
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: A01/1-170/2022. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2022. szeptember 20-i 

nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Unger Tamás alpolgármester 

 

Szabadkai Verita, dr. Vaitsuk Mária, Grőber Attila, dr. Guias János Zsolt, Bakos 

László, Venczel Csaba, Németh Zsolt, Zsegraics Gyula, Kovács József, Pintér 

Kálmán, Süle Zsolt képviselők, 13 fő. 

 

Dr. Nagy Krisztina jegyző, 

Dr. Verrasztó Norbert Károly aljegyző, 

Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető, 

Benecz Rita szociális és közigazgatási osztályvezető, 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető, 

Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető, 

meghívottak jelenléti ív szerint, 

Médiacentrum munkatársai, 

Dr. Bán Zsófia köztisztviselő 

Kun Attila köztisztviselő. 

 

Dr. Töreki-Vörös Ibolya és Németh Csaba önkormányzati képviselők távolmaradásukat 

bejelentették. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti a Városháza épületének nagytermében megjelenteket és az ülést az interneten 

keresztül követőket. A testület ülését 8.00 órakor megnyitja.  

 

Indítványozza a meghívóban jelzett napirendek megtárgyalását azzal, hogy a Képviselőtestület 

a 98. sorszámú sürgősségi indítványt a napirendek közé vegye fel. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselőtestület ülése határozatképes, 13 fő képviselő jelen van.  

 

Megkérdezi, hogy van-e más napirendi javaslat. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban javaslat nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a fenti napirendről. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozza: 

 

88/2022. (IX.20.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2022. 

szeptember 20-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint 

határozza meg: 
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1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2022. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a korlátozott forgalmú 

területek behajtási rendjéről 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester  

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2022. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa város 

egészségügyi alapellátási körzeteiről szóló 22/2012. (X.25.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2022. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzati 

lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 

28/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2022. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban 

biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 

azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak 

megállapításáról szóló 9/2020. (III.31.) önkormányzati 

rendelet módosításáról  

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

5. Vegyes ügyek 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a 88., a 89., a 90. és a 91. 

sorszámú előterjesztéseket egyhangúlag megtárgyalásra javasolja. 

 

 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

5. Vegyes ügyek 

b) Gyermekétkeztetési feladatok ellátása tárgyában létrejött vállalkozási 

szerződés módosítása 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Gyura Zsanett az Eatrend Arrabona Zrt. cégvezetője, 

Szalainé Tihanyi Andrea az Egyesített Szociális Intézmény vezetője, Orbán András gazdasági 

vezető. 

 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás 

nélkül elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi Gyura Zsanettet, az Eatrend Arrabona Zrt. cégvezetőjét, van-e szóbeli kiegészítése. 

 

Gyura Zsanett cégvezető 

Elmondja, hogy a tegnapi bizottsági ülésen kiegészítette az Eatrend Arrabona Zrt. írásbeli 

kérelmét, egyéb kiegészítést nem kíván tenni. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 

 

Süle Zsolt önkormányzati képviselő 

Szomorúan látja, hogy Magyarországon, így Pápán is az élelmiszerek ára rohamosan 

emelkedik. Amennyiben az Eurostat adatainak lehet hinni, Magyarországon volt az elmúlt 

évben a legnagyobb arányú élelmiszerár drágulás. Megérti, hogy ezt a szolgáltatóknak is 

valamilyen szinten követniük kell. Megkérdezi, hogy az egekbe szökött árakért cserébe milyen 

szolgáltatást kapnak az azt igénybe vevők. Elmondja, hogy az elmúlt hónapokban mind 

személyesen hozzá, mind a közösségi médiában érkezetek olyan jelzések, amelyek az Eatrend 

Arrabona Zrt. étrendjét kifogásolták. Megkérdezi Cégvezető asszonyt, hogy sikerült-e a 

szülőkkel – a megemelkedett élelmiszerárakat is figyelembe véve- kompromisszumos 

megoldást találni. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy Süle Zsolt önkormányzati képviselő drámai belépője után ő szeretne reagálni 

a kérdésre. Nem tudja, Süle Zsolt önkormányzati képviselő jövőre hogyan fogja majd 

jellemezni az infláció miatt kialakult helyzetet. Megkérdezi a képviselőket, ki fogyasztja az 

Eatrend Arrabona Zrt. által készített ebédet a városban. Elmondja, hogy Venczel Csaba 

képviselő úr és ő maga ezt az ebédet fogyasztja. Tapasztalatai alapján bátran jelenti ki, hogy az 

étel kifogástalan minőségű és kellő mennyiségű. 

 

Venczel Csaba önkormányzati képviselő 

Javasolja, hogy az étel minősége és mennyisége, valamint annak ár-érték aránya figyelembe 

vételével értelmezzék az Eatrend Arrabona Zrt. szolgáltatását. Álláspontja szerint a városban 

elérhető éttermi menüszolgáltatásoknál jóval olcsóbban érhetők el az Eatrend Arrabona Zrt. 

által nyújtott szolgáltatások. Véleménye szerint az étel minősége is megfelelő, valamint az ár-

érték arány is lényegesen jobb a városban jelenlévő egyéb éttermi szolgáltatásoknál. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy bárkivel hajlandó ebben a témában vitatkozni azok közül, akik ezt az ételt 

fogyasztják. Akik nem, vagy csak hallottak róla, velük véleménye szerint felesleges erről 

beszélni. Álláspontja szerint a reklamációk nagy része abból származik, hogy a gyerekek egy 

jelentős része másfajta étkezéshez szokott hozzá a családban, mint amivel a menzán találkozik. 

Valamelyik szülő ezt az étkezési kultúrában meglévő különbséget vetíti ki arra, hogy a gyereke 

nem eszik. Elmondja, hogy nem a saját nevén fizetett elő ebédre, nehogy pozitív 

megkülönböztetésben legyen része. Van más olyan hivatali munkatárs is, aki ezt szintén 

megtette, kifejezetten ilyen vitára készülve. Minden nap minősítették az ételeket, és amit az 

előbb elmondott, az ennek a minősítésnek az eredménye. Elmondja, hogy az alapétkezésről tud 

csak nyilatkozni, a diétásról nem, mert azt nem próbálta ki. Az élet több területén általában 

mindig Győrrel hasonlítják össze Pápát, mert ott minden jobb, kivéve a gyermekétkeztetést, 

mert ebben Pápán mások a minőségi elvárások. Elmondja, hogy nő az igénybe vevők száma, 

véleménye szerint is az a legnormálisabb állapot, ha a gyermekek az iskolában, óvodában 

tudnak meleg ételt enni. Reméli, hogy bár sokan gerjesztik, de előbb-utóbb ez a vita 

nyugvópontra fog jutni. 

 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott 

el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 



4 

A Képviselőtestület 9 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozza: 

 

89/2022. (IX.20.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a vásárolt 

élelmezés szolgáltatási díjára vonatkozóan az Eatrend Arrabona 

Zrt., mint Szolgáltató +20 % árindexálási kérelmét elfogadja, 

ezzel egyidejűleg hozzájárul a Pápa Város Önkormányzata, Pápa 

Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye, a 

Pápai Városi Óvodák és az Eatrend Arrabona Zrt. között 2020. 

december 8-án Gyermekétkeztetési feladatok ellátása tárgyban 

létrejött Vállalkozási szerződés ennek megfelelő módosításához. 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, Pápa Város 

Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye és a Pápa 

Városi Óvodák intézményvezetőjét a módosított szerződés 

aláírására. 

Határidő: azonnal, de legkésőbb 2022. október 1. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

Csákvári Judit intézményvezető 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2022. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete a korlátozott forgalmú területek behajtási rendjéről 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A rendelet-tervezetet a Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 

ellenszavazat nélkül elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az új szabályok lényegesen egyszerűbbek, átláthatóbbak és könnyebben 

alkalmazhatóak mind a hatóság, mint azt érintettek számára, legyenek azok akár vállalkozók, 

akár ingatlantulajdonosok a belvárosban. 

 

Megkérdezi, hogy van-e a rendelet-tervezetben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett 

megalkotja az alábbi rendeletet: 

 

21/2022. (IX.20.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a korlátozott 

forgalmú területek behajtási rendjéről szóló, fenti számú 

önkormányzati rendeletét, az előterjesztésben foglaltaknak 

megfelelően megalkotja. 
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Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyző 

 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2022. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete Pápa város egészségügyi alapellátási körzeteiről szóló 22/2012. 

(X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Ujváry Hajnalka, az Egészségügyi Alapellátási Intézet 

vezetője. 

 

A rendelet-tervezetet a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, iskolaorvosi körzetet módosít a rendelet-tervezet. 

 

Megkérdezi, hogy van-e a rendelet-tervezetben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

22/2022. (IX.20.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa város 

egészségügyi alapellátási körzeteiről szóló 22/2012. (X.25.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló, fenti számú 

önkormányzati rendeletét, az előterjesztésben foglaltaknak 

megfelelően megalkotja. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyző 

 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2022. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és 

elidegenítéséről szóló 28/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A rendelet-tervezetet a Humánerőforrás Bizottság és a Gazdasági Bizottság egyhangúlag 

elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy jogszabályszerkesztési okokból egy későbbi testületi ülésen indítványt tesznek 

majd a rendelet 2. mellékletének hatályon kívül helyezésére, az abban foglaltakat inkább a 

vagyonrendeletben kellene szabályozni, annál is inkább, mert azzal, hogy megállapítják a nem 
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elidegeníthető önkormányzati tulajdonú lakásokat, tulajdonképpen az eredeti jogalkotói 

szándéktól eltérően egy olyan kategóriát hoznak létre, amely csak a Képviselőtestület számára 

jelent korlátozást, holott bizonyos értékhatár felett minden egyes esetben képviselőtestületi 

döntés szükséges az ingatlanok értékesítéséhez. Hozzáteszi, hogy ennek a nem elidegeníthető 

önkormányzati tulajdonú lakás kategóriának az 1992. évi bérlakás privatizáció idején volt 

jelentősége, amikor az itt felsorolt lakások esetében a bérlők nem gyakorolhatták a vételi 

jogukat. A vételi jog azt jelentette, ha nyilatkozott a bérlő, hogy szeretné megvásárolni az általa 

bérelt ingatlant, kötelező volt azt értékesíteni. 

 

Megkérdezi, hogy van-e a rendelet-tervezetben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

 

23/2022. (IX.20.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és 

elidegenítéséről szóló 28/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló, fenti számú önkormányzati rendeletét, az 

előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja.  

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyző 

 

 

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2022. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak 

megállapításáról szóló 9/2020. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Szalainé Tihanyi Andrea, az Egyesített Szociális Intézmény 

vezetője és Orbán András gazdasági vezető. 

 

A rendelet-tervezetet a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag, a Gazdasági Bizottság 5 igen 

szavazattal, 3 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Szeretné jelezni, hogy idővel a gyermekétkeztetési, valamint a bölcsődei étkezési térítési 

díjakon túl a többi ellátás térítési díját is korrigálni kell.  

 

Megkérdezi, hogy van-e a rendelet-tervezetben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban. 
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A Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodás mellett megalkotja 

az alábbi rendeletet: 

24/2022. (IX.20.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának a Pápa városban biztosítható 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak 

megállapításáról szóló 9/2020. (III.31.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló fenti számú önkormányzati rendeletét, az 

előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyző 

 

 

5. Vegyes ügyek 

a) Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak 

végrehajtásáról 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, van-e az előterjesztéssel kapcsolatos kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 

90/2022. (IX.20.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 167/2015. 

(IX.4.) határozat, a 8/2021. (I.29.) határozat, a 71/2021. (V.26.) 

határozat, az 57/2022. (VI.17.) határozat, a 79 és 80/2022. (IX.1.) 

határozatok végrehajtására adott jelentést elfogadja. 

 

 

c) 2023-2037. időtávra vonatkozó gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos döntés 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Vörös Dániel a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. 

vezérigazgatója. 

 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi Vörös Dániel vezérigazgató urat, van-e szóbeli kiegészítése. 

 

Vörös Dániel vezérigazgató 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 
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Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 

91/2022. (IX.20.) határozat 

1) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. 

§ (1) bekezdésében előírt, 2023-2037. időtávra vonatkozó 

viziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervet megtárgyalta és 
 

a) véleményezési jogával élve egyetért a Pápai Víz- és 

Csatornamű Zrt. vagyonkezelésében, illetve tulajdonában lévő 

víziközművek és vagyonelemek előterjesztés szerinti felújítási 

és pótlási tervrészével, 
 

b) elfogadja a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. vagyonkezelésében, 

illetve tulajdonában lévő víziközművek és vagyonelemek 

előterjesztés szerinti beruházási tervrészét, 

 

c) a gördülő fejlesztési tervben meghatározott fejlesztések és 

beruházások költségeinek pénzügyi forrásait mindenkori éves 

költségvetésében biztosítja. 
 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető 

Szalai Kriszina gazdasági osztályvezető 

Vörös Dániel vezérigazgató 
 

2) A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a Pápai Víz- 

és Csatornamű Zrt. részére az 1) pont a) alpont szerinti 

véleményt további ügyintézésre, az 1) pont b) alpont szerinti 

beruházási tervrészt véleményezésre küldje meg. 

A Képviselőtestület utasítja továbbá a Polgármestert a Pápai 

Víz- és Csatornamű Zrt. meghatalmazására annak érdekében, 

hogy a Zrt. a 2023-2037. időtávra vonatkozó viziközmű-

rendszer gördülő fejlesztési tervet - a törvény által előírt 

határnapig - a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hivatalhoz nyújtsa be. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető 

Vörös Dániel vezérigazgató 
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d) 2022-2036. időtávra vonatkozó V01 számú víziközmű-rendszer gördülő 

fejlesztési tervének módosítása 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Vörös Dániel a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. 

vezérigazgatója. 

 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi Vörös Dániel vezérigazgató urat, van-e szóbeli kiegészítése. 

 

Vörös Dániel vezérigazgató 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 

 

92/2022. (IX.20.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013.  

(II.27.) Korm. rendelet 90/C § (2) bekezdésében előírtak 

szerint a 2022-2036. időtávra vonatkozó víziközmű-rendszer 

gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészéből a Pápai 

Víz- és Csatornamű Zrt.-nek a V01 víziközmű-rendszerre 

vonatkozó javaslatait megtárgyalta és véleményezési jogával 

élve egyetért a gördülő fejlesztési terv módosításával. 

 

2. A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy az 1. pont 

szerinti gördülő fejlesztési terv módosítással kapcsolatos 

egyetértő véleményét a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. részére 

további ügyintézésre küldje meg. A vonatkozó jogszabályi 

rendelkezéseknek megfelelően a gördülő fejlesztési terv 

módosítását a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hivatalhoz a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. nyújtja be. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

Vörös Dániel vezérigazgató 
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e) 2022-2036. időtávra vonatkozó SZ01 számú víziközmű-rendszer gördülő 

fejlesztési tervének módosítása 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Vörös Dániel a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. 

vezérigazgatója. 

 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi Vörös Dániel vezérigazgató urat, van-e szóbeli kiegészítése. 

 

Vörös Dániel vezérigazgató 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

93/2022. (IX.20.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013.  

(II.27.) Korm. rendelet 90/C. § (2) bekezdésében előírtak 

szerint a 2022-2036. időtávra vonatkozó víziközmű-rendszer 

gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészéből a Pápai 

Víz- és Csatornamű Zrt.-nek az SZ01 vízkiközmű-rendszerre 

vonatkozó módosítási javaslatait megtárgyalta és 

véleményezési jogával élve egyetért a gördülő fejlesztési terv 

módosításával. 

 

2. A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy az 1. pont 

szerinti gördülő fejlesztési terv módosítással kapcsolatos 

egyetértő véleményét a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. részére 

további ügyintézésre küldje meg. A vonatkozó jogszabályi 

rendelkezéseknek megfelelően a gördülő fejlesztési terv 

módosítását a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hivatalhoz a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. nyújtja be. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

Vörös Dániel vezérigazgató 
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f) Szándéknyilatkozat a pápai víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában 

fennálló ellátási kötelezettség Magyar Államra történő átruházására irányuló 

Integrációs Programban való részvételről 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Vörös Dániel a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. 

vezérigazgatója. 

 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodás 

mellett elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hagy a rendelkezésre álló dokumentumokat kiküldték a képviselők részére annak 

érdekében, hogy az információk teljeskörű birtokában tudjon a Képviselőtestület állást foglalni. 

Hozzáteszi, még mindig nem áll rendelkezésre a megnyugtató döntés meghozatalához 

szükséges összes információ, de jelenleg nem végleges állásfoglalásról kell döntenie a 

Képviselőtestületnek. 

 

Megkérdezi Vörös Dániel vezérigazgató urat, van-e szóbeli kiegészítése. 

 

Vörös Dániel vezérigazgató 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 

 

Süle Zsolt önkormányzati képviselő 

Elmondja, az első három kérdést Polgármester úrhoz tenné fel. Az első az, hogy kérdezhet-e, a 

második, hogy ha kérdez Vörös Dániel vezérigazgató úrtól, megengedi- e Polgármester úr, 

hogy vezérigazgató úr válaszoljon rá. Elmondja, hogy ő soha életében nem volt víziközmű- 

szolgáltató, és otthon sincs kútja, viszont szerelt már otthon vizet, csapot, ennek tudatában 

hozzászólhat-e a témához.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy szereti a cinikus szópárbajokat, de ahhoz partnerre van szükség. 

 

Süle Zsolt önkormányzati képviselő 

Elmondja, hogy a bizottsági ülésen elég részletesen átbeszélték ezt a témát, azonban szeretne 

feltenni két olyan kérdést, amely álláspontja szerint megvilágítja, miért került a Pápai Víz- és 

Csatornamű Zrt. ilyen helyzetbe. Megkérdezi, hogy a társaság mennyi idő óta nem emelhet 

díjat, valamint, hogy az elmúlt években mennyi közműadót fizetett be a társaság az államnak. 

 

Vörös Dániel vezérigazgató 

Elmondja, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 2011. óta rendelkezik arról, hogy 

nem lehet díjat emelni, tehát 2011-ben volt utoljára díjemelés. Elmondja továbbá, hogy az 

elmúlt 7-8 évben körülbelül 800 millió forint közműadót, illetve felügyeleti díjat fizettek be. 

 

Süle Zsolt önkormányzati képviselő 

Megkérdezi, kapott-e a társaság az elmúlt 10 évben kompenzációt az államtól a díjemelés 

elmaradása miatt. 

 

Vörös Dániel vezérigazgató 

Elmondja, 2021-ben volt ázsiós tőkeemelés, 9.8 millió forint értékben. 
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Grőber Attila önkormányzati képviselő 

Elmondja, hogy az utóbbi években nagyon szeret bizottsági és képviselőtestületi ülésekre járni, 

mert sokat tanul. A tegnapi bizottsági ülésen sok hasznos információ hangzott el jelen témával 

kapcsolatban. Elmondja, hogy bár ő is szereti a cinikus vitákat, jelen hozzászólásában mellőzni 

kívánja azt. Köztudomású, hogy az állam nagyon szeretné megszerezni a víziközmű vagyont. 

Kifejti, hogy a Nemzeti Vízművek Zrt. által küldött anyagok alapján tisztán látszik, hogy ez 

nem két egyenrangú fél megállapodása, hiszen a Zrt. a víziközműveken túl a társaságok 

irányítását is szeretné megszerezni. Elmondja, hogy a legújabb tranzakciós szerződés minta 

lehetőséget ad arra, hogy az átvevő a fenti pontban hivatkozott víziközmű-rendszer 

üzemeltetésére jogosult víziközmű-szolgáltató társaságban a törzstőke, alaptőke, új vagyoni 

hozzájárulás rendelkezésre bocsátással történő felemeléssel 5 %-os mértékű szavazatelsőbbségi 

jogot biztosító részesedést szerezhessen. Amennyiben ez a minta realizálódik, az állam ennek 

értelmében az irányítási jogot is megszerzi. Nem tudni továbbá, hogy az állam meddig biztosítja 

a társaság működését. A rendelkezésre álló dokumentumokban az szerepel, hogy 2022. végéig. 

Ebből arra következtet, hogy 2022-ben az állam más formában fogja működtetni a szolgáltatást, 

például társaságokat von össze, vagy holdingot hoz létre. Nem ismert az sem, hogy alakul az 

átvett társaság irányítása, mi lesz a munkatársakkal. Nem tudni továbbá, hogy változnak a 

vízdíjak. Véleménye szerint vannak olyan területek a gazdaságban, ahol egyszerűen nem 

működik a piacgazdaság. Ez nem bántás, mert a hatósági árszabás nyilván torzítja a 

viszonyokat. Polgármester úr hozta fel a hulladékszállítás példáját, ahol szintén nem volt 

áremelkedés. Az sem ismert, hogy a Magyar Állam miért nem egyszerűbb megoldást választott 

a társaságok pénzügyi konszolidációjára. Számára a döntési kényszer két síkon zajlik, az egyik, 

hogy az Állam jó tulajdonos-e, jobb- e, mint az Önkormányzat. Elmondja, szívesen gondol 

vissza arra az időszakra, amikor az Önkormányzat a Pápai Hús Kft-nél többségi tulajdonos volt. 

Lehet azon vitatkozni, hogy közszolgáltatás vagy oktatás esetében jó tulajdonos-e az állam. 

Elmondja, hogy miközben tíz, tizenkétszeres gázáremelkedés várható, eközben az 

önkormányzati intézmények kétszeres bérleti díj emelésre tettek javaslatot az oktatás területén 

a Tankerületi Központnak. Nem biztos abban, hogy a Tankerületi Központ ezt képes lesz 

kigazdálkodni. Innentől kezdve egy komoly elvi kérdés, hogy az önkormányzat vagy az állam-

e a jobb tulajdonos. Elmondja továbbá, hogy a tudás legalacsonyabb szintje a sejtés. Onnantól 

kezdve, hogy sejtésre alapoznak, a döntésük hit kérdése. A jelenlévők egy része hisz abban, 

hogy ez egy jó döntés lesz, a másik része bizonytalan ebben. Nem valódi tudás alapján fognak 

dönteni, hanem azokkal a jó értelemben vett előítéletekkel, amelyekkel idejöttek, hogy hisznek 

vagy nem hisznek abban, hogy ez jól fog sikerülni. Elmondja, ma reggel megnézte, hogy a 

képviselői esküjében szerepel-e az, hogy legjobb tudása szerint hoz döntést. Ez nem szerepel 

benne, pedig álláspontja szerint lehet, hogy érdemes lenne beleírni. Hozzáteszi, hogy ő a tudása 

alapján jelen helyzetben nem tud jó döntést hozni, mert ez egy sejtés arra vonatkozóan, hogy 

mi vár rájuk. Elmondja, hogy megnézett pár vízművet, melyek közül a pápai az egyik legjobban 

működő. Hozzáteszi, ha az ember sárkányt hajtogatott, akkor szeretné, ha repülne. Ezt a 

sárkányt ők éveken keresztül hajtogatták, és úgy érzik, erről valami vélelmezett jövőkép miatt 

le kell mondaniuk, ezért nagyon nehéz a döntés. Nem irigyli azokat, akik ebben a döntésben a 

felelősséget vállaják. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Osztja képviselőtársa dilemmáit. Egy helyen pontosítana, hiszen a szavazatelsőbbségi részvény 

a társaság irányítását nem feltétlenül fejezi ki, mert szavazatelsőbbségi részvénye van a Magyar 

Államnak a Pápai Termálvízhasznosító Zrt.-ben is, tehát az együttműködésnek megvan ez a 

mintája. Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy Nagy Márton miniszter úrnak ajánlatot tett 

arra, hogy mivel az Állam meglehetősen korlátosan látja el a tulajdonosi feladatait a Pápai 

Termálvízhasznosító Zrt.-ben, ezért adja át a tulajdonrészét az Önkormányzatnak. Hiszi, hogy 

a közszolgáltatások szervezése az önkormányzatoknál van a legjobb helyen, egyaránt igaz ez a 

hulladékra és a vízre is. Hiszi, hogy a Pápai Víz-és Csatornamű Zrt. története kifejezi ezt. 

Elfogadja, hogy az államnak lehet szerepe a víziközmű-szolgáltatásban, hiszen vannak olyan 

speciális helyzetek, amikor a víziközmű-szolgáltatást a helyi önkormányzat nem tudja 
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megoldani. Példaként említi, ha olyan turisztikai övezetekben kell vizet szolgáltatni, ahol a 

lakosságszám nyárról télre akár az ötszörösére, tízszeresére nőhet, tehát az infrastruktúra 

fenntartásával kapcsolatos feladatok kicsit mások. Egy pápai típusú körzetben a jelenlegit tartja 

a legoptimálisabbnak. Ha a Nemzeti Vízművek Zrt. optimális üzemméretre hivatkozik, akkor 

az a véleménye, hogy a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. az optimális üzemméret. Lehet, hogy 

máshol az optimális üzemméret nagyobb, de a természeti-földrajzi adottságoktól nem lehet 

eltekinteni. Ahol egy vízbázis van, és a földrajzi adottságoknak köszönhetően úgy épült ki, mint 

a pápai, ahol a szennyvíztisztító képes ellátni a feladatát nagyobb területen is, ott a pápai az 

optimális üzemméret. Elmondja, hogy a Magyar Állam semmilyen ajánlatot nem tett az 

Önkormányzatnak a Pápai Víz- és Csatornaművek Zrt.-re. Jelen helyzet úgy néz ki, hogy a 

Magyar Állam tulajdonában lévő, azt nem képviselő, semmilyen jogszabályi felhatalmazással 

nem bíró gazdasági társaság üzen az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági 

társaságon keresztül az Önkormányzatnak. Nyilván van erre magyarázat, de elegánsabb lenne 

ezt másképpen intézni. Elmondja, hogy a döntése indokának az alapja nem a hit. Neki egy 

dologért kell felelősséget vállalni, mégpedig azért, hogy az ivóvíz-szolgáltatás biztosított 

legyen. Ebben a gazdasági helyzetben, ezek mellett a feltételek mellett, amikor Vörös Dániel 

vezérigazgató úr nem tud a közbeszerzési eljárás során létrejött vállalkozási szerződést kötni az 

energiaszolgáltatóval, mert bűncselekményt követne el, nem tud mást választani, csak a 

jogszerűség talaján maradni. Véleménye szerint ezen a folyamaton most végig kell menni, 

szándékot kell nyilvánítani. Ha nem változik semmi, a szerződést alá kell írni. Az előző napi 

bizottsági ülésen arról beszéltek, hogy az Önkormányzatnak egy jól menedzselt, jól összerakott 

társasága van, ami még az extrém külső feltételek mellett is képes lenne talpon maradni, de úgy 

tűnik, erre ebben a helyzetben nem kapnak esélyt.  

 

Süle Zsolt önkormányzati képviselő 

Elmondja, sok szempontból egyetért Polgármester úrral. Ez az a helyzet, amikor a felelősöket 

nem az ülésteremben kell keresni, ő ezt az államosítás elő lépésének nevezné inkább. Arra 

vonatkozóan nem kapott konkrét döntő érvet, hogy miért kell az Önkormányzatnak ehhez 

csatlakozni. Elmondja, ő egy önkormányzatiság párti ember. Előfordulhat, hogy a Magyar 

Állam, a Kormány belekényszeríti az Önkormányzatot egy olyan helyzetbe, ahol az 

önkormányzatiság megint csak csorbul. Ismét hatáskörelvételről van szó, amivel 

általánosságban sem tud egyetérteni, tehát ebben az esetben sem, ezért is utasítja el ezt. 

Véleménye szerint érdemes lenne megvizsgálni, mi volt az a folyamat, amely oda vezetett, hogy 

a még jó helyzetben lévő Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. is nehéz helyzetbe került. Egyértelműen 

megállapítható, hogy a víziközmű cégeket ellehetetlenítő kormányzati politika vezetett ide. 

Nem emelhettek árat, miközben tényleg elszabadult az infláció. Nem kaptak semmilyen 

kompenzációt, sőt még megterhelték őket egy extra adóval. Amikor pedig sok víziközmű-

szolgáltató jelezte, hogy nem bírja a terheket, a Kormány nagy kegyesen azt mondta, megsegíti 

őket, ha átadják ingyen a vagyont és az irányítást. A probléma az, hogy nem tudni, mi történik 

utána. Ez ugyanakkora probléma, mint az, hogy az Önkormányzat elveszti a vagyonának egy 

elég nagy részét. További probléma, ha átveszi az állam a szolgáltatást, akkor megmarad-e az 

a gyümölcsöző kapcsolat, ami az Önkormányzat és a társaság között eddig megvolt. Gondol itt 

a projektek tervezésére, amely harmonizált a város egyéb érdekeivel, felújításaival. Nem tudja, 

hogy ez állami irányítás alatt ilyen gördülékenyen működne-e. Véleménye szerint, ha az 

Önkormányzat elfogadja ezt az integrációt, komoly vízdíjemelkedéssel kell számolni. Abban a 

pillanatban, ahogy a vízdíjemelés megtörténik, máris van fedezet a megemelt energiadíjakra. 

Megkérdezi, ha a vízdíjemelés révén lesz fedezet, akkor miért kell odaadni az államnak az 

irányítást és a vagyont. Elmondja, hogy egyöntetű a szakemberek és a városvezető politikusok 

véleménye abban, hogy lesz vízdíjemelés. Az ő véleménye szerint sem lehet ezt megúszni. 

Több veszély is fennáll, mivel nem tudni mi az állam szándéka ezekkel a víziközmű cégekkel. 

Van egy olyan félelem is, hogy ezeket a cégeket az államosítást követően koncesszióba vagy 

magánkézbe adnák. Néhány erre utaló jel már felfedezhető volt a Kormány néhány éve 

folytatott munkájában. Megemlíti, hogy az autópályák állami fenntartását is kiszervezték 

koncesszió formájában, vagy államosították a szemétszállítást. Tudomása szerint a 
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szemétszállítást most az a MOL kapta meg 35 évre, akinek vezérigazgatóját Horvátországban 

jogerősen elítélték. Ugyanilyen visszás volt a felsőoktatás egy jelentős részének alapítványokba 

történő kiszervezése, mely által a haveri köröket ezer milliárdokkal tömték ki.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkéri Süle Zsolt önkormányzati képviselőt, hogy maradjon a témánál, mert ez a fejtegetés 

nagyon messze vezet. 

 

Süle Zsolt önkormányzati képviselő 

Igazat ad Polgármester úrnak, hozzáteszi, már a hozzászólása elején is elmondta, hogy a 

félelmeket próbálja meg közvetíteni. Azokat a félelmeket, amelyeket sajnos a Kormány 

alátámasztott. Egyetért Grőber Attila önkormányzati képviselővel abban, hogy rengeteg a sötét 

folt ebben az integrációs kérdésben. A jelenlegi tervezetet egy biankó csekkhez tudná 

hasonlítani, amely nem tartalmazza a jövőbeni terveket, vagy sokkal inkább titkolja azokat. 

Ezek a sötét foltok azok, amelyek miatt úgy gondolja, hogy ezt a tervezetet nem lehet 

megszavazni. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az állam és az önkormányzat közötti feladatmegosztás egy örök vita, egy olyan 

terület, amire különböző államok eltérő megoldásokat találtak ki. Európában gyakorlatilag 

nincs két egyforma modell. A francia modellnél az állam lát el majdnem minden feladatot, míg 

az angolszász modellnél a helyi önkormányzatok látják el azokat. Angliában nem ugyanazt 

jelenti az önkormányzat, mint Magyarországon, ott Pápa-Ajka térsége jelent egy 

önkormányzatot. 2010 után az Orbán kormány tagadhatatlanul átalakította ezt a 

feladatmegosztást. Ennek vannak vitatható pontjai, de az oktatást nem sorolja ezek közé. 

Kifejezetten jó döntések tartja a Tűzoltóság állami kézbe vételét. Süle Zsolt önkormányzati 

képviselő szerint az okozta a problémát, hogy nem engedett díjat emelni a Kormány. 

Megjegyzi, Süle Zsolt önkormányzati képviselő díjemelést még sosem szavazott meg. Jelzi, ma 

kétszer döntött a Képviselőtestület egy szolgáltatási díj emeléséről, Süle Zsolt önkormányzati 

képviselő egyiket sem szavazta meg. Ezek szerint nem az állam, hanem Süle Zsolt akaratából 

sodródna pont abba az irányba, ahol most a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. áll. Elmondja 

továbbá, hogy a polgármesteri pozícióját nagyon egyszerű meghatározni, bármilyen 

önkormányzati kérdésről van szó, ő mindig a felelősség oldaláról közelít. Amennyiben az 

ellenzék képviselői ebben támogatják, akkor ugyanazon a platformon vannak. Elmondja 

továbbá, hogy a Pápai Hús Kft. története szerinte is sok szempontból példaértékű. Reméli, hogy 

azt majd valaki egyszer feldolgozza, mivel megmutatja azt a kétségbeesett kísérletet, hogyan 

lehet tulajdonosi pozícióból megközelíteni egy, a piacgazdaságban kialakult krízishelyzetet. Az 

a szituáció azért volt minden oldalról vállalható, mert a közös felelősség oldaláról közelítették 

meg. Ezt az együttműködést, melyet minden akkori résztvevőnek megköszön, azokban a 

szituációkban is meg tudták tartani, amik ez ellen az együttműködés ellen szóltak, például 

választási kampányok idején. Álláspontja szerint ennek a közmegegyezésnek szerepe volt 

abban, hogy végül lett tulajdonosa a cégnek, hiszen könnyebb volt egy olyan társaságot 

választani, amelyben látszik a helyi közös akarat, mint egy olyat, amely egy darázsfészekhez 

hasonlít. Hozzáteszi, van még olyan önkormányzati feladat, amelynek állami átvételét 

egységesen kérik az önkormányzatok, ez az orvosi ügyelet, hiszen az önkormányzatoknak az 

önkormányzati szövetségeken keresztül az az egységes álláspontja, hogy az orvosi ügyeletnek 

jobb helye van állami fenntartásban, mint önkormányzatiban. 

 

Unger Tamás alpolgármester 

Véleménye szerint jelen helyzet a sejtésnél egy kicsit több, a tudásnál egy kicsit kevesebb. 

Nehéz szituációban van az Önkormányzat, hiszen egy jól működő társaságról van szó, amely a 

likviditási problémáit 2022-ben is meg tudná oldani. Álláspontja szerint a fő kérdés a 

következő, 2023-as év lesz. A Víz- és Csatornamű Zrt. közgyűlésén vezérigazgató úr elmondta, 

hogy 850 millió forintot kellene az energiaellátásra kifizetni. Ez az összeg 1.2 milliárdos 
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bevételből nyilván nem teremthető elő. Ilyenkor kerül előtérbe a tulajdonosok felelőssége. 

Kiszámolták, hogy az Önkormányzatnak 2023-ban 628 millió forinttal kellene hozzájárulnia 

ehhez a költséghez, a 2024-es év alakulását pedig nem látni előre. Elmondja, hogy kialakult 

egy olyan energetikai helyzet, amelyből egy ekkora cégnek nincsen kilábalási lehetősége. Ha a 

rezsicsökkentést és a közműadót is hozzáveszi, akkor az elmúlt tizenegy év kérdéseket vet fel. 

Véleménye szerint ez egy koncesszió célú integrációs politikának az egyik lépése, amelynek az 

a célja, hogy a Kormány a rezsicsökkentést meg tudja tartani. A közműcégek esetében a 

felvásárlások és az integráció után az állam tartani tudta a rezsicsökkentés eredményeit. Enélkül 

az elmúlt 9-10 évben teljesen más árakkal szembesültek volna a háztartások. Koncessziós 

politika látható az autópályák és a hulladékkezelés esetében is, utóbbinál 2023. július 1-jétől 

valóban egy koncesszor fogja ezt a feladatot ellátni. Már zajlanak azok az egyeztető 

tárgyalások, amelyek a teljes integrációt mutatják. A Magyar Állam az NHKV Zrt. 

megszüntetésével egy olyan megoldást választott, amely félig piaci szereplőhöz rendelte ezt a 

feladatot. Jelen helyzetben tudható volt, az a cél, hogy egy víziközmű-szolgáltató legyen az 

országban, amely nagy valószínűséggel ugyancsak koncesszióban fogja a feladatát ellátni. Az 

államnak könnyebb ebben az egy cégben a rezsicsökkentés eredményeit megőrizni, mint 

egyenként kifizetni a kompenzációkat. A Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. egy jól működő cég, 

amelynek nem volt szüksége kompenzációra, de a víziközmű területén van számos olyan piaci 

szereplő az országban, akik nem ilyen eredménnyel dolgoztak, ezért évről évre nagyon komoly 

kompenzációt kellett kapniuk. Ebben a helyzetben elmondható, hogy a rosszul gazdálkodók 

miatt vesznek el a jól gazdálkodók. Jelenleg az a cél, hogy ezt a feladatot vélhetően egyetlen 

szereplő bevonásával lássa el az állam, ennek a szereplőnek a helyzetbe hozásával lehessen 

ezeket az árakat fenntartani. Most jött el az a pont, amikor az Állam csak részlegesen tudja 

tartani a rezsicsökkentést, ezért került sor annak részleges feloldására, amely kimenetelével 

nincs tisztában, ez nyilván már a sejtés kategóriája. 

 

Süle Zsolt önkormányzati képviselő 

Elmondja, néhány gondolatban szeretne reagálni Unger Tamás alpolgármester úr által 

elmondottakra. Ritkán fordul elő, de néhány kérdésben azonos platformon van Polgármester 

úrral. Alpolgármester úr nem a saját gondolatait mondta el, hanem a Kormány terveit ismertette, 

mely szerint egy víziközmű céget szeretnének működtetni az országban. Álláspontja szerint az, 

hogy egy víziközmű-szolgáltató lesz az országban, nem azt fogja jelenteni, hogy marad a 

rezsicsökkentés, éppen ellenkezőleg. Az ország különböző régióiban jelenleg mások a vízdíjak, 

Pápa jelenleg azok közé a helyek közé tartozik, ahol alacsonyabbak a vízdíjak. Az egy 

víziközmű cég azt eredményezné, hogy az egész országban azonos lenne a vízdíj. Az egységes 

díjat valószínűleg nem az alacsonyabb vízdíjak alapján állapítanák meg. Tehát nem is a 

rezsicsökkentés -ami nem is az volt, hanem ármaximálás - megvédése lenne az eredménye, 

hanem áremelkedés.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Süle Zsolt önkormányzati képviselő azt mondta, hogy a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. 

kilátástalan helyzetét az idézte elő, hogy nem engedtek árat emelni. Nem érti, hogy lehet igaz 

egyszerre a két állítás, hiszen az előbb az áremelés ellen szólalt fel. Ez egy olyan 

gazdaságpolitika, amihez ő nyilván nem ért, ezt még egyelőre nem tanítják az egyetemen. 

 

Kovács József önkormányzati képviselő 

Előre bocsátja, nem vízügyi szakértő, és nem szeretné politikai síkra terelni a kérdést. 

Elmondja, nagyra értékeli Schmidt Jenő TÖOSZ elnök véleményét, akinek volt két, az indexen 

megjelenő cikke, ezekből szeretne két részletet felolvasni. Elmondja, ő maga is szkeptikus a 

témában. A cikk szerint Schmidt Jenő sosem gondolta volna, hogy ezt fogja írni, de amelyik 

önkormányzat veszteséges üzemeltetésű cégnél tulajdonos, azt adja át vagy semmilyen 

segítségre nem számíthat. Schmidt Jenő egy évvel ezelőtt még azt mondta, hogy lehetőség 

szerint tartsák meg a víziközműveket az önkormányzatok, mivel nincs biztosítva, hogy a közös 

állami felügyelet alá terelt cégek számára valóban biztosítják majd a működéshez, illetve a 
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hálózat rekonstrukcióhoz szükséges többletforrásokat. A cikkben kifejti, nagyon reméli, hogy 

utána ezek az eszközök is közösségi tulajdonban maradnak, valamint az önkormányzatok nem 

lesznek kiszolgáltatva a profit mindenhatóságának. Schmidt Jenő szerint csak a közösségi 

tulajdon tudja garantálni az ellátás biztonságát, a díjakat, a fejlesztések folyamatos fenntartását, 

innovációt, valamint a hatékonyságot. Elmondja továbbá, hogy ő maximálisan egyetért 

Polgármester úrral. Szkeptikus, és ezért fog tartózkodni. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a hulladékkal kapcsolatos eszközállomány közösségi tulajdonban marad. A 

közösségi tulajdon működtetésének több formája van, lehet koncesszió, lehet egy gazdasági 

társaság ugyanazzal a tulajdonossal. Véleménye szerint most arról dönt a Képviselőtestület, 

hogy akar-e tovább haladni egy adott úton, adnak-e esélyt maguknak, hogy több információt 

tudjanak meg, hiszen szándéknyilvánítás esetén elkezdődik egy egyezetetési folyamat. Aki ezt 

nem támogatja, az azt mondja, hogy neki erre nincs szüksége ahhoz, hogy ezt a döntést meg 

tudja hozni. Minden képviselő a saját felelősségének az ura, úgy dönt, ahogy akar.  

 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott 

el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozza: 

94/2022. (IX.20.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete kinyilvánítja 

azon szándékát, miszerint az önkormányzatot terhelő víziközmű-

szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási 

kötelezettségének Magyar Államra történő átruházására irányuló 

Integrációs Programban részt kíván venni. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert az Integrációs 

Programban való részvétellel kapcsolatos intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Vörös Dániel vezérigazgató 

 

g) Általános iskolai körzetek véleményezése 

 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 

tartózkodás mellett elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az előterjesztésben módosítás nem szerepel, de jövőre már valószínűleg lesz 

változás annak érdekében, hogy az iskolai kapacitásokhoz igazítsák a változó lakosságszámú 

körzeteket. 

 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 
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Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozza: 

95/2022. (IX.20.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) 

bekezdésében foglaltak alapján Pápa város illetékességi területén 

működő általános iskolák 2022/2023. tanévre szóló felvételi 

körzeteihez képest a 2023/2024. tanévre vonatkozóan módosítást 

nem javasol. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a Képviselőtestület véleményét és 

a településen lakóhellyel, annak hiányában tartózkodási hellyel 

rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek 

létszámát - intézményi bontásban - tartalmazó táblázatot a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI 

rendelet 24. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint a Pápai 

Tankerületi Központ részére küldje meg. 

 

Határidő: 2022. október 15. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési 

osztályvezető 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megköszöni képviselőtársai munkáját és elmondja, hogy a következő képviselőtestületi ülés 

időpontja még nem ismert. 

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 9.04 órakor bezárja. 

 

 

K. m. f. 

  

 

 Dr. Áldozó Tamás Dr. Nagy Krisztina 

 polgármester jegyző 


