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Mcghívri

Ti sztelettel rrre ghívom a G azdasági B izottság

2022. szeptember 19 - ón 14 óra 30 perckor
a Városháza I. emeleti nagy tárgyalótermében (8500 Pápa, lt(l tr. 5.) tartandó ülésére.

Napirerrdek:

l. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .,,12022. (...) önkormányzati
rendelet-te tv ezete a korlátozott forgalmú teriil etek behaj tási renclj éről

2. Pápa Város Önkorrnányzala Képviselőtesttiietének ..,D022, (...) önkornrányzati
rendelet-tervezete az őnkormányzatí lakások és lrelyiségek bérletéről és elidegenítéséről
szőlő 28 l 20 1 3 . (XI. 1 4. ) örrkorm ány zaíi rerrdel et mó do sításáról

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének ...DO22. (...) önkormányzati
rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokró1, azok igérrybevételérrek rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról
szólő 9 l 2020. (IIl. 3 1, ) önkorm ány zati rendel et mó do sításáról

4. Gyermekétkeztetési feladatok ellátása tárgyában létrejött vállalkozási szerződós
nTódclsítása

5. 2023-2037. időlávra vonatkozó görclülő lejlesztési tervvel kapcsolatos döntés
6. 2022-2036. időtávra vonatkozó V01 számű vízlközmű-rendszer gördülő fejlesztési

tervének módosítása

7.2022-2036. időtávra vonatkozó SZ01 számú víztköznű-rendszer gördiilő fejlesztési
tervének rnódosítása

8. Szándéknyilatkozat a pápai viztközlnű-szolgáItatás biztosítása vonatkozásábarr fennáiló
ellátási kötelezettség Magyar Államra történő átruházására irányuló Integrációs
I)rogramban való részvételrő1

Megjelenésére fbltét]en számítunk, amennyiben nem tud megjelenni, kérjiik, jelezze a
Gazdasági Osztály részér e.

P ápa, 2022. szepterrrber 1 4.

Németh Zsolt s.k.

GB elnök
A kiadrnány hiteléül:
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Szám: F,07 l 467 -| 0 12022.

Jegyzőkönyv

Késziilt: Pápa Város ÖnkormányzataKépviselőtestületének Gazdasági Bizottsága 2022.
szeptember 19-én 74 óra 30 perckor aYárosháza épületének I. emeleti nagy
tár gy alőterméb en me gtartott ny i lváno s ü1 é sérő l

Jelen vannak: Németh Zsoltbizottsági elnök,
Bakos Lászlő, dr. Vaitsuk Mária, Süle Zsolt, Pintér Kálmán, Grőber Attila,
Domonkos Lászlő, Zsegraics Gyula bizottsági tagok

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Unger Tamás alpolgármester
Dr. Nagy Krisztina jegyző
Dr. Benkő Krisztina önkormányzaíi és szervezési osztáIyvezető
S zalai Kri sztina gazdasági o sztá7y v ezető
Benecz Rita szociális és közigazgatási osztályvezető
Rádi Róber1 városfej lesztési osztáIyv ezető
Dr. Orovics Orsika Barbara y agy ongazdálkodási csoportvezető
Mészáros Csaba igyvezető *Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.
Orbán András gazdasági vezető - PVÖ Egyesített Szociális Intézménye
Tótfalusiné Kiss Bernadett gazdasági vezető - Pápai Városi Óvodák
Gyura Zsanett cégvezető - Eatrend ArrabonaZrt.
Vörös Dániel vezérigazgatő -Pápai Víz-és CsatornamúZft.

Németh Zsolt bizottsági elnök
Köszönti a megjelenteket, Megállapítja, hogy abizottság ülése határozatképes, jelen van 8 fo
bizottsági tag.

Me gkérdezi, ho gy a napirenddel kapcso latosan ki egés zítés v an-e?

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés,hozzászőlás nem hangzott el.

Kéri a bizottság tagjait, hogy a napirendről szavazzanak.

A bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül a következő határozatot
hozta:



7 6 12922. (IX.l9.\ GB hqtárqzat
A Bizottság az úIés napirendjét az aIábbiak szerint á||apítja
meg:

Napirendek:
1. Pápa Város Önkormanyzata Képviseldtestületének

...12022. (...) önkormányzati rendelet-tewezete a
korlátozott forgalmú területek behaj tási rendj érő1

Pápa Város Önkormanyzata Képviselőtestületének
...12022. (...) önkormányzati rendelet-teruezete az
önkormanyzati lakások és helyiségek bérletéről és

elidegenítéséről szóló 28l20l3, (XI.14.) önkormányzati
rendelet módosításaról
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
...12022. (...) önkormányzati rendelet-tewezete a Pápa
varosban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételének rendj éről, a fizetendő
térítési díjak megállapításárőI szőIő 912020. 0II.31.)
önkormányzati rendelet módosításaról
Gyermekétkeztetési feladatok ellátása tárgy ában létrejött
vállalkozás i szerződés módosítása
2023 -2037 . időtávra vonatkozó gördülő fej lesztési terwel
kapcsolatos döntés

2022-2036. időtávra vonatkozó V01 számú vízíközmú-
rendszer gördülő fejlesáési tervének módosítása
2022-2036. időtáwa vonatkozó SZ0l számí víziközrrú-
rendszer gördülő fejlesztési tervének módosítása
Szándéknyilatkozat a pápai vízíkOnnú-szolgáltatás
biáosítása vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettség
Magyar Államra történő éftnútá'r;ásata irányuló Integrációs
Programban való részvételről

4. napirend
Gyermekétkeztetési feladatok ellátása tárgyában létrejött vállalkozási szerződés
módosítása

A napirend tárgyalásánjelenvan Gyura Zsanett cégvezető.

Németh Zsolt bizottsági elnök
Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés,hozzászőlás van-e?

Gyura Zsanett cégvezető
Kiegészítésében elmondja, hogy kérvényükben a közüzemi díjak tekintetében már pontos
adatok szerepelnek, mivel a múlt héten \ezajlott a gáz- és áramtenderük. A gázdíj esetében
tizenkétszeres az áremelkedés, így akétpápai fozőkonyha tekintetében éves szinten plusz 106

millió forintos gázdíj kiadást kell betervezniük. Az áramdij tekintetében hatszoros abeszeruési
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ár, ami 29 millíő forint kiadás-növekedést jelent. Kérik az Önkormányzat segítéségét a

fogyasáói árindexálásban, mivel október 1-jétől jelentősen megemelkednek a közüzemi
költsógeik,

Grőber Attila bizottsági tag

Megkérdezi, hogy az elműlrt hónapokban, hogyan vá|tozott az étkezést igénybe vevők száma.

Gyura Zsanett cégvezető

Elmondja, hogy a napi létszámok esetében külön vizsgálják az ebédadag és a kis étkezések

darabszámát Az elmúlt egy évben 16%-os emelkedés történt az ebédadagok számában. A mai
napon 2905 adag ebédet főzött a két konyha. Nagyobb mértékű az emelkedés a kis étkezések
számában, mivel az álta|ános iskolákban egyre többen igénylik atízőrait és az uzsonnátis. Az
óvodákban tartják az induláskori adagszámokat, A hét első felében kicsit magasabb az
adagszám, a hétvége felé közeledve csökkenés tapasztalható a számokban.

Süle Zsolt bizottsági tag

Erdeklődik, hogy a szolgá|tatő áltd- kéft z}Yo-os emelkedés megjelenik-e a térítési díjakban,
illetve kompenzálni fog-e az Önkormányzatyagy azállami normatíva.

S zalai Krisztina gazdasági o sztály v ezető

Tájékoztat, hogy október 1-jétől a 20 Yo-os emelkedés nem jelenik meg a térítési díjakban.
Október 1-jétől a korábbi 18 %-os térítési díj változás fog megjeleni. A 20 oÁ-os emelkedést az
ÖnkormányzatváIlaljamagéra, természete sen az októberi normatíva felmérésnél jelezni fogiák
a többletkiadást. Várhatóan többletftnanszírozásban részesül majd az Önkormányzat.

Németh Zsolt bizottsági elnök
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászőIás nem hangzott el.

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A bizottság 7 igenszavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következőhatározatot
hozta

77 12022. (dX.19.\9B határozat
A Bizottság a gyermokétkeáetési feladatok ellátása tárgyábart
létrejött vállalkozási szerződés módosításaról szóló
előterj esaést a Képviselőtestület r észéte elfogadásra javasolj a.

1. napirend
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének ...12022. (...) önkormányzati
rendelet-te w ezete a korlátozott fo rgalm ú területek behaj tási rendj óről

Németh Zsolt bizottsági elnök
Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés,hozzásző|ás van--€?



Süle Zsolt bizottsági tag

Megkérdezi, hogy az előterjesztést],átták-e, véleményezték-e a lakók és a vállalkozók,

Or;iUorO ramas potgarmesm
Yálaszában elmondja, hogy az előterjesztést nem egyeztették a lakókkal és a vállalkozókkal,
mivel ez lényegesen kedvezőbb szabályokat tartalmaz az ott lakók és ott működő vállalkozások
számára, mint amik eddig érvényben voltak.

Németh Zsolt bizottsági elnök
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászőlás nem hangzott el.

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A bizottság 7 igen szavazaítal, ellenszavazat nélkiJl, 1 tartózkodás mellett a következő
határozatothozta:

7 8 12022. (dX.19.| GB határ ozat
A Bizottság Pápa Varos Önkormányzata
Képviselőtestületének a korlátozott forgalmú területek
behaj tási rendj érő l sző|ő . . . l 2022. (.,.) önkormanyzati rendelet-
terv ezetét a Képviselőtestület részére elfogadásra j avasolj a.

2. napirend
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének ...t2022. (...) önkormányzati
rendelet-tewezete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
sző|ő 28 1201 3. (XI. 1 4.) ö nkorm á nyzati rend elet m ódosítás áról

Németh Zsolt bizottsági elnök
Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés,hozzászőlás van-e?

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászőlás nem hangzott el.

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A bizottság 8 igen szavazaítal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül a következő határozatot
ílozta:

7 9 12022. fiX.19.\ GB határ ozat
A Bizottság Pápa Város Önkormányzata
Képviselőtestületének M önkormányzati lakások és
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 28l20I3.
(XI. 1 4.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ...12022.
(.,.) önkormtínyzatí rendelet-tervezetét a Képviselőtestület
t észére elfo gadásra j avasolj a.
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3. napirend
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének ...12022. (...) önkormányzati
rendelet_tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó

ellátásokról, azok igénybevételónek rendjéről, a flzetendő térítési díjak megállapításáról
sző|ő 9 12020. ([I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Németb Zsolt bizottsági elnök
Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés,hozzászőIás van-e?

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászőIás nem hangzott el.

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesáéssel kapcsolatban.

A bizottság 5 igen szavazaltal, ellenszavazat nólkül, 3 tartőzkodás mellett a következő
hatfuozatothorta

8012022. (IX.I9.\ GB határozat
A Bizottság Pápa Város Önkormányzata
Képviselőtestületének a P ápa váro sban bizto sítható személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének
rendjéről, a fizetendő térítési díjak megá||apításáről szóló
912020. (III.3 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
...12022. (...) önkormányzati rendelet-tervezetét a
Képviselőtestület részére elfo gadásra j avasolj a.

5. napirend

2023-2037. időtávra vonatkozó gördülő fejlesztési terwel kapcsolatos döntés

Németh Zsolt bizottsági elnök
Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés,hozzászőlás van-e?

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés,hozzásző|ás nem hangzott el.

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül a következő határozatot
hozta:

81 12022. (IX.l9.\ GB határozat
A Bizottság a 2023-2037. ídőtávra vonatkozó gördülő

fejlesztési terwel kapcsolatos döntést a Képviselötestület
t észét e elfo gadásra j avasolj a.

5



6. napirend
2022-2036. időtávra vonatkozó V01 számú víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési
tervének módosítása

Németh Zsolt bizottsági elnök
Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés,hozzászőlás van-e?

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés,hozzászőlás nem hangzott el.

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A bizottság 8 igen szavazatta|. ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:

82 12022. (IX.19.\ GB határ ozat
A Bizottság a 2022-2036. időtávra vonatkozó V01 számű
víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervének
módosításáról szóló előterj esztést a Képviselőtestület részére
elfo gadásra j avasol j a.

7. napirend
2022-2036. időtávra vonatkozó SZ01 számú vízikőzmű-rendszer gördülő fejlesztési
tervének módosítása

Németh Zsolt bizottsági elnök
Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés,hozzászőlás van--e?

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés,hozzászőlás nem hangzott el.

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesáéssel kapcsolatban.

A bizottság 8 igen szavazatta|, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül a következő határozatot
hozta:

83 l 2022. {-IX.19.| GB határ ozat
A Bizottság a 2022-2036. ídőtávra vonatkozó SZ01 számú
víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervének
módosításáról szóló előterj esztést a Képviselőtestület tészére
elfo gadásra j avasolj a.



8. napirend
Szándéknyilatkozat a pápai víziközmű-szo|gáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló
ellátási kötelezettség Magyar Áilamra történő átruházására irányuló Integrációs
Programban való részvételről

Nér+eü Z§olt bizottsági elnök
Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés,hozzásző|ás van-e?

Süle Zsolt bizottsági tag
Megkérdezi, hogy azáIlambeleszólhat-e és megváltoúathatja-e a gördülő fejlesáési terveket.
Olvasta az előterjesztésben, hogy az Önkormányzatnak 73,6I Yo-os részesedése van a
VÍzműben. Tudomása szerint eá kellene ingyen átadni az állarrnak Informálódik, hogy ez
forintban mekkora összeget jelent. Szerinte ez több tízmilliárdos tétel, és a következő években
a Y ízmű gazdaság o s műkö dés éh ez néhány százmil\iőt ke l l ene p óto lni.
Az előterjesáésben szerepel a Yízmű veszteségességének okaként, hogy évek óta nem
emelhettek arat.

Erdeklődik, hogy mi a biaos ítékana,hogy a Magyar Állam átvételután nem hajt végre jelentős
áremelést.

Dr. Áldozó Tamás polgarmester
Elmondja, hogy a gördülő fejlesztési tervek tekintetében még hatályos a jogszabály, amely a
gördülő fejlesztési tervek elfogadását előírja. Állami tulajdonban van hat víziközmú-szolgáltatő
cégazországban. Azá|lamitulajdonban működő víziközmú- szolgáItatásnak Magyarországon
van gyakorlata.

Közli, hogy 70 o/o-ot nem kell átadni azáIlannak, mivel a megkeresésben azszercpel,hogy az
állam legfeljebb 5 Yo-otszeretne atulajdonában látni. Így megmarad az Önkotmányzattöbbségi
tulajdona, Valószínűleg a portfólióban 5 % elsőbbségi részvény szerepel, igy a döntéshozatal
egyenlŐtlen lesz. Több tízmilliárdos vagyont nem kell átadni, mert a részvényekben kifejezett
YÍzmti vagyon I22 milliő forint. Így a I22 millió forintnak az 5 Yo-a, vagyis 6 millió forint
vagyon feletti ellenőrzés atadásátjelenti. Az önkormányzatoktulajdonában lévő 4,8 milliard
forint viziközmű-vagyont kell átadni azállamnak ami tekintélyes vagyonés azÖnkormanyzat
számára egyenértékű az akát több tízmilliárd értékű vagyonnal.
Semmi biáosíték nincs arra vonatkozóan, hogy nem lesz aremelés. Az infláció miatt minden
díj emelkedik, így meggyőződése, hogy avizdíj is emelkedni fog. A mértékével kapcsolatban
semmi információjuk nincs. Korábban a kormányzati kommunikációban szerepelt, hogy
országosan egységes vízdíj bevezetését IárJák indokoltnak. A pápai vízdij a körülbelül bruttó
500 Ft/m3-rel a magyarországí vízdíj arak között az alső harmadban helyezkedik el. A
legmagasabb vízdíj 1000 forint körül van, amiből 300 forint állami támogatás. Ma
Magyarországon 300 forinttól 1300 forintig terjed a vízdíj önköltsége . Az eltétéseknek több
oka van. A szervezet hatékonyságatől kezdve az ívővíznyerés módjáig. Pápa kedvező
helyzetben van, mivel a jó minősé gi vizet szinte kezelés nélkül tudják eljuttatni ahánarásokig.

Grőber Attila bizottsági tag

Megkérdezi, hogy targyaltak-e arról, hogy a Magyar Áttam mekkora rázsiós tőkeemelést hajt
végre.

Elmondja, hogy utánanézett egyes települések vízdíjainakés nagy eltéréseket tapasztalt.



Informálódik, hogy az árak országosan egységesítve lesznek-e.

Ismerteti, hogy senki sem tárgyalt közvetlenül az Önkormányzattal. Targyalási poziciőba a
Nemzeti Vízművek Zrt. és a P ápai Y ízmű Zrt. kernft egymással.
Az á.zsiős tőkeemelés arra alkalmas, hogy tőkepótlást biáosítson a társaságnak a tulajdoni
viszonyok torzulása nélkül. Ez az eszköz ahiányző tőkétbinosíthatja. A kormany hivatalos
képviselőj étől ene vonatkozóan nem kaptak nyilatkozatot.

Vör§s Daniel vezérigazgató
Elmondja, hogy az állam azsiós tőkeemelésre úgy ad támogatást, hogy aYízmű elsődleges
tevékenységéből származő vesáeségeket pótolja addig a mértékig, ami elegendő ahhoz, hogy
a Yízmű működésképes maradjon. A Zrt.209 millió forintos ázsiós tőkeemelésre adott be
igényt a Nemzeti Vízműveknek. A 2022. évi iizleti terviikben volt 137 millió forint előre
tetvezettvesáeség, ami a beszállítói és a villamos energia alapdíjánakemelése míatt209 millió
forintra emelkedett. Ez az előzőekben tervezettekhez képest 49 millió emelkedést jelent. A
beadott igényt akkor vizsgálja meg a Nemzeti Vízművek Zrt., ha az önkormányzatok
kinyilvánították csatlakozási szandékukat. Külön targyalás keretében a Nemzeti Vízmúvek
megvizsgálja a könyvekben szereplő költségeket, és addig a mértékig ad ázsiós tőkeemelést,
ami ahhoz kell, hogy aYízmű működését ne befolyásolja.

Grőber Attila bizottsági tag

Ha jól érti, akkor a 100 Yovízikőzmű-vagyon éttruházásáról van sző,ami 4,8 milliárd forint,
illetve a társasági részesedés 5 Yo-ára tart igényt az áIIam, Megkérdezi, hogy a többi
önkormányzattulajdonosként nyilatkozott-e már arról, hogy résztkíván venni az integrációs
folyamatban.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, hogy a vízlközmű atadásáről minden önkormányzatnak sajátmagának kell dönteni.
Szerinte az ázsiős tőkeemeléshez valő hozzájélrulást Pápa Város Önkormányzata egyedül is
eldöntheti.

Vörös Dániel vezéri gazgató

Ismerteti, hogy az önkormányzatoknak augusztus 31éig kellett benyújtani a
szándéknyilatkozatot. Ez egy igényfelmérés volt, és nem kötelezett semmire. A Pápai Yízmű
Zrt.-ben 4i db tulajdonos önkormányzat l00 oÁ-ban, országos szinten pedig a 36 víziközmű
szo l gáltatób ő| 22 adta ho zzáj árulás át.

A képviselőtestületnek szeptember 20-áig kell meghoznia döntését, hogy csatlakozni kíván-e
az integráciőhoz. Jelen pillanatban ezzel kapcsolatban az önkormányzatoktől a Vízműhö z még
nem érkezett be testületi döntés.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Szeretné elmondani, hogy a szándéknyilatkozat nem kötelező ereiű előzetes
kötelezettségvállalás, hanem egy együttműködési készség kifejezése. A folyamat során elég
volt a Polgármester nyilatkozata. Megg1őződése,hogy az első pillanatban butaság lett volna
elutasítani a folyamatban való részvételt. Ó az utolsó napon nyilatkozott arról, hogy



szándékukban á|I együttműködni. Következő lépés, hogy a helyi Képviselőtestület is
felelőséget vállal a szándéknyilatkozatíaL Hozzáúeszi, hogy ettől a szándéknyilatkozat még
szandéknyilatkozatmarad.

Vörös Dániel vezérigazgató
Kiegészíti, hogy a tárgyalás az Önkormányzat és a Nemzeti Yízművek Zrt. között fog
megtörténni. Végleges döntés aíranzakciős szerződés aláírásakor történik meg.

Grőber Attila bizottsági tag

Érdeklődik, hogy a Magyar Állam a tulajdonrészből csak 5 Yo-ot akar-e,

Dr, Áldozó Tamás polgármester

Yálaszában elmondja, hogy jelen pillanatban legfeljebb 5 oÁ-ot.

Grőber Attila bizottsági tag

Megkérdezi, hogy az összes tulajdonos önkormányzat tulajdoníhányadaból adódik-e össze az
5%,
Úgy véli, hogy a vízművek konszolidációs folyam atához az áIIam egy bonyolult megoldást
választott, Elismeri, hogy a 209 millió forint hiány nagyon sok egy önkormányzatnak, de az
államháztartáson belül ez mégsem olyan nagy összeg, hogy egyszerűbb pénzügyi eszközökkel
ne lehetett volna megoldani. Olyan eszközzd,, ami nem bolygatja fel ennyire a tulajdoni
vi szony o kat, a tár saság tul aj doni része s e désé t, a v ízikö zmű átruházását,

Dr. Áldozó Tamás polgármester

Véleménye szerint aZrt. tagai 5 Yo-nyi új részvényt bocsátanak ki, amelyet lejegyez a Magyar
Állam yagy aNemzeti YízművekZrt.
Elmondja, hogy a Magyar Állam egyszeí már beavatkozott az önkormányzati vízművek
tőkeszerkezetébe. Ennek aPápai Önkormányzatis nyeftese volt 9 millió 99 ezer forint erejéig.

Tavaly kapták meg ezt az utólagos forrást, amit ők is ázsiós tőkeemelésként fektettek bele a
cégbe.

Ismerteti, hogy jövőre a Pápai YízműZrt, működése kapcsán négyszerese várhatő a209 millió
forintos hiánynak. Úgy emlékszik, hogy ahat áIlami vizmű 2022. évre már 60 milliárd forint
forrást kapott azéti, hogy működésképes maradjon, Szerinte a Magyar Államnak több száz
milliárdos beavatkozása szükséges az ívővizszolgá|tatás biztosításának a garantá|ására. Az
országbanlévő 3200 településből a Pápai Yízmű Zrt. csak 41 településen szolgáltatja avizet.
Ráadásul a pápai Képviselőtestület kivételesen jól és hatékonyan működő vízműnek a
tulajdonosa, Ebből kifolyólag a pápai eredményből nem lehet országos arányokra
következtetni.
Közli, hogy nem tudják, a Magyar Állam miért ezí az eszközt választotta. Elképzelhető, hogy
a tisztességes piaci magatartásról szóló európai uniós jogszabályok miatti lépésekről van szó.
Nem hangzott el, de lehet, hogy a Magyar Állam avíztközmű-szolgáltatást állami tulajdonban
szeretné látni.



Vörö s Dániel vezérigazgatő
LIozzáteszi, hogy megszorításokkal még kezelhető lenne a209 millió forintos veszteség, de a
jövő évi energia beszerzésük már nem. Villamos energiára265 FtlkWh árajánlatot kaptak, ami

évi 850 millió forint kiadást jelentene az I,2 milliárd forint árbevétellel szemben.

Vagyis a bevételük több mint 75 Yo-át áramdíjra kellene fordítaniuk. Így a jövő évben a
vízművek működése ellehetetlenülne. Ha az integtációra nem kerül sor, akkor körülbelül
márciusban vonj ák vissza a P ápai Y ízmű Zr1. működési engedélyét.

Süle Zsolt bizottsági tag

Megkérdezi, hogy azegyszeri segítséggel áremelés nélkül túl fogja-e élni a PápaiYízműZft.a
2023 -2024-es idő szakot,

Dr. Áldozó Tamás Lolgármester
Kijelenti, hogy lesz áremelés. Apiacgazdaságban a díjak folyamatosan emelkednek. Közli, ha
az Önkormányzat maradhatna a tulajdonos és lehetővé válna, akkor ő tenne indítványt avizdij
emelésére, Már 3-4 éve is indítványt tett volna rá. AYízműnek sokféle bevétele van, nem csak

avizdíj. Másodlagos tevékenységből is származnak bevételei, mely esetben szintén a pandémia

ideje alatt nem lehetett árat változtatni. Az gondolja, hogy a jó tulajdonos folyamatosan
figyelemmel követi a költségek váItozását. Azért, hogy a szolgáltatásra biztonságos fedezetet

tudjon nyújtani, a díjbevételeket hozzá kell ígazitania a költségváltozásokhoz. Különösen
szerencsés voltaz elmúlt nyolc év, mer1 gyakorlatilag nem volt infláciő. Az előző években

mindenki számáta természetes volt az infláciő.

Vörös Dániel vezéri gazgató

Ismerteti, hogy az ellátásért felelősnek a joga a viziközmű-vagyonhoz kapcsolódik és nem a
részvényekhez, Az, hogy a részvényből5 Yo éíkernI azállamhoz, nem jelenti azt,hogy az ellátás
felelőssége is átkerülne. Amennyiben a 4,8 milliárd forint értékű viziközmú-vagyon átkertjl az
áLl,amhoz, onnantól kezdve az á|lamlesz a felelős az e|látásért A törvény a|apján az ellátásért
felelős kötelezettsége helytállni a víziközmű-szolgáltatő minden költségéér1, beleértve a
villamos energiát és a veszteséget is.

Dr. Áldozó Tamás polgármester

Megkérdezi, hogyha a jövő évi 850 millió forint többletkiadásra fedezetet kívánnának
biztosítani, akkor mekkora összegre kellene megemelni avíz- és szennyviz díjzn,

Vörös Dániel vezéri gazgató

Yálaszában elmondja, hogy pontos számításaik szerint 85 Yo-ot kellene emelni. Van olyan
település, ahol magasabbak a viz és szennyvíz díjak, mivel ott később épült a
szennyvizcsatorna-hálőzat. A CBA elemzés értelmében itt magasabb szennyvizdíj került
megállapításra. Pápán és környékén a 85 o%-os emeléssel a viz és szennyvíz körülbelül 900

Ft/m3 lenne.

Dr. Áldozó Tamás polgármester

Érdeklődik, hogy a 85 o/o-os emelés fedezetet biztosítana-e a tizennégyszeres gázdij és

nyolcszoros áramdíj emelésre is.
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Vörös Dáni d: ezerjw,eatő
YáIaszában megerősíti, hogy fedezetet biztosítana. Az elsődleges tevékenységükből 1,2-I,3
milliárd forint körül van az árbevételük, ami a másodlagos tevékenységükkel együtt I,4_I,5
milliárd forint.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Tudakozódik, hogY tudja-e a YÍzmű az áram árának értelmezhetetlen mértékű emelkedését
kezelni annak ellenére, hogy ma Magyarország telepiléseinek egyharmadában ilyen extrém
jelenség nélkÜl is ekkora nagyságrendűvizdíjat fizetnek. Ha nem lenne ez az exírém áramdíj
emelkedés, akkor a PáPai Vízműnek még mindig nem lenne akko ra vízdíj igénye, mint amit
jelenleg például Siófokon fizetnek.

Vörös Dániel vezérigazgató
Elmondja, hogy minden évben aMagyar Energetikai Hivatal az ország minden víziközmű-
szolgáltatőjától bekér különböző adatokat. Ezt évkönyv formájábankőzzé teszik. A pápai
YÍzmű az orczágban az elsŐ, amely a legkevesebb energiával termeli és juttatja el a vizet a
fogYasztóhoz.Pápán 0,4 kWm3-rel szolgáltatjákavizet és 0,75 kWm3-rel a szennyvizet. A
sorban a második szolgáltatő 1,3 kWm3-rel szolgáltatja. Vannak olyanok, akjk2,5 kWm3-rel,
tehéí. 6-7-szer hatékonyabb a Pápai Yizmű, Továbbá a legnagyobb fogyasáójuknál, a pápai
szennYvíztisztító telepnél ebben az évben25-30 oZ-os energiamegtakarítást tudtak elérni azzal,
hogY átszámolták a technolÓgiai sorokat. A naponta elfogyasztott2800-2900 kwh_át sikerült
lecsÖkkenteni 2200-2300 kWh-ra, amivel naponta 400-500 kwh-át tudnak megspórolni.
NYilvánvalőan a tapolcafői vízbázissal szerencséjük van, mivel tisztítástechnológia nélkül
tudják szolgáltatni az ország egyik legjobb minőségű ivővizét.

Süle Zsolt bizoltsági tag

Megkérdezi, hogy az állam által egységesített vízdíjárak a pápaiak számárakedvezőtlen lenne-
e, mi vel ors zágo s an a v ízdíj éú.Iagár a p áp ai v ízdijnál magas abb.

Vörös Dániel vezérigazgató
Beszámol róla, hogy jelenleg nincs információjuk az áremelés mértékéről. Megkér d,ezték a
Nemzeti VÍzművektŐl és a Technológiai és Ipari Minisztériumtól, hogy várható-e azintegtáciő
után vízdij áremelés, illetve várható-e, hogy egységesítik a vízdíjakat. Azt a vá7aszt kapták,
hogy nincs szándékukbanvízdijaí emelni, és egységesíteni a díjakat.
KÖzli, hogY vizdíjből az államnak ugyanannyilesz az árbevétele, mint a Pápai Vízműnek. Ha
árat emel az ál7am, és Pápán keletkezik haszon, az a törvény értelmében csak az ad,ott
vízikÖzmŰ,rendszerre fordítható vissza. Keresztfinanszírozásnem történhet sem azívővíz, sem
a szenny v íz tekintetében.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Felvetődik a kérdés, hogy a Magyar Állam, mint szolgáltató milyen alapelvek mellett kívánja
a szolgáltatást biztosítani, Előfordulhat, hogy áremelés esetén a pápaiak hátrányos helyzetbe
kerülhetnek,
Előfordulhat, hogY az állam szerint avízhez, mirt"kizárőlagos állami tulajdonhoz a szolidaritás
alaPlán minden magyar állampolgárnak ugyanolyan feltételek között kell hozzáférnie, így a
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költségeket szétosztla. Lennének olyan települések az országban, akik számára
megfizethetetlen lenne a víz.
Ismerteti, hogy a hulladékkezelési szolgáltatástaz állambiztosítja, melynek díjai2013 óta nem
változtak.
Van rá példa, hogy megmaradt a szolgáItatási díjakban a differenciálás. Az azonos
hulladékgyűjtő körzetekhez tartoző települések áraiközött is van különbség, de a kedvezőbb
áron a rendszerbe bekerultek továbbra is a kedvezőbb árat fizetik.

Grőber Attila bizottsági tag

Elmondja, hogy átnézte a Bakonykarszt Zrt. és a DRV Zrt, l.avalyi adatait, mely atapján a
BakonykarsztZti.-nek2021. év végére 569 millió forint hiánya van. Ha jól tudja, több nagyobb
Önkormányzat is tulajdonosa, de a tulajdonosok egy lépést sem tettek azért,hogy az569 millió
forint mínuszt megoldják,
Szerinte nincs jó döntés ebben a kérdésben. Egyrészt egy jól működő víziközmű-vagyonról
mondanak le, miközben a 800 mittió forint veszteség felelősségét nagyon nehézvállalni, Úgy
látja, hogy egy sor nyitott kérdés van még. Felmerül a kérdés, hogy miért nem lehet egyszerűbb
megoldást választani,

Dr. Áldozó Tamás pqlgulqc§Ler
Beszámol róla, hogy a209 millió forint hiányt kibírná aPápaiYízműZr1. likviditása, le tudnák
zárni az évet, de a következő évben maximum májusig tudna működni. Egy cégnél először
mindig likviditási probléma van, majd nagyon súlyos szerkezett és strukturális probléma
jelentkezik.

Közli, hogy a szolgáltatás ellenértéke a díj. Ha valamilyen szolgáltatást igénybe veszünk, akkor
annak a szolgáltatásnak az önköltségét kifizetjük. Amikor nem fizetjük ki egy közszolgáltatás
diját, azt ki kell pótolni adóbevétellel. Ha adóbevétellel finanszírozzuk egy szolgáltatás
koltségét, akkor azzalis megfizettetjük, aki igénybe se veszi azt,
Elmondja, hogy az extrém áram és gázdíj emelkedés nem tarlhat örökké. Átmeneti időszakra
beléphet az állam a ftnanszírozásba. Abból a konstrukcióból, amit a Nemzeti Yízművek Zrt,
felkínált, nem tudnak következtetni semmilyen hosszabb távú megoldási modellre.
Jelenleg azttudják, hogy a szándéknyilatkozat megtétele után következik atárgyalás. Kapnak
egy szerződéstervezetet, amiről majd dönt a Képviselőtestület. Azt gondolja, hogy valóban
kényszerhelyzetben vannak és lényegesen több információra lenne szükségük. Egyelőre annyit
kell vállalniuk a szándéknyilatkozattal, hogy az Önkormányzat paftner a közös
gondolkodásban.

Grőber Attila bizottsági tag

Megkérdezi, hogy a szándéknyi\atkozat kötelezi-e őket.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Yálaszában elmondja, hogy a szándéknyilatkozat önmagában nem kötelez semmire.

Süle Zsolt bizottsági tag

Idézi a határ ozati j avaslat szövegét :

,,Pápa Város ÖnkormányzaíánakKépviselőtestülete kinyitvánítj a azon szándékát, miszeint az
önkormányzatot terhelő vízlközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási
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kötelezettségének Magyar Álla.n.u történő éúruházására irányuló Integrációs Programbanrészt
kíván venni."
Közli, hogy a határozaíijavaslat kijelentő módban íródott.

Dr. Áldozó Tamás polgármester

Elmondja, hogy a szándéknyilatkozat mindig kijelentő módban íródik.

Németh Zsolt bizottsági elnök
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászőlás nem hangzott el.

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A bizottság 5 igen szavazattal, 2 el|enszavazatta| és I tartőzkodás mellett a következő
határozatothozta:

84 12022. (IX.19.\ GB határ ozat
A Bizottság a szarrdéknyilatkozat a pápaí víziközmű-
szolgáItatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási
kötelezettség Magyar Államra történő átruhánására irányuló
Integrációs Programban való részvételről szóló előterjesáést a
Képviselőtestület részére elfogadásra j avasolja.

Németh Zsolt bizottsági elnök
A bizottság ülését 15 óra 30 perckor bezárja,

Nt\*-,. L.n
Németh zsolt
bizottsági elnök

Bakos Lászlő
bizottságitag
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