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 PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: 1/1-  211 /2015. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. szeptember 4-i nyil-

vános ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Unger Tamás alpolgármester 

 

Dr. Péntek Árpád, Bocskay László, Császár Endre, Venczel Csaba, Dr. Her-

mann István, Máté István, Zsegraics Gyula, Süle Zsolt, Grőber Attila, 

Kerecsényi Zoltán képviselők, 12 fő 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző, 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető, 

  Molnár István városfejlesztési osztályvezető, 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető, 

György Zoltán köztisztviselő,  

Takács János intézményvezető, 

meghívottak jelenléti ív szerint, 

Városi TV munkatársai, 

Papa-ma.hu internetes honlap munkatársa, 

Napló című napilap munkatársa, 

Kisalföld című napilap munkatársa, 

 Bognárné Som Andrea jegyzőkönyvvezető,  

 Kun Attila köztisztviselő. 

 

Dr. Vörös Ibolya és Kovács Csilla képviselő a távolmaradását bejelentette. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti a Városháza épületének nagytermében megjelenteket és az ülést az interneten ke-

resztül követőket, a testület ülését 08.00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselőtes-

tület ülése határozatképes, 12 fő képviselő jelen van.  

 

Indítványozza a meghívóban jelzett napirendek megtárgyalását azzal a kiegészítéssel, hogy a 

133. sorszámú előterjesztést a vegyes ügyek között tárgyalja meg a testület. 

 

Megkérdezi, hogy van-e a meghívóban szereplőkön kívül egyéb napirendi javaslat? 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban egyéb javaslat nem érkezett. 

 

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

rozatot hozza: 

164/2015. (IX.4.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2015. szep-

tember 4-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza 

meg: 



2 

 
 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2015. 

(...) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa Város Önkor-

mányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 26/2014. (X.22.) önkormányzati ren-

delet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2015. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkor-

mányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

3. Tájékoztató a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. 2015. I. félévi 

tevékenységéről 

Előadó: Nagy Zsolt vezérigazgató 

 

4. Vegyes ügyek 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Napirendek megtárgyalása előtt kitüntetést és jutalmakat szeretne átadni. 

 

Pro Publico kitüntetésben és az ezzel járó pénzjutalomban részesíti dr. Lőrincz Matild házior-

vost a gyermekbetegségek megelőzésében és gyógyításában végzett elhivatott és lelkiismeretes 

munkája elismeréseként. 

Anyagi elismerésben részesíti Gelencsér Róbert szervátültetett sportolót, aki Argentínában, a 

szervátültetett sportolók nyári világjátékán kimagasló eredményeket ért el, valamint a Los 

Angeles-i Nyári Speciális Világjátékokon részt vett pápai tanulókat – Simon Rozáliát, Farkas 

Bíborkát, Lázár Cintiát -,és felkészítő tanáraikat – Czoborné Kilián Ildikót és Szautner Mi-

hályt - a kiváló eredményeikért. 

 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Felolvassa dr. Fehér László celldömölki polgármester levelét, amelyben arról tájékoztatták, 

hogy celldömölki Képviselőtestület hozzájárult Bakó István 2015. október 15-től történő áthe-

lyezéséhez. Ezúton is megköszöni a Képviselőtestület és a polgármester konstruktív hozzáál-

lását, hiszen egy határozott időre szóló vezetői megbízás esetében járultak hozzá Bakó István 

ottani vezetői megbízása és jogviszonya megszűntetéséhez. 

 

 

 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a hatáskörébe tartozó 126. és 

127. sorszámú előterjesztéseket megtárgyalta, és azokat egyhangúlag megtárgyalásra javasol-

ja.  
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1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2015. (...) önkormány-

zati rendelet-tervezete a Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014. (X.22.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendkívüli testületi ülésen már előre jelezte a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítá-

sát, úgy gondolja, hogy nem várható el minden esetben, hogy hatósági ügyekben, amelyekben 

a hatósági eljárás részeként a Képviselőtestületnek állást kell foglalnia, minden alkalommal 

ülést hívjanak össze. Fentiek miatt javasolja, hogy ezt a hatáskörét a Képviselőtestület az 

Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottságra ruházza át. 

 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás? 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

 

21/2015. (IX. 4.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 26/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló, fenti számú önkormányzati rendeletét, az 

előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja. 
 

Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a 

helyben szokásos módon – gondoskodjon. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2015. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 

3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó:Dr. Áldozó Tamás polgármester 

        Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a Városfejlesztési és Vá-

rosüzemeltetési Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
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Kerecsényi Zoltán képviselő 

Érdeklődik a stadionrekonstrukcióval kapcsolatban. Szeretne tájékoztatást kérni a Lombard-

Pápa FC már megelőlegezett 55 millió Ft-os támogatásával kapcsolatban, hiszen tisztában 

vannak azzal, hogy a Lombard Pápa Termál FC megszűnt, ezért jó lenne, ha ez az összeg 

visszakerülhetne az önkormányzathoz. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a stadionrekonstrukciós programba bekerült stadionokkal kapcsolatos beru-

házás sajnos egyik esetben sem kezdődött meg, kizárólag az MTK stadiont kezdték el építeni, 

ami egy ettől eltérő szerződés keretében valósul meg. A Kormány a közeljövőben felül fogja 

vizsgálni a stadionrekonstrukció körébe bevont stadionok esetében a programot, és várhatóan 

még szeptemberben dönt arról, hogy a pápai Perutz Stadion milyen formában, milyen támoga-

tási összeggel, milyen minőségben fog szerepelni a stadionrekonstrukciós programban. Hoz-

záteszi, eddig kizárólag előleget vettek fel, amelynek ellenértékeként tervezési-előkészítési 

munkákat végeztettek el.  

Az Új-Lombard Sport Kft. nem szűnt meg, információi szerint a cég ellen nem folyik végel-

számolás, azzal szemben végrehajtási jogokat jegyeztek be a cégnyilvántartásba. Mindemel-

lett a hitelezők még reménykednek abban, hogy a társaság pénzhez fog jutni és megkapják a 

járandóságukat. A Kft. legnagyobb hitelezője a Nemzeti Adó-és Vámhivatal, amelynek a kö-

vetelése megelőzi Pápa Város Önkormányzata 44 millió Ft követelését.  Ezt az összeget a Kft. 

ügyvezetője sem vitatta. A 2015-ben átutalt 55 millió Ft-os támogatásért cserébe az Új Lom-

bard Sport Kft. a 2014/2015. évi bajnokság végéig működtette a csapatot, a szerződést akkor 

szegték meg, amikor az új bajnokságban nem indult már el a csapat. Az önkormányzat a 44 

millió Ft-os követelését a Kft.-vel szemben a szerződésszegés bekövetkeztekor nyújtotta be. A 

Kft.-nek jelenleg vagyona -–beleértve ebbe az ingó- és ingatlanvagyont  - nincsen, korábban 

még a mérkőzések televíziós közvetítéseiért folyt be a társaság számlájára pénz, amit azonban 

a Nemzeti Adó-és Vámhivatal azonnal inkasszált. 

 

Grőber Attila képviselő 

Elmondja, hogy a Szövetkezet és a Mézeskalács utcában az elmúlt hónapokban a Boroszlán 

Zrt. vízhálózat kiépítése miatt felbontotta az utat. Természetesen megértik, hogy a végleges 

aszfaltréteg lerakása előtt tömörödnie kell a betemetett területnek, viszont jelenleg a közleke-

dési viszonyok rendkívül rosszak az érintett utcákban. Megjegyzi, hogy a tűzoltók időnként 

lelocsolták a területet, hogy ne legyen akkora a por. Nem ismeri az önkormányzat és a Zrt. 

között kötött szerződés részleteit, azonban kéri, hogy amennyiben van rá lehetőség, próbálják 

meg az említett két utcában az érintett területet száraz-betonréteggel bevonni. Hangsúlyozza, 

hogy ez nemcsak esztétikai, hanem közlekedésbiztonsági szempontból is fontos lenne. Molnár 

István osztályvezetőt is kérte, hogy egyeztessen a kivitelezővel az ügy érdekében. 

 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

Valóban szóba került már az említett helyzet, amelyet követően a Polgármesteri Hivatalból 

levelet küldtek a kivitelezőnek az ügy kivizsgálása érdekében, és felszólították a céget a szer-

ződésben foglalt kötelezettségei teljesítésére. Kérték azt is, hogy amennyiben a szerződésben 

nincsen bent az említett megoldás, foglalkozzanak a helyzettel, és főként a télre való tekintet-

tel próbáljanak meg lefektetni valamilyen ideiglenes burkolatot. 

 

Kerecsényi Zoltán képviselő 

Elfogadhatónak tartja a költségvetés jelenlegi módosításáról szóló előterjesztést, mivel leg-

többet a fejlesztési célok megvalósítására fordítanak. Kiemeli ezek közül a járda-és útfelújítá-

si, csapadékvíz-elvezetési munkálatokra biztosított összegeket, aminek politikai hovatartozás-
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tól függetlenül örülhet minden pápai polgár. Bízik abban, hogy a város egyéb területein – 

Csáky és Flórián utca, Március 15. tér – is folytatódnak a felújítások. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a víziközmű szolgáltatásokat a Pápai Víz-és Csatornamű Zrt. rendeli meg az 

alvállalkozótól, így ebben az esetben a Zrt.-től kell kérniük, hogy mint megrendelő lépjen fel 

a Grőber Attila képviselő által említett esetekben. Hangsúlyozza, a vállalkozó a Zrt.-vel kötött 

szerződést, nem az önkormányzattal. A Tókertvárosban jelenleg nagy ütemben folyik ivóvíz-

vezeték-rekonstrukció, ahol a munka hasonlóképpen útfelbontásokkal jár. Az út felbontása és 

annak nyomsávos helyreállítása a Harmadik utcában is okozhat problémákat, hiszen iskola-

időben reggelente nagy ott a forgalom. 

 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás? 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

22/2015. (IX. 4.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló, fenti számú ön-

kormányzati rendeletét, az előterjesztésben foglaltaknak megfe-

lelően megalkotja. 
 

Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a 

helyben szokásos módon – gondoskodjon. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 

 

Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás? 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

rozatot hozza: 

165/2015. (IX.4.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

45/2015. (III.20.) határozat, az 51/2015. (IV.17.) határozat, 

a 138/2015 (VI.26.) határozatra, valamint a 143/2015. 

(VIII.5.) határozat végrehajtására adott jelentéseket elfogad-

ja. 
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2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

130/2015. (VI.26.) határozatra adott jelentést elfogadja, ez-

zel egyidejűleg a 130/2015. (VI.26.) határozatát hatályon 

kívül helyezi. 

 

 

4. Vegyes ügyek 

 

a) Szándéknyilatkozat önkormányzati támogatási igény benyújtására 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. Bíz-

nak abban, hogy lesz olyan jogcím, amelyen keresztül forráshoz juthat az önkormányzat. 

Hozzáteszi, 2014-ben 48 millió Ft támogatáshoz jutottak. 2013-ban pályázati úton kéthavi, a 

köznevelési intézmények után fizetett hozzájárulási összeg visszatérítéséhez jutott hozzá az 

önkormányzat. 2014-ben ez már beépült a költségvetésbe, így már az év elején tervezhettek 

ezzel az összeggel, míg 2015-ben pályázat sem volt ezzel kapcsolatban, és a költségvetésben 

sem szerepelt, viszont jelenleg szerepel a jogcímek között.  

 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás? 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

rozatot hozza: 

166/2015. (IX.4.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete rendkí-

vüli önkormányzati támogatás igénybevétele érdekében 

Magyarország  2015. évi központi költségvetéséről szóló 

2014. évi C. törvény 3. melléklet III. 4. pont alapján - tele-

pülési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költség-

vetési támogatására - pályázatot nyújt be. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a pályá-

zat benyújtására, valamint a szükséges nyilatkozatok megté-

telére és aláírására. 

 

Határidő: 2015. szeptember 30. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete rendkí-

vüli önkormányzati támogatás igénybevétele érdekében 

Magyarország  2015. évi központi költségvetéséről szóló 

2014. évi C. törvény 3. melléklet III. 4. pont alapján - a te-

lepülési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költ-

ségvetési támogatására - indokolt esetben egyedi szempont-

ok alapján, soron kívül pályázatot nyújt be. 
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A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a pályá-

zat benyújtására, valamint a szükséges nyilatkozatok megté-

telére és aláírására. 

 

Határidő: folyamatos, legkésőbb 2015. november 30. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

 

b) Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanok térítésmentes tulajdonba vétele Köz-

lekedésfejlesztési Koordinációs Központtól 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági, valamint a Városfejlesztési és Városüzemeltetési  

Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. Érdemes lenne áttekinteni azokat az eljárásokat, 

amelynek keretében az önkormányzat ingyenesen jut állami tulajdonhoz, hiszen vannak olyan 

ingatlanok, ahol a döntés már korábban megszületett, ezt be is jelentették. A tulajdon átadása 

és a birtokba vétel nehézkes. Példaként említi a Huszár lakótelepen található ingatlanokat, 

illetve a HEMO átvételekor is sok idő telt el a döntés és a tényleges tulajdonba vétel között. 

 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás? 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

rozatot hozza: 

167/2015. (IX.4.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az állami va-

gyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pont-

jában, valamint Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületé-

nek az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. (III.28.) önkor-

mányzati rendelete 13. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – 

figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) 

bekezdésében a települési önkormányzatok feladataként megha-

tározott közfeladatok biztosítása érdekében – kezdeményezi a 

Magyar Állam tulajdonában álló 

- pápai 0691 hrsz.-ú ingatlan ingyenes tulajdonba vételét az 

Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. pontja alapján településüzemel-

tetés (helyi közút és tartozékainak fenntartása) céljából, mi-

vel az ingatlan-nyilvántartási megnevezés ellenére az ingat-

lan egy helyi közút, és az Önkormányzat a továbbiakban he-

lyi közútként kívánja használni, és amely ingatlan Pápa Vá-

ros Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat 

vagyonáról szóló 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete 

3. § (3) bekezdése szerint a nemzeti vagyonba tartozó forga-

lomképtelen törzsvagyon. 
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Pápa Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében 

felmerülő költségek megtérítését. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ingatlan ingyenes tulaj-

donba vételével kapcsolatos eljárásokban teljes jogkörrel eljár-

jon, a szükséges jognyilatkozatokat megtegye, valamint az eh-

hez szükséges szerződéseket aláírja.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:    dr. Áldozó Tamás polgármester 

    Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

 

c) Pápa, Zárda u. 5. 1. emelet 13. szám alatti önkormányzati bérlakás bérbeadása 

Sági István részére 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás? 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozza: 

 

168/2015. (IX.4.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzati laká-

sok és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 28/2013. 

(XI.14.) önkormányzati rendelete 11. § (2) bekezdésében bizto-

sított jogkörében eljárva hozzájárul Sági István részére a Pápai 

Szakképzési Centrumnál fennálló főigazgatói megbízatásának 

időtartamára, de legfeljebb 2020. augusztus 31-ig a Pápa, Zárda 

u. 5. 1. emelet 13. szám alatti önkormányzati bérlakás bérbe-

adáshoz. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Jegyzőt, hogy a határozat végre-

hajtásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

Benecz Rita osztályvezető 

 

 

 

 

Ezt követően dr. Áldozó Tamás polgármester 8,25 órakor szünetet rendel el, majd 8,45 órakor 

a nyilvános ülésen folytatódik a napirendi pontok tárgyalása. 
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d) Víziközművek gördülő fejlesztési terveinek véleményezése, jóváhagyása 

 

A napirend tárgyalásán jelen van dr. Lukács Endre, a Pápai Víz-és Csatornamű Zrt. vezér-

igazgatója. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági, valamint a Városfejlesztési és Városüzemeltetési 

Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Elmondja, hogy a bizottságok a határozati javaslat 2. pontját az alábbi pontosítással javasolják 

elfogadásra: „A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy az 1. b)-c) pont szerinti gör-

dülő fejlesztési terveket a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. számára véleményezésre küldje meg. 

A Szolgáltató a véleménnyel együtt a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatalhoz 

nyújtsa be.” A módosítás eredeti előterjesztésnek tekintendő. 

 

Dr. Lukács Endre vezérigazgató 

A napirend szóbeli kiegészítéseként elmondja, hogy a jelenlegi előterjesztés 15 évre határozza 

meg a víziközművek fejlesztését, amelyet három szakaszra osztanak fel. Az első ciklus - 

amely a legkonkrétabb fejlesztéseket tartalmazza - egy évig tart, a második szakasz négy éves 

ciklust fog át 2017-2020-ig, és ezt követi a hosszabb távú, tíz éves szakasz, amely 2021-2030. 

között határozza meg a fejlesztéseket. 

Az előterjesztés két részre osztható, a felújítások és pótlások összefoglaló táblázatára, illetve a 

beruházásokra. A felújításokat és pótlásokat a Zrt.-nél keletkezett értékcsökkenési leírásokból, 

illetve a Zrt. által az önkormányzatnak fizetett bérleti díjakból fedezik. Ezekből az összegek-

ből kizárólag szinten tudják csak tartani a víziközműveket, biztosítják a működőképességüket, 

azonban újabb fejlesztésekre, jelentősebb korszerűsítésekre nincs lehetőség. A beruházási 

terveket nagyrészt állami, illetve európai uniós forrásokból lehet megvalósítani. Az idei évi 

beruházások között nagyobb célokat fogalmaztak meg, amelyek közül az egyik, hogy 2016-

2020 között szeretnék kicserélni Pápán a régi, eternit vezetékeket. Összesen 64 km hosszúsá-

gú vezetékről van szó, amelyből 27 km a fővezetékek, 37 km pedig az elosztó vezetékek 

hossza, ezen kívül vannak még bekötő vezetékek is. Ekkora beruházást helyi forrásokból nem 

lehet megvalósítani, ahhoz mindenképpen állami, és európai uniós támogatás szükséges. Hoz-

záteszi, az előzetes tájékoztatások alapján decemberben lesz ilyen pályázat, amin mindenkép-

pen szeretnének részt venni az önkormányzattal közösen. Az említett beruházás az öt év alatt 

körülbelül 3,5 milliárd Ft-ba kerül. A beruházás második szakaszában - 2021-től - a biogáz-

hasznostást szeretnék a szennyvíztelepen bevezetni. Kéri a testület tagjait az előterjesztés tá-

mogatására. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A 64 kilométer hosszú vezeték kicserélése hatalmas feladat, azonban ha ez együtt jár azzal, 

hogy a helyreállítás során a nyomvonalon jó minőségű utat lehet építeni az érintett útszaka-

szokon, az jelentős előrelépés lehetne az egész város számára. 

 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás? 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

rozatot hozza: 
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169/2015. (IX.4.) határozat 

1) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 

11. § (1) bekezdésében előírt 2016-2030. időtávra vonatko-

zó gördülő fejlesztési terveket megtárgyalta és 
 

a) véleményezési jogával élve egyetért a Pápai Víz- és 

Csatornamű Zrt. vagyonkezelésében, vagy tulajdonában 

lévő víziközművek és vagyonelemek előterjesztés sze-

rinti felújítási, pótlási tervével. 
 

b) jóváhagyja a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. vagyonke-

zelésében, vagy tulajdonában lévő víziközművek és va-

gyonelemek előterjesztés szerinti beruházási tervét. 
 

c) jóváhagyja a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. által a bér-

leti-üzemeltetési szerződés alapján üzemeltetett 

víziközművek és vagyonelemek előterjesztés szerinti 

felújítási, pótlási és beruházási tervét. 
 

d) a b.-c. pontban jóváhagyott gördülő fejlesztési tervek-

ben meghatározott fejlesztések, pótlások, és beruházá-

sok költségeinek pénzügyi forrásait felmerülésekor 

mindenkori éves költségvetésében biztosítja. 
 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

2) A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy az 1. b)-

c) pont szerinti gördülő fejlesztési terveket a Pápai Víz- és 

Csatornamű Zrt. számára véleményezésre küldje meg. A 

Szolgáltató a véleménnyel együtt a Magyar Energetikai és 

Közmű-Szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be. 

 

Határidő: azonnal, illetve 2015. szeptember 15. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

3) A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy az 1. d) 

pont szerinti költségvetési források biztosítása érdekében a 

pályázati lehetőségeket kísérje figyelemmel és a pályázatok 

igénybevételével kapcsolatban a szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 

 

Határidő: folyamatos  

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Indítványozza az alábbi határozati javaslat elfogadását: 

„Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a 128. 

sorszámú előterjesztés tárgyalására zárt ülést rendel el, mivel mind az önkormányzat, mind 

pedig az előterjesztéssel érintett másik fél üzleti érdekét veszélyeztetné a döntés indokainak 

előzetes nyilvánosságra kerülése.” 

 

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

rozatot hozza: 

 

170/2015. (IX.4.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyaror-

szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-

vény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a 128. 

sorszámú előterjesztés tárgyalására zárt ülést rendel el, mivel 

mind az önkormányzat, mind pedig az előterjesztéssel érintett 

másik fél üzleti érdekét veszélyeztetné a döntés indokainak elő-

zetes nyilvánosságra kerülése. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A zárt ülést követően a nyilvános ülésen ismerteti a Képviselőtestület zárt ülésén hozott dön-

tését.  

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 10,05 órakor bezárja. 

 

 

 

K. m. f. 

  

 

 Dr. Áldozó Tamás Kanozsainé dr. Pék Mária  

 polgármester címzetes főjegyző 


