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Tisztelt Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság!

SÜle Zsolt önkormányzati képviselőhozzátm, e-mailben 2022. február 2l-én20.01 órakor, dr.
Áldozó Tamás polgármesterhez ugyanezen a napon és módon 20.40 órakor megküldött
beadványával kapcsolatban az alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot.

PáPa Vráros Önkormanyzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatárőt
szŐLŐ 2612014. (X.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban. SZMSZ) 19. § (1) bekezdése
értelmében ,,A lrépviselőtestületi ülés napirendjén szereplő előterjesztés kivétetével a képviselő
a kepviselőtestület ülésén a polgármestertől, alpolgórmestertől, bizottság elnökétől, jegyzőtől,
feladatkörükbe tartozó üg,,ben felvilágosítást kérhet (a továbbiakban: interpelláció). A
képviselőtestület ülésén képviselőnlcent eg,l interpettóció terjeszthető elő,"

A 19. § (2)bekezdés szerint ,,Az interpellációt legkesőbb az ülést megelőző 2. napon 8.00 óráig
a polgármesterhez és a jeglzőhöz írásban is be lehet nyújtani, melynek tartalmaznia kett

a) az interpellóló nevét,

b) az interpelláció címszerűen megjelölt tárgyát,
c) az interpelláció alapjául szolgáló tények, lcórülmények közlését,
d) a címzettet és azt, hogy miért a címzett illetékes a válaszadásra és
e) annakfeltüntetését, hogl az interpellációt szóban is elő kívánja-e Qdni."

Magyarországhelyi önkormrányzatairól szőlő 2011. évi CLXXXX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 37. §-ában találhatók azörú<ormányzati képviselők összeférhetetlenségével kapcsolatos
eljárási szabályok. Eszerint ha az önkormányzati képviselő az összeférhetetlenségi okot nem
szÜntette meg a törvényben Írthatándőben, ,, bármely önkormányzati képviselő vagt bízottság
indínányóra - az össze/érhetetlenséggel kapcsolatos feladatokat ellátó bizottsóg javaslan
alapján a lcepviselő-testület a következő ülésén, legkesőbb az összeJér:hetetlenség
megállapításának kezdeményezését kavető harminc napon betüI hatórozattal megállapítja az
összeferhetetlenség alapjául szolgóló karülmények fennállását, és kimondja az
ös szetérhetetlens é get. " (37 . § (2) bekezdés).
,,Az önkormányzati képviselő összeJérhetetlenségének megállapítását bárki kezdeményezheti a
polgármesternél, melyet az össze!érhetetlenséggel kapcsolatos feladatokat elldtó bizottságnak
haladéktalanul továbbítani kell kivizsgálásra." (37. § (3) bekezdés)

Az Alkotmánybíróság 3390/2020, (X.29) határozata értelmében az összeférhetetlenség és
méltatlanság kérdésében való konkrét döntéshozatal sotán fokozottan figyelemmel kell tenni
arra, hogy az Mötv-ben foglalt törvényi feltételek fennállnak-e, mivel a döntés Alaptörvényben
biztosított jogot érint, korlátozzaaztvagy éppen kizárlaajog adott körben való gyakorlását. A
képviselŐ-testület - méltatlanság és összeferhetetlenségi ügyben történő - döntéshozatalakor
vizsgálni kell azt, hogy a döntéshozatalkor fennáll-e a jogellenes helyzetet megalapoző
összeférhetetlenségi ok, mert ennek hiányában nincs hólyi a képvisólő-testülei érdemi
döntéshozatalának.

A Pápai YÍz- és csatornamű Zrt.vezérigazgatójátől, Vörös Dánieltől kapott tájékoztatás szerint
aZrt. felúgyelőbizottsága elnökének díjazása az alábbiak szerint alakult:

2021.01.0l. _202t.04.30. 110 000 Ft/hó
202I.05.}I-től 0 Ft/hó



Yezéigazg{O Ú. tájékoaatása szerint dr. Áldozó Tamás polgármest et 2022.február 2-ánkelt
levelében aZrt-nélbetöltött felügyelőbizottsági tagságéltóllemondott, aZrt,közgyulése 2022.
február 22-énúj felügyelőbizottsági tagot választoÚ. 
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Pápa,2022. februfu 22,
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Tárgy; Fwd : l nterpelláció
Feladó: Or. Áldozó Tamás <polgarmester@papa.hu>
Dátum : 2022, 02. 22, 8:03

Címzett: Pápai Polgármesteri Hivatal - Jegyző <jegyzo@papa.hu>

Továbbított üzenet
Tárgy:lnterpelláció

Dátum:Mon, 21 Feb 202220:40:46 +0100
Feladó:Zso!t Sü le <su lezso72 @_gma i l.com>

Cím zett: Dr. Á| d ozó Ta m á s 5pglga rm este rQpepa, h_u >

Tisztelt Polgármester Úr!

A képvise|őtestület 2022.02.24-a ülésén interpellációt kívánok benyújtani.
Az interpelláclót a képviselőtestület ülésén szóban is elő kívánom adni.

Tárgy : Pápa város polgármesterének összeférhetetlensége

Az interpelláció címzettje Or. Á|dozó Tamás polgármester.

Az interpelláció tartalma a mellékletben található.

Kérem az interpellációt a képviselőtestület napirendi pontjai közé felvenni.

Tisztelettel:

süle zsolt
ön kormá nyzati képviselő
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lnterpelláció

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselőtestület !

,,Magyarország jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom..." hangzik az önkormányzati
eskÜben, és talán még ennél is fontosabb az a belső morális, erkölcsi késztetés, amellyel egy
közszereplőnek példát kell mutatnia. Pozitív példát kell, kellene mutatni, hogy még a látszatát is
elkerülje annak, hogy ő a törvények felett áll, vagy a kiskapukat megtalálva ügyeskedik a köz
rovására. Sajnos az elmúlt években számtalan ilyen példát láttunk a hazai közéletben.

Most szeretett városunkban kell a jogszabályok betartása és alkalmazása fetett őrködnünk.

2021. tavaszán módosították a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20LL. évi CLXXXIX.
törvényt. 2021. május 1-től módosultak a 3000 főnél nagyobb település polgármestereire vonatkozó
összeférhetetlenség sza bá |ya i.

Ennek értelmében a 3000 fő feletti lakosságszámú település tőállású polgármestere - néhány a
törvényben meghatározott kivételtől eltekintve - egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem
létesíthet, más kereső foglalkozást nem folytathat, egyéb tevékenységéért díjazást nem fogadhat el,
nem lehet gazdasági társaság személyesen közreműködő tagja.

Ez alapján betölthetik a polgármesterek a FB vagy igazgatósági tagságijogviszonyt, de kizárólag
díjazás nélkül, ingyenesen.

Ugyanakkor Pápa város polgármestere Dr. Áldozó Tamás nem a jogszabályok szerint járt el. Áldozó
Tamás a Pápai Víz és- Csatornamű Zrt. Felügyelőbizottságának tagja és saját bevallása szerint is több
mint 1Q0 000 forintot díjazásba részesül havonta. Pápa város polgármesterének 2021 -es

vagyonnyilatkozata szerint havi rendszerességgel jut 106 000 Ft. juttatáshoz felügyelőbizottsági
tagként. Polgármester úr 2022,január 10-én kelt vagyonnyilatkozata szintén tartalmazza az előbbi
összeget havijuttatásként , melyet a Pápai Víz és Csatornamű felügyelőbizottsági tagjaként vesz fel.

A fentiek azt jelentik, hogy Áldozó Tamás, mivel egy 3000 főnél nagyobb település főállású
polgármestere és egyéb tevékenységéért díjazást fogad el, úgy tisztségére méltatlanná vált, mivel'
202t. május l-e óta a Magyarország helyiönkormányzatairól szólóZOtl. éviCLXXXIX. törvény 72.§
(2) bekezdése ezt tiltja!

Kérem polgármester urat az összeférhetetlenség azonnali megszüntetésére és a politikai

konzekvenciák levonására !

süle zsolt

Pápa,2022.02.2L.



Interpelláció

Tárgy: lnterpellácló
Feladó: Zsolt Sü!e <sulezso72@gmail.com>
Dátum: 2022. 02. 2L. 20:01
Címzett: jegyzo@ papa.h u

Tisztelt Dr. Nagy Krisztina!

imap://nagy-k@szerver.h.papa.hu:993/f etchD/o3EUlD%o3ElIN...

A képviselőtestület 2022.02.24-a ülésén interpellációt kívánok benyújtani.
Az interpellációt a képviselőtestület ülésén szóban is elő kívánom adni.

Tárgy : Pápa város polgármesterének összeférhetetlensége

Az lnterpetláció címzettje Or. Áldozó Tamás polgármester.

Az interpe!!áció tarta!ma a me]|ékletben található.

Kérem az interpel|ációt a képviselőtestület nap|rendl pontjai közé felvenni.

Tisztelettel:

süle zsolt
ön kormányzati képviselő
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lnterpelláció

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselőtestület !

,,MagYarország jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom..." hangzik az önkormányzati
eskÜben, és talán még ennél is fontosabb az a belső morális, erkölcsi késztetés, amellyel egy
kÖzszereplőnek példát kell mutatnia. Pozitív példát kell, kellene mutatni, hogy még a látszatát is
elkerÜlje annak, hogy Ő a törvények felett áll, vagy a kiskapukat megtalálva ügyeskedik a köz
rovására. Sajnos az elmúlt években számtalan ilyen példát láttunk a hazai közéletben.

Most szeretett városunkban kell a jogszabályok betartása és alkalmazása felett őrködnünk.

2021. tavaszán módosították a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló Zo:-l.évi CLXXXlX.
tÖrvényt. 2021. május l-től módosultak a 3000 főnél nagyobb település polgármestereire vonatkozó
összeférhetetlenség sza bá lyai.

Ennek értelmében a 3000 fő feletti lakosságszámú település főállású polgármestere - néhány a
tÖrvényben meghatározott kivételtől eltekintve - egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem
létesíthet, más kereső foglalkozást nem folytathat, egyéb tevékenységéért díjazást nem fogadhat et,
nem lehet gazdasági társaság személyesen közreműködő tagja.

Ez alaPján betÖlthetik a polgármesterek a FB vagy igazgatósági tagságijogviszonyt, de kizárólag
díjazás nélkül, ingyenesen.

Ugyanakkor Pápa város polgármestere Dr. Áldozó Tamás nem a jogszabályok szerint járt el. Áldozó
Tamás a Pápai VÍz és- Csatornamű Zrt. Felügyelőbizottságának tagja és saját bevallása szerint is több
mint 100 000 forintot díjazásba részesül havonta. Pápa város polgármesterének 2021 -es
vagYonnyilatkozata szerint havi rendszerességgel jut 106 OOO Ft. juttatáshoz felügyelőbizottsági
tagként. Polgármester Úr 2022.január 10-én kelt vagyonnyilatkozata szintén tartalmazza az előbbi
Összeget havijuttatásként , melyet a Pápai Víz és Csatornamű felügyelőbizottsági tagjaként vesz fel.

A fentiek azt jelentik, hogy Áldozó Tamás, mivel egy 3000 főnél nagyobb település főállású
Polgármestere és egyéb tevékenységéért díjazást fogad el, úgy tisztségére méltatlanná vált, mivel
2021. május l-e Óta a Magyarország helyi önkormányzatairól szólő 201]. évi CLXXXIX. törvény 72.§
(2) bekezdése ezt tíltja!

Kérem polgármester urat az összeférhetetlenség azonnali megszüntetésére és a politikai
konzekvenciák levonására !

süle zsolt

Pápa,2022.02.2L.


