenyek sora nyitotta, A sportpáLlyán 1égvár,
kreatív játékpark, szabadulószoba, babasarok és kézmúves-íoglalkozások vá,rtak a
glerekekre. A sátorbarr felallitott színpadon az Ryz zenekar j átszott, majd Horváthné
Szabó Andrea $rermekmúsora csalogatta a kicsiket, a Pápai Musícal Stúdió Junior
csoportja letró slágereket énekelt, majd vincze viktória, a szólőfürt NéptáLrrccsoport
vezetője invitát táncházba kicsiket és na$lokat es/ajánt. A sátorban megjelenteket
Németh Zsolt, a városrész önkormányzati képviselóje kószöntötte. Dzután dr. Aldozó
Tamás polgáLrmester átadta a Kéttornyúlak SzolgáJatáért Díjat, melyet Buti Anta.lné
vehetett át kéttornyúlakért és a 1akosságért végzett kiemelkedó munkája, valamint a
településrész kózösségi életének, értékeinek §,alapitása érdekében végzett
tevékenységéért. Buti Anta]né több mint 25 évig dolgozott a település óvodájában,
dajkaként mindig na$l szeretettel foglalkozott a kis$rermekekk;l, Emellett a falu
kulturá'-lis életében is tevékenyen részt vrillalt, A köszöntóket követóen hírdették ki a
sportversenyek eredményeit, majd az est sztárvendége, a sramlikings lópett a
színpadra. A kéttornyúlaki falunapot DJ Béci bulija zarta.

Ezen a napon a Pápai Atlétikai Club (PAC) páLlyaavató programsorozatának
ötöclik eseményén a szenior atlétákat várták a pápar sportcentrumba, ahol eglkori és
jelenIegi atléták, edzők, sportvezetők jelenlétében űnnepélyes keretek tozotiátaatat
a 2oI7-ben elhunyt kiváó atlétaedzó, Kis Karoly nevét viseló fedett futófolyosót. A
megjelenteket dr. kovács zoltén országgrűlési képviseló köszöntötte, ma.ld di. Átaozo
Tamás polgarmester mondott beszédet. Az ünnepsógen részt vett Gyrrlai Miklós, a
Ma5rar Atlétikai Szövetsóg (MASZ) elnöke is. A rendezvényen ery kisfilmmel
emlékeztek vissza kis karoly több mint ötven éves páyafutására, majd Rádi Róbert,
a PAC elnöke szólt az e5lbegrultekh ez, al<i az atlétika közösségteremtó erejét emelte
ki, A köszöntók után Karcsi bácsi iia, i§. Kis Kriroly, dr. Kovács Zoltá,n ors;ágsrulési
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képviselő és az atléták képviseletében Kereszt Attila 1eleplezte az edző íaJon elhelyezett
portréját. Ezután a megjelentek e5r tiszteletkört tettek a páyán és megtekintették a
Sportcentíumot, valamint a régi sportolóknak, versenyeknek, eredményeknek
emléket allító kia]lítást.

Szeptember 26-an ünnepi a-lka]omra gnrltek össze a hívek a református
újtemplomban, altol ezen a napon taItották az lidenkert Református Óvoda új
kicsinyeinek befogadó istentiszteletét. Ezt követóen az 1921,. Szeptember 26-án
kéttornyúlakon született Na5l Lajos református lelkész emléktábláját avatták fel,
melyet születésének szézadik évfordulójára a Pápai Református Kollégium ós Na5l
Lajos családja a 1elkész Batthyány utcá házáná] álíttatott. Na5l Lajos az 1980-as
években széles körú táLrsada_lmi szövetséget hozott 1étre az öregdiákokból, ho5l a
pápai kollégium újra indulását, a gimnázium eglhÉní kézbe vételét sikerúljön az
állami-eg]nází e§/eztetések sorÉur elérni. trlsóként dr, Kovács Zoltán országgrulési
képviseló mondott beszédet, aki az ünnepségre elhozta a Pápai Református Ko11égium
8.b osztává,rrak fotóját, akik 1933 és 1941 között jártaJ<az iskolába. A felvételrő1 két
személyt, Na$l Lajost és saját édesapját emelte ki. trzután Steinbach József, a
Dunáryrtúli Református E5lházkerület püspöke idézte fel Nagl Lajos életét. A beszédek
utáLrr Márkus Miháy református lelkipásztor, a Pápai Református tr5lházme5,e
esperese megádotta, majd H, Nary Zsuzsanna, Na5r Lajos lá,rrya, Baráth Julianna,
a Pápai Református Kol1égium Gimnáziuma és Múvészeti Szakközépiskolájának
igazgatója, dr, Áldozó Tamás polgármester és dr. Németh Tamás, a Pápai Református
Teológiai Akadémia rektora leleplezték az emléktáblát. Koszorút DoháLrryné Nary liva
Zuzsanna, dr. Pappné dr. Na5l Katalin, Nagl Lajos ftának lányai és dr. Hoppá Péter,
Na5l Lajos unokája, országg,arlési képviseló, a református zsinat világi képviselője
helyezett el az emléktábla alatt, A család az ünnepséget követően a temetóben is
lerótta tiszteletét a református lelkész sírjáná1.

Szeptember 27-én a Foglatékosok Nappati Tnt ézményében dr. Á]dozó Tamás
polgármester jelenlétében adta át Mihalyfi Ákos fószerve ző Sza|alné Tihanyi
Andreá,rrak, az E§/esített Szociáis Intózmény igazgatójá,rrak a szeptember 4-én,
Dóbröntén ne$ledik a]ka]ommal megrendezett ,,Fuss Szíwel egr mosolyért"
elnevezésú jótékonysági futóverseny nevezési díjaibó1 és a támogatók jóvoltából
összeg,rllt 100.000 Ft összegú adományt, mellyel ,,Az Időskorúak Szociár-lis

trllátásáért Alapítványt" támogatták. A felajánlott összeget 22 ezer Ft-ta1 kiegészítve
fejlesztó játékok váséLrlásara fordítja az ),ntézmény,

Ezen a napon a Szent Istvéu-I Római Katolikus Általános Iskola aulájában
megtartott sajtótáj ékoztatón jelentették be, ho5l kormányzati támogatásnak
kószönhetően hamarosan íolytatódhat a Nas/templom felújítása. A programon részt
vesz Soltész Miklós, a Miniszterelnökség e5zházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős
államtitkara, dr. Kovács Zoltán országg,r-rlési képviseló, dr. Udvardy Györ5,
veszprémi érsek és dr, Áldozó Tamás polgármester is. A meg|elenteket dr. Mail József
apát-plébáLnos kószöntötte. Dr, Kovács Zoltán a sajtótájékoztatón a templom
j ellegzetességeiról, építészeti megoldásairó1 szólt, kiemelve, ho5l az épületen az elmúlt
250 évben jelentós áta.lakítást nem végeztek, a jelenlegi feladat az, l'og, negőrizzék
az utókor száínáía, Soltész Miklós álamtitkar bejelentette, a Kormámy az évekkel
ezelőtt megkezdett felújítáS folytatásérnak elsó ütemére 600 millió Ft támogatást
biztosít, rr'ajd 2O22-ben új abb 6OO millió Ft-tal támogatja a munkalatok folytatását.
Az elsó két ütemben a külső álagmegóvásra, és a belső munkáatok megkezdésére
lesz lehetőség, Az egrl:'ázrne§le nevében dr. udvardy Györgl órsek mondott
köszönetet a Kormánynak a támogatásért, dr. Mail József apát-plébánosnak a
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felújítás szorgalmazásáért, soltész Miklós álamtitkarnak, dr. kovács zoltán
országgrulési képviselónek és dr, Áldoző Tamás polgármesternek az
egrLittmúködésért. Elmondta, a támogatásból a tornyok és a külső homlokzat
felújítását, a templom környezetének rendezését, a belsó tervezést és a belsó tér
lelújításá,nak elsó fázisát tervezik megvalósítani.

szeptember 28-Ón küldött§rulést tartott a Települési Önkormá,rryzatok
Országos Szövetségének (TÖOSZ) elnöksége Siófokon.
Az ülésen az a],ábbi napirendi pontokat tá,r5lalták meg:
I/A. Kormá,rryzati kép az önkormányzatok helyzetéről

Elóadó: Pogácsás Tibor önkormányzati allamtitkáir, Belüryminisztérium
I/B, Helyi önkormányzati feladatok finanszírozása a 2022, évi közponü

költségvetésben
Elóadó: dr, Berczik Ábe1 államháztartási szabáyozásért, humáLrr és
önkormárryzati költségvetésért felelős helyettes áillamtitkar, Pénzü5lminisz-
térium

I/C. Követelések érvényesítése és a íaktoring szeíepe a finanszírozásban
Előadó: dr. Ba]la Róbert igazgatóság elnöke, Foldana Kft.

]]. Beszámoló a TÖOSZ és szervei elmúlt e$l évi tevékenységéról
Elóadó: Schmídt Jenó elnök, dr. Gyer$,ák Ferenc fótitkáLr

II]. TÖOSZ elvárrások és kezdeményezések
trlóadók: Schmidt Jenó elnök, dr. Gyer$lák Ferenc fótitkárr

IV. Könyvbemutató Pásztor Béla - Szale László: Magam Ura, Mások Szolgája - A
polgármesterségró1
Elóadó: dr, Gyer5lák Ferenc fótitká,r

V. A TÖOSZ kitüntetéseinek átadása
Elóadó: dr. Gyer$lák Ferenc íótitkáry
A kitüntetéseket átadja: Schmidt Jenó elnök

VI. E5lebek
A küldöttsrulésen dr. Áldozó Tamás polgármester, a TÖOSZ társelnöke vett részt.

Szeptember 29-én adta át Pápa Varos Önkormányzata a részlegesen felújított
Pedagógus Múvelódési Házat. Az épület legfontosabb hibának kijavításá,ra a TOP-
7. 1.1- 16-H-ERF'A-2019-00218 "Közösségi csomópont kia_lakítása a Pedagógus
Múvelódési Hi:z (Pápa, Fó utca 2.) helyiségeinek felújításával" elnevezésú projekt
keretében nyert el íorrást az önkormányzat és köze1 13 millió Ft értékú íelújítást
végeztek el az épületbelsóben, A 1egfontosabb a vizesblokk teljes megújítása volt, a
korábbi mosdókat teljesen elbontották és új térelrendezéssel alakíto tti:k kl az új
vizesblokkot. A közösségi terekben íestési munkákat végeztek a kivitelezók, a három
kisebb helyiség 1aminát padlóburkolatot kapott, a nas/terem parkettáját pedig
felcsiszolták és újra lakkozták, A legrosszabb a_llapotban lévő ablakok kereteit
kijavították, a belsó nyílászárrókat lemázolták. A projektzaró rendezvényen Unger
Tamás alpolgármester és Rádi Róbert városíejlesztési osztá)yvezető ismertette a
beruházás részleteit.

Szeptember So-dn a Jókai Mór Városi Könywtá,rban tartott sajtótájékoztatón
jelentette be Polovitzerné Antal Mónika szakmai vezetö és dr. Áldozó Tamás
polgármester, bogt az intézmény az idei évben is csatlakozik az Országos Könyvtari
Napok rendezvénysorozatához. Az Iníormatikai és Könywtari Szövetség átal 2006-ban
életre hívott kezderr'ényezés programjait az idei évben október 4. és 1O, között
rendezik, az ,,Egrűtt. Múködik!" szlogen jeryében. A Könywtari hét alatt sokféle és
érdekes programmal várjí:k a kicsiket és na$lokat e$/afánt.
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Ezen a napon egl év kiharyás után újra ünnepelték az E§/esített szociális
Intézmény Vörösmarty úti Otthonhazábaa az Idósek Világnapját. A rendezvényen
Bálint Henrietta részlegvezető, Sza-lainé Tihanyi Andrea intézményvezető, dr. Kovács
ZolIán országgtúlési képviseló és dr, Áldozó Tamás polgárrmester mondott köszóntó
beszédet. Az ünnepség végén külön köszöntótték a legidósebb és legrégebben
bentlakó szépkorúakat. A rendezvényen a Pápai Bartók Béla Zeneiskola
növendékeinek músora után Kiss Kata elóadásában ha]lhatták Aranyosi Ervin Üzen
az ősz cimű versét. A píogra_rnot Tóth Tünde elóadómúvész zenés összeálílása zfuta,

Október 7-Jén, a Zene Világnapjá,rr a Pápá Erkel Ferenc linek-Zenei Álta]ános
Iskola közös énekléssel töltötte be a város utcájt. Az intézmény minden diákja es
tanára kivonult a Március 15-e térre, a Kossuth utcára, a Y ároshéaa elé, a Fó térre
és a Tankerüle ti Kőzponthoz, ho5r énekszóval őrvendeztesse meg ajárrókelóket. A 415
diákból áLlló kórust Mészárosné Varga Veronika, az iskola pedagógusa vezényelte. Az
idei alkámon ery ószi népdalcsokrot adta-k eló. A közönség valamennyi helyszínen
na§r tapssal jutalrnazta az elóadást. A $lerekeket és taná,raikat a Városháza elótt
dr. Aldoző Tamás polgáLrmesteí és dr, Na5l Krisztína jeglzó fogadta.

Ezen a napon e§/ egész napos sportrendezvény keíetében a Pápai
Sportcentrumba látogattak a QSI Nemzetközi Iskola tanulói, akiknek lehetóségük volt
kipróbáni a Sportcentrum adta 1ehetóségeket. A sportprogram e5r minden évben
megrendezett, tradicionalis svéd esemény, amelyen részt vesz a nemzetközi iskola
összes diáLkja. A program részét képezte, ho5l dr. Áldozó Tamás polgáímester
meghívására az eseményt megtisztelte jelenlétével a Stratégiai Légiszálítási Képesség
Nehéz Légiszálitó Ezred delegációja, melynek tagjai Peder Söderström ezredes, a
Stratégiai Légiszállítási Képesség Nehéz Légiszálitő Ezred parancsnoka, J.C.
Sunders, a QSI Nemzetkózi Iskola igazgatőja, Gregory Clark, a NATO LégiszáLllítást
Kezeló Program Iroda vezetője és helyettese Szarvas László voltak. A városvezetó
körbe vezette a Sportcentrumban a vendégeket, akik elismerően szóltak a
létesítményró1.

Október 2-án szórakoztató családi napon 1átta vendégül Pápa Város
Önkormárnyzata a pápai túzoltókat és családtagjaikat a Ha§rományok He$lén. A
rendezvényre meghívást kaptal< az elódök, a nyrrgdíjas túzoltók, í5, a programokon
3-4 generáció taláLlkozhatott. A megjelenteket dr. Kovács ZoltÉu-r országgrulési
képviseló és Unger Tamás alpolgáLrmester köszöntötte. A rendezvényen adták át a
Szolgalati érmet Sebestyén Gy,ulánénak, a Bakonybéli Önkéntes 'fűzoltó E5resület
titkaíának a túzoltóság szolgáatában végzett 20 éves ádozatos munkáj á,rrak
eiismeréseként. A kitüntetést Horváth Sándor tú, alezredes, túzoltóparancsnok adta
át, aki e§ruttal köszönetét íejezte ki az Önkormányzatnak és dr. Áldozó Tamás
polgármesternek azétt, hory a Túzoltó családi nap megrendezését 1ehetővé tették.
Végü1 Kovács Ottó tú. alezredes, a Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője
szóIt az e5,begrultekhez. A rendezvényen számtalan szórakozási 1ehetóség várta a
résztvevóket.

Október 6-ánűnnepélyes keretek közötí adta át az Önkormányzat aZöld vátos
I. projekt újabb beruházási elemét, a megújult környezetben áLiLő Országzászló
emlékmúvet. Az emlékhely korábbi füves területének helyét a kivitelezók
térkőburkolatta_1 iátták el, kiépítették a közvilágítást, felújítottá'k és részben
újjáépítették a támfalat, va]amint virágá$lásokat alakítottak ki. Dr. Áldozó Tamás
polgármester beszédében klemelte, ho5r a korábbinal sokkal igényesebbé valt a
kórnyezet, amely méltó környezetet biztosít a rendezvényekhez, e5rutta1 e5l



15

ta]ákozási pont is, amit Wi-Fi-ve1, valamint kamerával is felszerelnek. Az átad,ón dr.
Kovács ZoltáLrr országgrulési képviseló az emlékmú múltját idézíe fel.

Ezen a napon az atadi vértanúk kivégzésének 172, évfordulójárra emlékeztek a
Március 15. téren. A rendezvényen Csukárdi Sándor szavalatát követóen Horváth
Ferenc ha$zományórzó huszár órmester, helytörténet-kutató mondott
emlékbeszédet. A program koszorúzássa-l ért véget, ahol pápa város Önkorm futyzata
képviseletében dr. Áldozó Tamás polgarmester és dr. kovács zoltrin ország§rulési
képviseló helyezték e1 a megemlékezés virágait.
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párra város Önkormányzata I(érrvisclőtcstülctónek:

1. Humánerőforrás Bizottsága

202l. október 12-én (kedd) 17.00 órakor

a Városlráza (Pápa, Fő u. 5,) I. erneleti nagy tárgyalótermében tarlja ülését.

2. GazdaságiBizottsága

2021. október 13-án (szerda) 15.00 órakor

a Városháza (Pápa, Fő u. 5.) I. emeleti nagy tárgyalótermében tartja ülósót.

3. Ügyrendiós ÖsszeférhetetlenségiBizottsága

2021. októbcr 13-án (szerda) 16.00 órakor

a Y árosháza (Pápa, Fő u. 5.) l. etneleti nagy tárgyalótermében tarlja ülését,





rÁ.rÉ,xozraró
a Képviselőtestület e|őző ülóse óta megielent a fontosabb jogszabályokról és közjogi

szervezetszabályozó eszközökről

52612021, (IX. 14,) Korm, rendelet a koronavírus-világárvány nemzetgazdaságot érintó
hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági
intézkedésról szóló 60312020. (XII, 18.) Korm, rendelet
módosításráról

(Magyar Közlöny 169. szám)

2021, évi CIL törvény a koronavírus-világ;étívány elleni védekezésről szóló
2021 . évi I. törvény módosításáról
(Magyar Közlöny 178. szám)

56012021 . (IX. 30.) Korm. rendelet a veszélyhelyzetre tekintettel a gyermeket nevelő
magánszemélyek adóvisszatérítéséről
(Magyar Közlöny 179. szám)

A jogszabályok és közjogi szewezetszabályozó eszközök a www.magyarkozlony,hu oldalon
megtekinthetók.




