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PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: 1/1- 307 /2015. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. november 30-i nyil-

vános ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Unger Tamás alpolgármester 

 

Dr. Péntek Árpád, Dr. Vörös Ibolya, Bocskay László, Császár Endre, Venczel 

Csaba, Dr. Hermann István, Máté István, Zsegraics Gyula, Süle Zsolt, Grőber 

Attila, Kerecsényi Zoltán, Kovács Csilla, képviselők, 14 fő 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző, 

Pozsgai Zsuzsanna aljegyző, 

Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető, 

  Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető, 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető, 

Szekeresné Markolt Zita adócsoport vezető, 

Hortobágyi Sándor, Bakalár Attila, Varga Rita köztisztviselők, 

Rádi Róbert, a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. ügyvezetője, 

Dr. Lukács Endre, a Pápai Víz-és Csatornamű Zrt. vezérigazgatója, 

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. Áldozó Tamás polgármester 

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

resztül követőket, a testület ülését 10.30 órakor megnyitja. Elmondja, hogy azért kezdődött fél 

órával később a meghívóban jelzettekhez képest a testület ülése, mert még tartottak a bizott-

sági és a részönkormányzati ülések. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület ülése határozatké-

pes, 14 fő képviselő jelen van.  

 

Indítványozza a meghívóban jelzett napirendek megtárgyalását. 

 

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

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban egyéb javaslat nem érkezett. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozza: 

 



2 

 
 

221/2015. (XI.30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2015. no-

vember 30-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza 

meg: 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2015. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete, az idegenforgalmi 

adóról szóló 27/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelet mó-

dosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2015. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete az építményadóról 

szóló 28/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosítá-

sáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető 

 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2015. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a magánszemélyek 

kommunális adójáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető 

 

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2015. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a telekadóról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a hatáskörébe tartozó 

172.,173.,174.,175. sorszámú előterjesztéseket megtárgyalta, és azokat 3 igen szavazattal, 1 

ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett megtárgyalásra javasolja.  

 

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

rendelet-tervezete, az idegenforgalmi adóról szóló 27/2010.(XII.16.) önkormány-

zati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja. A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság, 

valamint a Borsosgyőri, a Tapolcafői és a Kéttornyúlaki Városrészi Önkormányzatának Tes-

tülete egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

A Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Egyesülete a rendelet-tervezetben 

foglaltakat tudomásul vette. 
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A Pápai Ipartestület a rendelet-tervezetben foglaltakat tudomásul vette, és támogatja a rende-

let-tervezeteket. 

Elmondja, hogy rendelet-tervezetben foglaltaknak megfelelően az idegenforgalmi adó összege 

430,- Ft-ról 450 – Ft-ra emelkedik. Megjegyzi, az idegenforgalmi adó mértékének felső határa 

2016. évben 500,- Ft/fő/vendégéjszaka felett van. 

 

Megkérdezi, hogy van-e a rendelet-tervezettel foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás? 

 

Megállapítja, hogy a rendelet-tervezetben kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül megalkotja 

a következő rendeletet: 

 

26/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az idegen-

forgalmi adóról szóló 27/2010.(XII.16.) 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 az építményadóról szóló 28/2010.(XII.16.) önkormányzati ren-

delet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül az alábbi módosításokkal javasolja elfogadásra: 

- a vállalkozások céljára használt építmények vonatkozásában a javasolt adó összege 

1200 Ft/m
2
/év. 

- a magánszemély tulajdonában lévő gépjárműtároló után fizetendő adó mértéke 600 

Ft/m
2
/év. 

 

A rendelet tervezetet a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 4 igen szavazattal, 3 

ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi módosításokkal javasolja elfogadásra: 

- a vállalkozások céljára használt építmények vonatkozásában a javasolt adó összege 

1200 Ft/m
2
/év. 

- a magánszemély tulajdonában lévő gépjárműtároló után fizetendő adó mértéke 600 

Ft/m
2
/év. 

 

A Borsosgyőri, a Tapolcafői és a Kéttornyúlaki Városrészi Önkormányzatának Testülete a 

rendelet-tervezetet egyhangúlag az alábbi módosításokkal javasolja elfogadásra: 
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- a vállalkozások céljára használt építmények vonatkozásában a javasolt adó összege 

1200 Ft/m
2
/év. 

- a magánszemély tulajdonában lévő gépjárműtároló után fizetendő adó mértéke 600 

Ft/m
2
/év. 

 

A Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Egyesülete örömmel fogadja a gará-

zsokra kivetett adó mértékének csökkentését. 

A Pápai Ipartestület a gépjárműadóra vonatkozó kedvezményt tudomásul vette. 

 

Grőber Attila képviselő 

Megkéri dr. Áldozó Tamás polgármestert, hogy a Pápai Ipartestület véleményét szó szerint 

ismertesse a testülettel. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Felolvassa a Pápai Ipartestület elnökének véleményét: Átolvasva az önkormányzati előterjesz-

tést, az adózással kapcsolatos tervezeteket örömmel vettem tudomásul, a gépjárműtároló adó 

csökkenése kedvezményt jelent a lakosság és a vállalkozások számára.  

 

Grőber Attila képviselő 

Lehet, hogy rosszak az információi, ezért megkérdezi, hogy a vállalkozók fizetnek-e garázs-

adót, mert ha jól értette, ennek a vállalkozásokat érintő részét veszi tudomásul örömmel a 

kamara helyi elnöke. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Természetesen a vállalkozó, ha magánszemélyként garázst birtokol, akkor ugyanúgy fizet 

garázsadót, mint a nem vállalkozó magánszemély. Nem kívánja a Pápai Ipartestület elnökének 

az álláspontját elemezni. 

 

Süle Zsolt képviselő 

A Jobbik Magyarországért Mozgalom már az első pillanattól kezdve igazságtalan adónemnek 

nevezte az ún. garázsadót, így ebben a helyzetben a garázsadó csökkentése nem egy jó meg-

oldás, a megoldás a garázsadó eltörlése, megszüntetése lenne. Főleg ebben a helyzetben, 

amelyben a gépjármű-tulajdonosokról az állam és a helyi önkormányzat újabb és újabb bőrö-

ket húz le, miközben például a pápai utak katasztrofális, minősíthetetlen állapotban vannak. 

Úgy véli, hogy ebben helyzetben a garázsadó megszüntetése lenne a jó megoldás. Ha a lakos-

ság és a pápai utak olyan helyzetben lesznek, akkor lehetne elgondolkodni azon, hogy esetleg 

valamivel megterheljék az autósok, gépjármű-tulajdonosok pénztárcáját. 

Az építményadóval kapcsolatban elmondja, hogy újra kiderült, hogy a Fidesz újra csak a sza-

vak szintjén támogatja a magyar vállalkozásokat, a tetteiben újabb és újabb sarcokat helyez el 

a becsületes, magyar vállalkozókra. Természetesen nagyon jól tudja, hogy azoknak a multik-

nak, amelyek hatalmas tőkével rendelkeznek, ez nem jelent többletkiadást. Azt is tudja, hogy 

azoknak a magyar vállalkozóknak, akiknek a különböző állami, önkormányzati megrendelé-

sek az ölükbe hullnak, hiszen valamilyen okból kifolyólag mindig ők nyernek különböző pá-

lyázatokon, nekik sem fog gondot okozni ez az emelés. Ezzel szemben az átlag magyar vál-

lalkozásoknak igenis gondot okoz. Ezért arra szólítja fel a Képviselőtestületet, hogy vonják 

vissza a határozati javaslatot. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom már csak azért sem lehetett első pilla-

nattól a garázsadó ellen, mert amikor már volt garázsadó, még nem létezett a párt. 

 

Grőber Attila képviselő 

Elmondja, hogy bár külön-külön tárgyalják a különböző adónemekkel kapcsolatos rendelet-

tervezeteket, ezek egymással összefüggnek. Úgy gondolja, hogy az előttük lévő rendeleteknek 

legalább öt olyan vetülete van, amelyet érdemes végig venni.  

Az első a makrogazdasági viszonyok és azok hatása egy települési önkormányzatra. A Pénz-

ügyi és Gazdasági Bizottság ülésén azt kérdezte a jelenlévőktől, a Polgármesteri Hivatal dol-

gozóitól, hogy az önkormányzatok helyi adóbevételei, azok megoszlása a központi költségve-

téssel hogyan alakultak az elmúlt években két adó esetében. Az egyik adó– a gépjárműadó 

esetében - azonnal egy konkrét számot hallhattak, 138 millió Ft-ot utaltak a központi költség-

vetésnek, és 92 millió Ft maradt helyben. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat pénzügyi 

mozgástere az elmúlt években ennek nyomán lényegesen csökkent, és hasonló volt a személyi 

jövedelemadó helyben maradó része is. Természetesen erre lehet azt a választ adni, hogy köz-

ben az önkormányzat feladat-ellátási köre is szűkült, de minden tisztában vannak vele, a fe-

ladat-ellátási kör szűkülése több esetben azt jelenti, hogy az önkormányzat az átvett feladat-

ellátásért nem kevés összeget fizet.  

Mindez az építményadó esetében azt jelenti, hogy a 416.000 m
2
 terület, amellyel a vállalko-

zók rendelkeznek, az több mint 500 millió Ft-os bevételt jelentett a városnak, ha jól számol, 

és az adó 1200 Ft-ra történő emelésével ez az összeg 499 millió Ft-ra nő. Az eredeti javaslat 

szerint, amelyben az adó mértéke 1300 Ft/m2/év, ez az összeg 540 millió Ft lenne, de a mos-

tanihoz képest a számításai szerint ez 50, illetve majdnem 60 millió Ft, és ezt a garázsadó 

csökkentése sem kompenzálja. Az előzetes előterjesztés szerint a többlet 70 millió Ft lett vol-

na, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság által elfogadott módosítással ez az összeg körülbelül 

45-50 millió Ft-ra csökkenne, azaz ennyi lenne az építményadónál a többletbevétel.  

 

Megérti, és elfogadja, hogy a települési önkormányzatnak pénzre van szüksége. Azt is megér-

ti, hogy az egyik nagyvállalat helyzete szükségessé teszi a helyi adóbevételek növelését. Azt 

is látja, hogy a következő év egy sajátos év lesz, mert nincsen olyan nagy beruházás, amely a 

következő évben még folytatódna, az új európai uniós projekteket pedig még nem írták ki. 

Amennyiben ezeket a projekteket kiírják, és az önkormányzatnak önrészt kell biztosítania, 

akkor ahhoz forrásra van szükség. A forrás biztosításának van egy olyan eljárásrendje, ame-

lyet illik betartani. Elmondja, hogy 2015. november 25-én 22,41 órakor kapott szöveges üze-

netet arról, ami tájékoztatta a képviselőket, hogy rendkívüli képviselőtestületi ülés várható. A 

tervezetek elolvasása után derül ki, hogy az eredeti javaslat szerint egy 400-500 millió Ft-os 

csomagról van szó. 

Az egyik választási kampányban dr. Áldozó Tamás polgármester azt mondta, hogy a pápai 

eredményeket meg kell szorozni a Grőber állandóval, hogy kisebbnek látszódjanak. Lehet, 

hogy azokat meg kell szorozni ezzel az állandóval, azonban azt gondolja, hogy ebben a cso-

magban lévő számok nemcsak hogy láthatóak, hanem az eredeti előterjesztések szerint 400-

500 millió Ft plusz kiadást jelentenek a pápaiaknak. 

Ezért nem tehet mást, mint javasolja, hogy ha egyszer az éj leple alatt érkeznek meg az előter-

jesztések, akkor ezeket dr. Áldozó Tamás polgármester vonja vissza, és egy konzultáció kere-

tében próbáljanak meg olyan megoldást találni, amelyet nem egy-két nap alatt, a jelen lévő 

többség akarata szerint fogadnak el, hanem amely mögött érdemi, komoly, szakmai előkészítő 

munka van. 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző arról tájékoztatta a Pénzügyi és Gazdasági Bi-

zottság ülésén, hogy augusztus óta folynak az előkészítő megbeszélések, tárgyalások. Azt 
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gondolja, ha ezek augusztus óta folynak, akkor ebbe illett volna bevonni az egyébként kis 

számban lévő ellenzéki képviselőket, mint ahogyan ez más ügyben megtörtént. Illett volna 

akár két körben megbeszélni ezt a rendeletcsomagot, erre is volt már példa, azonban most 

egyik eset sem valósult meg.  

Fentiek miatt a következő módosító indítványra tesz javaslatot: Javasolja, hogy a vállalkozá-

sok céljára használt építmények vonatkozásában az adó összege 1000 Ft/m
2
/ év legyen, a ma-

gánszemélyek tulajdonában lévő gépjárműtároló után fizetendő adó mértéke 0 Ft/m
2
/év le-

gyen. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A félreértések elkerülése miatt tájékoztatja a jelenlévőket, hogy jelenleg nem rendkívüli ülést 

tartanak, hanem a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott határidőben összehí-

vott ülést, és a rendelet-tervezetekben foglaltak nem jelentnek 400-500 millió többletterhet a 

pápaiaknak. 

 

Grőber Attila képviselő 

Elmondja, hogy szívesen vitatkozik a számokkal, és amennyiben téved, elnézést fog kérni. Az 

eredeti előterjesztés szerint az építményadó többlete 70 millió Ft. A második tétel a kommu-

nális adó, amely 234 millió Ft pluszt jelentene, a kettő együtt 300 millió Ft-ot jelent. 

Amennyiben dr. Áldozó Tamás polgármester megmondja, hogy a telekadó 100 Ft/m
2 

áron 

mennyi telket, mennyi négyzetmétert érint, akkor hajlandó lesz ezeken a számokon egyébként 

túllépni. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén arról tájékoztatták, hogy mintavétel alap-

ján 70.000 m
2 

van a vállalkozók, 35.000 m
2
van nem vállalkozók kezében, ez összesen 

105.000 m
2
. Az eredeti előterjesztés szerint ez 100 Ft-tal megszorozva 105 millió Ft lenne, 

így tehát összesen ebben a pillanatban akkor 400 millió Ft-ról van szó. Hangsúlyozza, hogy a 

telekadó alapértékeken számolva ennyi. Vannak, akik ennél még sokkal nagyobb négyzetmé-

tereket mondanak, még olyan információt is hallott, hogy 200.000 m
2
 felett van a telkek szá-

ma, így már 200 millió Ft-ról lenne szó. Ezért mondta azt a hozzászólásában, hogy 400-500 

millió Ft-os csomagról van szó. 

Ha a testület elfogadja a kedvezményeket, számításai szerint csökkenni fognak ezek a szá-

mok, a 400 millió Ft 300 millió Ft-ra. Ezt a 300 millió Ft-os összeget Unger Tamás alpolgár-

mester a részönkormányzati üléseken ki is mondta. Igyekszik elkerülni a légből kapott szá-

mokat, és ha téved, akkor azért elnézést kér, de neki ezek a számok ennyire jönnek ki. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Nem várja el, hogy elnézést kérjen Grőber Attila képviselő, azonban helyesbítésként hozzáte-

szi, hogy a testület még nem döntött a kedvezményekről és a mentességekről, azok megtár-

gyalására és megállapítására ezt követően hívják fel a pápaiakat egyébként példaértékűen 

megadva a lehetőséget arra, hogy bármilyen javaslatot be tudjanak fogadni, és ezt az ellenzéki 

pártok is megtehetik. A kedvezmények mindenféleképpen csökkentik azokat az elméleti bevé-

teleket, amiket Grőber Attila képviselő említett. Arról nem beszélve, hogy még nem volt 

olyan év, még nem volt olyan önkormányzat, amely az adóelőírást - ami csak egy elméleti 

szám - teljes egészében teljesíteni tudta volna. 

 

Süle Zsolt képviselő 

Szeretné, ha valaki nevesítené neki azt, hogy mennyi lesz körülbelül a 2016. évi kieső bevétel. 

Ezt a kérdést a bizottsági ülésen is feltette, azonban konkrét számot ezzel kapcsolatban nem 

hallott. Hozzáteszi, nagyon jó lenne már tisztázniuk, hogy mi az, amitől elesnek, és mi az, 

amit pótolni kell. A rendelet-tervezet általános indoklásában szerepel, hogy a javaslatot a vá-

rosfejlesztési programok finanszírozási feltételeinek megteremtése indokolja. 
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Megkérdezi dr. Áldozó Tamás polgármestertől, hogy a különböző városfejlesztési programo-

kat úgy hirdették meg, hogy nem állt rendelkezésre a megfelelő összeg, és ezzel tisztában is 

voltak? 

Igaza van dr. Áldozó Tamás polgármesternek abban, hogy nem tudják, mennyi jön le az 

adókból a különböző kedvezmények, mentességek igénybevétele esetén, már ha lesznek ilye-

nek, és a testület megszavazza azokat. Pontosan ezért nagyon elhibázottnak tartja, hogy nem 

egy egész adócsomag-komplexum került a képviselők elé, hiszen akkor rögtön láthatták vol-

na, hogy végül mennyi az a bevétel, amivel számolni lehet. Így nagyon sok az olyan mondat, 

ami ha szóval, vagy esetleggel kezdődik, így pedig nem lehet normálisan tervezni. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A tervezés felelősségétől megkímélik Süle Szolt képviselőt, az az ő feladatuk. A kieső bevétel 

egyébként annyi, mint amennyi bevétel ezt megelőzően szokott lenni például a Pápai Hús Kft-

ből, amelyről Süle Zsolt képviselőnek pontos információja kellene, hogy legyen, hiszen Felü-

gyelő Bizottsági tag. Ez az összeg hozzávetőleg 200 millió Ft, plusz-mínusz 10 millió Ft egy-

egy évben. A jövő évet terheli még ezen felül egy 150 millió Ft-os tétel, amit el kell különíte-

niük. Ez a korábban elhatározott üzletrész-adásvételi szerződéseknek a fedezete. Ha ezt a két 

tételt nézi, akkor az 350 millió Ft-nyi forráskülönbséget jelent 2015. év és 2016. év között. 

Megkérdezi Süle Zsolt képviselőtől, hogy jól értette-e azt, hogy módosító indítványában visz-

sza kívánja vonatni a rendelet-tervezetet? 

 

Süle Zsolt képviselő 

Módosító indítványában azt javasolta, hogy a garázsadót teljesen vonják vissza, az építmény-

adót pedig hagyják meg az eredeti szinten. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását Grőber Attila és Süle Zsolt képviselő indítványáról, amely sze-

rint a magánszemély tulajdonában lévő gépjárműtároló után fizetendő adó mértéke 0 Ft/m
2
/év 

legyen. 

 

A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 8 ellenszavazattal, 2 tar-

tózkodás mellett nem fogadta el a módosító indítványt. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását Grőber Attila képviselő módosító indítványáról, amely szerint a 

vállalkozások céljára használt építmények vonatkozásában a javasolt adó 1000 Ft/m
2
/év le-

gyen. 

 

A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, 5 tar-

tózkodás mellett nem fogadta el a módosító indítványt. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását Süle Zsolt képviselő módosító indítványáról, amely szerint a 

vállalkozások céljára használt építmények vonatkozásában a javasolt adó 1050 Ft/m
2
/év le-

gyen. 

 

Süle Zsolt képviselő 

Visszavonja az erre vonatkozó indítványát. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását a bizottsági üléseken és a településrészi önkormányzatok ülésein 

is elhangzott módosító indítványról, amely szerint a vállalkozások céljára használt építmé-

nyek vonatkozásában a javasolt adó 1200 Ft/m
2
/év, a magánszemély tulajdonában lévő gép-

járműtároló után fizetendő adó 600 Ft/m
2
/év legyen. 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 1 

tartózkodás mellett a fenti módosító indítványt elfogadta. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

hozzászólás? 

 

Megállapítja, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hang-

zott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról a fenti módosítás figyelembe 

vételével. 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül megalkotja a 

következő rendeletet: 

 

27/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az építmény-

adóról szóló 28/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosí-

tásáról szóló, fenti számú önkormányzati rendeletét, az előter-

jesztésben foglaltaknak megfelelően, a fenti módosítás figye-

lembe vételével megalkotja. 
 

Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a 

helyben szokásos módon – gondoskodjon. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 

 

 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2015. (…) önkor-

mányzati rendelet-tervezete a magánszemélyek kommunális adójáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Előterjesztőként az előterjesztés alábbi kiegészítését terjeszti elő: 

- Az 1. § (1) bekezdés d) pontjában a „hatálya alá tartozó” szövegrész helyébe a „fizetési 

kötelezettséggel terhelt” szöveg lép. 

- Általános indokolásban az „és” szövegrész helyébe az  „év” szöveg lép. 

- Előzetes hatásvizsgálatában a Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásaiban „az év köz-

ben” szövegrész törlésre kerül. 
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A bizottsági és a részönkormányzati üléseken a módosító indítványt ismertették. Az eredeti 

indítványnak tekintendő. 

 

A rendelet-tervezetet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül az alábbi módosításokkal javasolja elfogadásra: a kommunális adó mértéke 

adótárgyanként 15.000 Ft/év. 

 

A Borsosgyőri Városrészi Önkormányzatának Testülete a rendelet-tervezetet 2 igen szavazat-

tal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett az alábbi módosításokkal nem javasolja elfo-

gadásra: a kommunális adó mértéke adótárgyanként 15.000 Ft/év. 

 

A Tapolcafői Városrészi Önkormányzatának Testülete a rendelet-tervezetet 4 igen szavazat-

tal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi módosításokkal javasolja elfogadásra: 

a kommunális adó mértéke adótárgyanként 15.000 Ft/év. 

 

A Kéttornyúlaki Városrészi Önkormányzatának Testülete a rendelet-tervezetet egyhangúlag 

az alábbi módosításokkal javasolja elfogadásra: a kommunális adó mértéke adótárgyanként 

15.000 Ft/év. 

 

A Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Egyesülete a nyugdíjak mértékéhez 

képest az összeget magasnak tartja, kéri és javasolja az összeg csökkentését, emellett javasolja 

a negyedéves törlesztési lehetőség bevezetését. Hozzáteszi, hogy az Egyesület az eredeti elő-

terjesztésben foglaltakról – a 18.000,- Ft-os kommunális adóról - mondott véleményt. 

 

Grőber Attila képviselő 

Hozzászólásában elmondja, a rendelet-tervezet legnagyobb problémáját abban véli felfedezni, 

hogy az a tizenháromezer ingatlan esetében nem tesz különbséget az ingatlan földrajzi helyze-

te, fekvése, értéke és nagysága között. Véleménye szerint ezen lehet vitatkozni, Unger Tamás 

alpolgármesterrel meg is kezdték ezt a polémiát a bizottsági ülésen. Hozzáteszi, ha szerdán 

este kapja meg - egyébként a normál időben - az előterjesztést, akkor sincs ezekre a beszélge-

tésekre, vitákra lehetőség.  

Elmondja, hogy a www.allamkincstar.hu oldalon minden település rendelete elérhető, így a 

helyi adótervezetek is. Lehet azt tenni, hogy egyet-egyet az ember kiválogat, tud arra példákat 

mondani, hogy melyik adó hol magasabb, és a végén ki lehet hozni azt, hogy ez Pápán keve-

sebb. Olyan várost mondani azonban, ahol egységes szerkezetben, ilyen mennyiségű és nagy-

ságú adó terheli, vagy fogja terhelni a lakosságot, nincsen. Ha valaki tud erre példát mondani, 

szívesen veszi.  

A kommunális adó esetében - ha igaz a címzetes főjegyző állítása, amely szerint augusztus 

végén megkezdődtek az adórendeletekkel kapcsolatos tárgyalások, és miért ne lenne ez igaz, - 

lehet, hogy érdemes lett volna a rendelet-tervezetet a Képviselőtestület elé hozni. Akkor egy-

ből azt mondta volna, mint ahogyan most is teszi, hogy csináljanak övezeteket, nézzék meg, 

hogy a város különböző részein lévő ingatlanok között lehet-e szignifikánsan kimutatni, hogy 

az ott élők szociálisan nehezebb vagy könnyebb  helyzetben vannak, és ennek megfelelően 

alakítsanak ki övezeteket.  

Példaként említi, hogy Veszprémben a kommunális adó mértéke 70 m
2
-ig 5000 Ft, 70-130m

2
 

között 8000 Ft, 130 m
2
 feletti ingatlanok esetében pedig 13.000 Ft.  

Pápán azt eredeti javaslatban foglaltak szerint 18.000,- Ft, a módosítás szerint pedig 15.000 Ft 

lenne évente a kommunális adó összege. Ennek értelmében Veszprémben a 130 m
2
 feletti 



10 

 
 

ingatlanokért kevesebbet kell fizetni, mint Pápán bármelyikért, és ezt nem tartja elfogadható-

nak. 

Azért javasolta, hogy az adórendeleteket érdemes lenne visszavonni, mert pontosan tudja, 

hogy jövőben szükség lesz forrásra. Néhány évvel ezelőtt 2 milliárd Ft összegű kötvénykibo-

csátást is támogatott, mert azt gondolta, hogy fontos, hogy a városnak legyenek forrásai. Ő 

lesz az első, aki azt mondja, hogy ha forrásra van szükségük, és ahhoz hitelt kell felvennie a 

városnak, akkor nézzék meg, hogy mihez mennyi forrás kell, mennyi hitelt kell felvenni, és 

annak a birtokában, konkrét számokkal, előkészítve, övezetekre osztva, meg tudják tenni, 

hogy egy olyan adórendeletben vetnek ki kommunális adót, ami szociálisan érzékeny. Azt, 

hogy 15.000 Ft-ot fizet mindenki, nagyságtól, helytől, és egyébként a szociális helyzettől füg-

getlenül, nem tartja elfogadhatónak. Tisztában van azzal, hogy lesznek mentességek, azonban 

azok megállapítása nagyon bonyolult dolog. 

 

A testület ülése előtt tartott részönkormányzati üléseken Unger Tamás alpolgármester a kö-

vetkezőket mondta a kommunális adóval kapcsolatban: 230 millió Ft lett volna összesen a 

bevétel az eredeti javaslat szerint, a kedvezmények hatására a bevétel várható összege 180 

millió Ft lesz. Jelenleg most a bevétel 195 millió Ft-ra várható, és a kedvezményekkel együtt 

ez az összeg 180 millió Ft-ra csökkenne. Amennyiben az önkormányzatnak szüksége van erre 

a pénzre, akkor olyan szűken húzzák meg a mentesség határát, ami egyébként nagyon kevés 

embert érint. Ha a mentességek határát szélesebben húzzák meg, akkor nem érik el azt a cél-

jukat, hogy komoly mennyiségű és egyébként a későbbi fejlesztésekhez szükséges önrész 

nagyságához szükséges összeget tudják biztosítani. 

Szerinte az ellenzéki képviselők hajlandóak támogatni olyan hitelfelvételt, ami konkrét fej-

lesztéshez, beruházáshoz szükséges. Ráadásul a piacon van hitel, amihez nem is olyan nagyon 

drágán hozzá lehet jutni, és akkor nem ugranak bele olyan rendelet-tervezetekbe, amelyek 

nem vesznek figyelembe nagyon valós és nagyon komoly kérdéseket.   

Módosító indítványában azt javasolja, hogy a kommunális adó mértékét 0 Ft/év összegben 

állapítsák meg. 

 

Kerecsényi Zoltán képviselő 

Egyetért Grőber Attila képviselő által elmondottakkal, a rossz emlékű kommunális adó visz-

szatérése súlyos terheket fog róni a pápai emberekre. Az emberek anyagi helyzete, megélheté-

si körülményei nem teszik jelen pillanatban lehetővé a kommunális adó kifizetését, még a 

betervezett kedvezményekkel együtt sem. Arra kéri a képviselőtársait, hogy ne fogadják el ezt 

az új adónemet, legyenek tekintettel az emberekre, legyenek szociálisan érzékenyek ebben a 

kérdésben. Tisztában van azzal, hogy szükség van bevételre, azonban meggyőződése, hogy a 

mai viszonyok között nem lehet a meglévő terheket növelni, illetve új adónemeket bevezetni. 

Kéri a képviselőket, hogy a pápai emberek érdekében ne fogadják el a kommunális adót. 

 

Süle Zsolt képviselő 

Elmondja, hogy ebben a formában és összegben a Jobbik Magyarországért Mozgalom sem 

tudja támogatni ezt az adónemet, és mindenképpen javasolja annak visszavonását. Természe-

tesen megérti, hogy kellenek a helyi adóbevételek egy város helyi költségvetésébe, azonban 

ha közös teherviselésről beszélnek, az nem azt jelenti, hogy igazságtalanul viselik a terheket. 

A kommunális adóval az a legnagyobb probléma, hogy igazságtalanul rója ki a terheket, ez 

mindenki számára nyilvánvaló, ezért kéri, hogy ne fogadják el a rendelet-tervezetet. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy Pápán hosszú időn keresztül létezett kommunális adó, annak egy elfogadott 

rendelet volt az alapja, amely abban az időben az akkori szociális állapotokra tekintettel tar-
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talmazott mentességeket. Akkoriban az adóbeszedés tapasztalata szerint – köszönettel a jog-

követő polgároknak – az adóbefizetések megtörténtek. Akkor olyan érvek hangoztak el, ami-

ket most nem akar megismételni, hogy a kommunális szolgáltatásokat nagyjából mindenki 

azonosan veszi igénybe, és ez az adó ezeknek a szolgáltatásoknak tud lenni egyfajta ellenérté-

ke. Az adómérték meghatározása után, a kedvezmények megállapításakor sokféle szempontot 

vehetnek alapul, ő elsősorban a szociális szempontokat tartja fontosnak. Sok érvényes állítás 

lehet a kedvezményekkel kapcsolatban, azonban nem biztos, hogy önmagában egy lakás alap-

területe meghatározza annak az értékét, mert az sem mindegy, hogy az a lakás a város melyik 

pontján, milyen minőségű épületben található. Hozzáteszi, hogy érték alapú ingatlanadózás 

egyelőre Magyarországon nincsen. 

 

Az valóban filozófiai különbség, hogy a várost hitelből, vagy az adóbevételek alapján – 

egyébként saját önállóságukat megőrizve – próbálják meg fejleszteni. Az elmúlt 15 évben 

mindkettőre volt példa, 2002-2003-ig inkább a saját, illetve pályázati források felhasználása 

volt a döntő, hozzáteszi, akkor is voltak hitelfelvételek. 2006-2007 környékén – függetlenül 

az akkori kormányzati politikától – az önkormányzatok többsége a hitelfelvételek mellett dön-

tött, és ekkor kezdődött el az önkormányzatoknak az ismert mértékű eladósodása. 

A kommunális adó esetében a bizottsági és a részönkormányzati üléseken tett módosító indít-

ványokat, amely szerint a kommunális adó mértéke 15.000,- Ft legyen, befogadja, így az ere-

deti előterjesztésnek tekintendő. Volt még egy érv, ami ugyan sokak számára bántó is lehet, 

ez pedig az, hogy a kommunális adó mértéke alig haladja meg havonta egy doboz cigaretta 

árát. Figyelembe kell venni, hogy amikor a kommunális adó megfizetését kéri a pápai ingat-

lantulajdonosoktól, akkor körülbelül ekkora mértékű kiadást kérnek, amit egyébként a köz 

javára tesznek. 

 

Grőber Attila képviselő 

Szeretné ismételten kérni, hogy ne vezessenek be kommunális adót. Ezt arra a megfontolásra 

építve teszi, hogy a következő évben az európai uniós projektek kiírásra kerülnek, így meg 

tudják nézni, melyek azok, amelyekre egyáltalán pályázni tudnak, és tisztában lesznek azzal 

hogy azokhoz milyen önrész szükséges. Ha egy 10 %-os önrészű projektről van szó, akkor 

azzal 200 millió Ft esetében 2 milliárd Ft-ot tudnak nyerni. 200 millió Ft-ot ma könnyű a hi-

telpiacon szerezni. Nem azt mondja, hogy növeljék a következő években a hitelállományukat, 

hanem azt, hogy ezeknek az adórendeleteknek a tervezése jelenleg nem előkészített, erről meg 

van győződve.  

Fentiek miatt javasolja, hogy erre az évre azokat vonják vissza, a következő évben, amennyi-

ben önrészre van szükség, azt hitelekből fedezzék. A következő évben egy előkészítettebb, 

jobban végiggondolt adórendelet csomagot hozzanak be a Képviselőtestület elé. Hisz abban, 

hogy sok releváns álláspont van, amelyik megállja a helyét, de a mostani rendeletekben ezt 

nem látja. Kéri, hogy a Szervezi és Működési Szabályzat 18. §-ban foglaltaknak megfelelően 

név szerint szavazzanak a rendelet-tervezet elfogadásáról. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A pályázatokkal kapcsolatos önrészekről már elég sok információval rendelkeznek, a Területi 

Operatív Programokban a támogatási intenzitással kapcsolatban már vannak adatok. Abból az 

látszik, hogy például egy ipari park infrastruktúraépítése 35 %-os támogatási intenzitással bír, 

és ahhoz 65 %-os önrész szükségeltetik. Az ipari parki közlekedési infrastruktúra fejlesztésé-

be beletartozik a parkoló, kerékpárút, járda és a Juhar utcai útépítés, tehát ha a szabályok nem 

változnak, és nem írnak ki az önerő finanszírozásra pályázatot, akkor egy ilyen infrastruktúra-

építés a kommunális adó egy évi összegébe is belekerülhet. 
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Az adómegosztásokra visszatérve a jövő évvel kapcsolatban elmondja, azok gyakran változ-

tak, példaként említi, hogy volt olyan, amikor a gépjárműadónál egy meghatározott összeget 

kellett átutalni a központi költségvetésnek. 2003-ban a gépjárműadó bérhordozó normatíva 

lett, amikor az 50 %-os közalkalmazotti béremelést kellett helyben kigazdálkodni. Amikor 

pedig az oktatási intézmények fenntartását átvette az állam, akkor változott 40 és 60 %-os 

megosztási arányúvá a gépjárműadó. 

 

Azt látni kell, hogy az önkormányzat jövő évi adóbevételei nem azt a célt szolgálják, amire 25 

évvel ezelőtt a helyi adók kivetésére megkapták az önkormányzatok a lehetőséget. Akkor az 

volt a kiindulási pont, hogy amit helyi adóként az önkormányzat beszed, az mind helyi fej-

lesztési forrás lehet. Ma az látszik, hogy a helyben beszedett adónak nagyon kis mértéke tudja 

a helyi fejlesztési célokat szolgálni, hiszen a központi költségvetés feladatalapú támogatása 

figyelembe veszi az egy főre eső helyi iparűzési-adóbevételeket, és ahhoz képest állapítja meg 

a különböző támogatási mértékeket. Ez azt is jelenti, hogy egyébként az önkormányzat helyi 

iparűzési adóbevételeinek nagyobbik részét az ilyen típusú finanszírozásba a központi költ-

ségvetés bevonja, azzal helyi fejlesztési forrásként nem számolhatnak. 

Az előzetes kötelezettségvállalásaikat és az elmaradó bevételeket figyelembe véve az önkor-

mányzat helyi adóbevételei, az újonnan megállapított adók nem feltétlenül fejlesztést szolgál-

hatnak, ez azonban a költségvetés tervezéséig csak feltételezés. Azzal is számolniuk kell, 

hogy a helyi működést is tudják biztosítani. Arra még nem volt példa, hogy a pápai önkor-

mányzat működési célra hitelt vett volna fel. A múltba visszanézve ez lehet, hogy nem volt jó 

stratégia, hiszen a központi költségvetés, illetve a Kormány azokat az önkormányzatokat is 

konszolidálta, akik működésre vettek fel hitelt, nem úgy, mint a pápai önkormányzat, amely 

csak fejlesztéseket célzott meg. 

 

Unger Tamás alpolgármester 

Úgy gondolja, hogy a kommunális adó az egyik legigazságosabb adó, ami létezhet, már ha 

van ilyen, hiszen azt a közösséget érinti, akiknek az érdekében az önkormányzatnak ilyen 

jellegű feladatai keletkeznek. A bizottsági ülésen valóban beszélgettek Grőber Attila képvise-

lővel arról, hogy ha családi házakat, illetve lakásokat vetnek össze, akkor milyen különbsé-

gekkel találkozhatnak. Elmondta, hogy a lakótelepeken a zöldfelületek kezelésében az ön-

kormányzatnak lényegesen több feladata adódik, mint egy családi házas övezetben, hiszen 

egyrészt a családi ház előtt lévő területeket a lakók gondozzák, másrészt nem keletkeznek 

ilyen jellegű munkálatok. El tudja képzelni, hogy egy lakótelepi környezetben magasabbak 

lehetnek a Városgondnokság költségei, mint egy családi házas övezetben. 

Másrészt azt gondolja, hogy a kommunális adó alapját pontosan azok a lakossági konzultáci-

ók adják meg, amelyeket lefolytattak az év elején, és amelynek során egészen komoly fejlesz-

tési igényeket fogalmaztak meg a lakosok. Hozzáteszi, hogy ezeken a konzultációkon majd-

nem ezer ember volt jelen. Ennek köszönhetően hosszú időre előre meg vannak szabva a fel-

adatok, ezeknek a költségeit meg sem kísérleték összesíteni. 

A konzultáció során megfogalmazott feladatok végrehajtásának megkezdésekor az látszik, 

hogy a jelenlegi ütem nem elegendő ahhoz, hogy ezeket a feladatokat belátható időn belül 

végig tudják vinni. 

Úgy gondolja, hogy az elmúlt pár hónapban elvégzett munka feljogosítja őket arra, hogy azt 

gondolják, hogy nagyobb léptékben és tempóban szükséges ezeket a fejlesztéseket végrehaj-

tani. Lehet, hogy ennek az ütemezése a következő év komoly feladata lesz, és ezeknek a fel-

adatoknak a forrásigényét mindenképpen meg kell teremteniük. 

Elmondja, hogy a kedvezményrendszer kidolgozása is széleskörű megbeszélést tesz szüksé-

gessé, és egyetért dr. Áldozó Tamás polgármesterrel abban, hogy a kedvezményekhez szociá-

lis alapon kell közelíteni, nem pedig az ingatlanok mérete kell, hogy legyen a mérvadó. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi Grőber Attila képviselőt, hogy értelmezheti-e úgy a 0 Ft/év díjra vonatkozó ja-

vaslatát, hogy vonják vissza a rendelet-tervezetet, mert amennyiben igen, úgy együtt szavaz-

tatna Kerecsényi Zoltán képviselő ezen javaslatával. További kérdése, hogy a módosító indít-

ványról kér-e a képviselő név szerinti szavazást, vagy amennyiben elutasításra kerül a módo-

sító indítvány, akkor a rendelet-tervezetről történő szavazás történjen-e név szerint? 

 

Grőber Attila képviselő 

Kéri, hogy a rendelet visszavonásról géppel szavazzanak, majd ha ezt elutasítja a testület, 

akkor a rendelet-tervezetről név szerint szavazzanak a képviselők. 

Lehet, hogy nincs különbség aközött, amit Kerecsényi Zoltán és ő mond, azonban ez nem 

biztos. Ha jól tudja, az önkormányzatnak november 30-ig az a kötelezettsége van, hogy meg-

állapítsa, hogy egy adott adónemben szed-e adót. Megkérdezi, hogy a mértéke is el kell, hogy 

dőljön november 30-ig? Ha a mértéken lehet évközben változtatni, akkor nem ugyanaz a két 

módosító indítvány. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy november 30. után kedvezményt és mentességet lehet megállapítani, súlyo-

sabbá nem válhat az adózó terhe, tehát a 0 Ft/év adómérték nem növelhető. 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 48. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a képviselő-testület név szerint 

szavaz az önkormányzati képviselők egynegyedének indítványára, továbbá név szerinti sza-

vazást rendelhet el a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott esetekben.  

A Szervezeti és Működési Szabályzat 18. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően név 

szerinti szavazást kell elrendelni bármely képviselő kezdeményezésére, ha 2 fő csatlakozik 

hozzá és a javaslattevő képviselők a szavazáskor jelen vannak. Fentiekre tekintettel csatlako-

zik Grőber Attila képviselő kezdeményezéséhez. 

 

Kerecsényi Zoltán képviselő 

Csatlakozik Grőber Attila képviselő kezdeményezéséhez. 

 

Kovács Csilla képviselő 

Csatlakozik Grőber Attila képviselő kezdeményezéséhez. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megjegyzi, hogy az egyidejű listás szavazás is név szerinti szavazás, hiszen pontosan lekérhe-

tő az, hogy ki hogyan szavazott, az nyilvános adat. Egyedül a zárt üléseken hozott szavazatok 

esetében nincs ez így. A név szerinti szavazás esetében a választókerületi mandátumok sor-

rendjében, illetve a kiosztott töredékszavazatos mandátumok sorrendjében szavaznak a képvi-

selők. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e a rendelet-tervezetben foglaltakkal kapcsolatban egyéb kérdés, hoz-

zászólás? 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Kéri a testület állásfoglalását Grőber Attila és Kerecsényi Zoltán képviselő módosító indítvá-

nyáról, amely szerint vessék el a kommunális adóról szóló rendelet-tervezetet, azt ne fogadják 

el. 

A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal, 4 tar-

tózkodás mellett a módosító indítványt nem fogadta el. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Név szerinti szavazást rendel a rendelet-tervezetben foglaltakról a fentiek szerint befogadott 

indítvány figyelembe vételével, amely szerint a kommunális adó mértéke 15.000,- Ft/év. 

Megkéri Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyzőt, olvassa fel sorrendben a képviselők 

nevét, amelyre a képviselők felállva, egyértelmű igen, nem vagy tartózkodás szóval válaszol-

nak. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

Felszólítja dr. Péntek Árpád képviselőt szavazata kinyilvánítására. 

 

Dr. Péntek Árpád képviselő 

Igen. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

Felszólítja dr. Vörös Ibolya képviselőt szavazata kinyilvánítására. 

 

Dr. Vörös Ibolya képviselő 

Igen. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

Felszólítja Bocskay László képviselőt szavazata kinyilvánítására. 

 

Bocskay László képviselő 

Igen. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

Felszólítja Császár Endre képviselőt szavazata kinyilvánítására. 

 

Császár Endre képviselő 

Igen. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

Felszólítja Venczel Csaba képviselőt szavazata kinyilvánítására. 

 

Venczel Csaba képviselő 

Igen. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

Felszólítja dr. Hermann István képviselőt szavazata kinyilvánítására. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Igen. 
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Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

Felszólítja Máté István képviselőt szavazata kinyilvánítására. 

 

Máté István képviselő 

Igen. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

Felszólítja dr. Áldozó Tamás polgármestert szavazata kinyilvánítására. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Igen. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

Felszólítja Unger Tamás alpolgármestert szavazata kinyilvánítására. 

 

Unger Tamás alpolgármester 

Igen. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

Felszólítja Zsegraics Gyula képviselőt szavazata kinyilvánítására. 

 

Zsegraics Gyula képviselő 

Igen. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

Felszólítja Süle Zsolt képviselőt szavazata kinyilvánítására. 

 

Süle Zsolt képviselő 

Nem. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

Felszólítja Grőber Attila képviselőt szavazata kinyilvánítására. 

 

Grőber Attila képviselő 

Nem. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

Felszólítja Kovács Csilla képviselőt szavazata kinyilvánítására. 

 

Kovács Csilla képviselő 

Nem. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

Felszólítja Kerecsényi Zoltán képviselőt szavazata kinyilvánítására. 

 

Kerecsényi Zoltán képviselő 

Nem. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző a névsort, amely szerint feltüntette a leadott sza-

vazatokat, az eredmény megállapítása végett átadja dr. Áldozó Tamás polgármesternek. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megállapítja, hogy a Képviselőtestület 10 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, tartózkodás 

nélkül megalkotja a következő rendeletet: 

 

 

28/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a magánsze-

mélyek kommunális adójáról szóló, fenti számú önkormányzati 

rendeletét, az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megal-

kotja. 
 

Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a 

helyben szokásos módon – gondoskodjon. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 

 

(A névszerinti szavazás jegyző által hitelesített névsora a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2015. (…) önkor-

mányzati rendelet-tervezete a telekadóról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Előterjesztőként az előterjesztés alábbi kiegészítését terjeszti elő: 

- 1.§ (2) bekezdésben a „(3)-(4)” szövegrész  helyébe a „(3)–(5)” szöveg lép. 

- 1.§ (3)-(4) bekezdésben a „hatálya alá tartozó” szövegrész helyébe a „fizetési kötelezett-

séggel terhelt” szöveg lép. 

- 1.§. (5) bekezdésének számozása (6) bekezdésre módosul. 

- 1.§  (5) bekezdés szövege helyébe „Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. tv., az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 

253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet és a Helyi Építési Szabályzat szerint nem beépíthető, 

ill. építési tilalom alatt álló telek esetében 0 Ft/m
2
/év.” szöveg lép. 

A telekadóról szóló önkormányzati rendelet-tervezet Részletes indokolás 1.§-ának 3. monda-

tában a „hatálya alá tartozó” szövegrész helyébe „fizetési kötelezettséggel terhelt” szöveg lép. 

A telekadóról szóló önkormányzati rendelet-tervezet Részletes indokolás az 1.§-hoz a követ-

kező szöveggel egészül ki: „A jogalkotói szándék az, hogy akinek fizetési kötelezettsége ke-

letkezik az érintett telken lévő épület után, ne álljon fenn telekadó fizetési kötelezettsége. Az 

adórendelet elfogadása a telkek beépítését kívánja ösztönözni, ezért a nem beépíthető telkek 

esetében adófizetési kötelezettség nem keletkezik azáltal, hogy 0 Ft/m
2
/év mértékre tesz ja-

vaslatot a rendelet-tervezet. 

A bizottsági és a részönkormányzati üléseken a módosító indítványt ismertették. Az eredeti 

indítványnak tekintendő. 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a rendelet-tervezetet 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül az alábbi módosításokkal javasolja elfogadásra: az adó mértéke 30 

Ft/m
2
/év. 
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A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság a rendelet-tervezetet 4 igen szavazattal, 3 

ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi módosításokkal javasolja elfogadásra: az adó 

mértéke 30 Ft/m
2
/év. 

A Borsosgyőri Városrészi Önkormányzatának Testülete a rendelet-tervezetet 3 igen szavazat-

tal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi módosításokkal javasolja elfogadásra: 

az adó mértéke 30 Ft/m
2
/év. 

A Tapolcafői, valamint a Kéttornyúlaki Városrészi Önkormányzatának Testülete  a rendelet-

tervezetet egyhangúlag az alábbi módosításokkal javasolja elfogadásra: az adó mértéke 30 

Ft/m
2
/év. 

A Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Egyesülete a rendelet-tervezetben 

foglaltakkal és az indokolásban megfogalmazott célokkal egyetért. 

A Pápai Ipartestület a rendelet-tervezetben foglaltakat tudomásul vette, és támogatja a rende-

let-tervezetben foglaltakat. 

 

Grőber Attila képviselő 

A rendelet-tervezet általános indoklásában szerepel, hogy az abban szereplő javaslatot a 2016. 

évi kieső bevételek pótlása, valamint a megkezdett városfejlesztési program finanszírozási 

feltételeinek megteremtése indokolja. 

Megkérdezi Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyzőt, hogy nem kellene-e újra összehív-

ni a Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Egyesületét, ugyanis ők még a 100 

Ft/m
2
/év összegű adót szavazták meg, és olvashatták az indoklásban azt is, hogy a befolyó 

pénzt mire fordítják. Dr. Áldozó Tamás polgármester által befogadott javaslat szerint az ere-

deti előterjesztésben foglaltakhoz képest harmadannyi pénz fog befolyni, így lehet, hogy nem 

is támogatnák ezt az előterjesztést. 

Unger Tamás alpolgármester azt mondta, hogy 50-80 millió Ft várható a telekadóból, az ere-

deti előterjesztés szerint akkor ez körülbelül 200 millió Ft lett volna. Megkérdezi, hogy akkor 

az 50-80 millió Ft elegendő lesz-e a városfejlesztési programokra? 

Érdeklődik, hogy mennyi négyzetméter az a telek, amire most adót vetnek ki? A többi adó 

esetében legalább tudták, hogy mennyi ingatlan van, de azt, hogy ez az adó mennyi telket 

érint négyzetméterenként, azzal nincsenek tisztában. Hozzáteszi, olyan dologban kérik a sza-

vazatát, amelyről nincsenek pontos információi, ez megnehezíti a dolgát. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

Az érdekképviseleti szervvel történő egyeztetés az eredeti indítványra vonatkozik. Hozzáteszi, 

a testületi ülésen is lehet számtalan indítvány, tehát gyakorlatilag nem lehetne tovább tárgyal-

ni az előterjesztést, ha ezt így kellene alkalmazni. Hangsúlyozza, hogy a jogszabályban foglalt 

érdekegyeztetési kötelezettségeiknek eleget tettek. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az érdekképviseleti szervvel történő újabb egyeztetés szükségessége akkor merülne fel, ha az 

adó mértéke változna, és főként az emelkedne.  

Az adótárgy meghatározhatóságával kapcsolatban elmondja, ebben az esetben Grőber Attila 

képviselőnek leginkább a kommunális adóról szóló rendeletet kellett volna támogatnia, hiszen 

ott lehet a legpontosabban meghatározni, hogy mennyi adótárgyat tudnak adóztatni, a többi 

adónemnél ez nincsen így. 

Az építményadó ellenőrzése során szembesülnek azzal, hogy bár ez az adónem a 2000-es 

évek eleje óta hatályos a városban, mégis nagyon sok építmény, ami vállalkozás célját szol-

gálja, eddig nem adózott. Folyamatosan be nem vallott építményeket tárnak fel a Polgármes-

teri Hivatal munkatársai, igaz ez a garázsok esetében is, hiszen azokról sem rendelkeznek 

olyan nyilvántartással, ami a garázsok számát vagy alapterületét tartja számon. 
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Mivel telekadó a városban a rendszerváltás óta nem volt, azt nem tudja, hogy ez történelmileg 

hogyan alakult. A telekadónál valóban van bizonytalanság, hiszen nincsen a kezükben pontos 

nyilvántartás. Hozzáteszi, törekszenek ennek a megvalósítására, szeretnék felmérni valameny-

nyi adóztatható területet. Más településeknél az a tapasztalat, hogy jóval több pénz folyt be 

telekadóból, mint amire számítottak.  

Meggyőződése szerint a telekadónak van egy hosszútávú stratégiai, városfejlesztési, terület-

fejlesztési funkciója, ami leginkább arra ösztönzi a telektulajdonosat, hogy építsék be a telket. 

Lehetséges, hogy eljön egy városban az a pillanat, amikor elegendő élettér áll rendelkezésre 

az ott élőknek, akkor pedig meg kell próbálni visszafogni, korlátozni a település területének 

extenzív növekedését a kiváló minőségű termőföldek kárára. 

Úgy gondolja, hogy Pápán a város területe az elmúlt 15-20 évben jelentős mértékben megnőtt. 

A korábban elhatározott városrendezési terveknek megfelelően a területnövekedés a város 

déli, főként nyugati területeit érintette. Ezzel az a korrekcióra szoruló helyzet állt elő, hogy 

olyan nagy egybefüggő városrészek alakultak ki, ahol a városi közszolgáltatások – ebbe azo-

kat az alapszolgáltatásokat is beleérti, amelyeket az önkormányzati törvény előír – nem épül-

tek ki. Ezzel egyidejűleg a városnak vannak olyan részei, ahol ezek a közszolgáltatások ki-

épültek, és egyébként értékes épületállomány található, de a bőségesen rendelkezésre álló 

telkek miatt leértékelődtek. Példakánt említi az Alsó-és Felsővárost, valamint a Tókerti város-

részt is. Véleménye szerint amikor telekadóról döntenek, akkor arról is döntenek, hogy a jö-

vőben melyik városrészek értékelődhetnek egy kicsit fel, melyikek fejlődhetnek egy ilyen 

eszköz segítségével. 

 

Grőber Attila képviselő 

Azt gondolja, hogy pontosan ezek miatt kellett volna erről beszélniük az elmúlt hetekben. A 

város nyugati irányú terjeszkedése olyan sok logikus kérdést vet fel, ami egyébként szüksé-

gessé tette volna a konzultációt. 

Hozzáteszi, amikor a város a nyugati irányba terjeszkedett, kevés volt az önkormányzati telek, 

amiből vásárolhattak volna, az építési engedélyt mégiscsak a hivatal adta ki, a belterületbe 

vonás szintén az önkormányzat ügye volt. Tisztában van ezekkel a dolgokkal, mert egy ideig 

azon a területen volt önkormányzati képviselő, és szinte naponta keresték meg az emberek 

azokkal a problémáikkal, hogy nincsen kész az út, a járda azon a területen, ahol egyébként 

magántelket vettek. Éppen ezért leginkább ennél az adórendeletnél kellett volna megteremteni 

az övezeti rendszert a terjeszkedés okán is, illetve még egy szempontot is figyelembe venne, 

ez pedig az, hogy a csatolt településrészeken jóval nagyobbak a telkek, mint a városban. Ott 

nem számít kirívónak az 1500 nm
2
-es telek, míg a városban nincsenek ekkora telkek. 

Ez azt jelenti, hogy az egyébként is talán kevesebbet érő telkekre jutó teher az övezeti rend-

szer nélkül nagyobb a csatolt településeken. Véleménye szerint ott tényleg szükség van öveze-

tekre. Némely településen akár tízszeres különbség is van az övezeti rendszerek között a te-

lekadó tekintetében. Véleménye szerint azt mindenki támogatja, hogy a belvárosban ne legyen 

olyan telek, ami nincsen beépítve, de az nem biztos, hogy megvalósítható, hogy ne legyen 

ilyen telek Pápa-Kéttornyúlakon vagy Pápa-Borsosgyőrön.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy azt kihangsúlyozta, hogy ez az elfogadott városrendezési terveknek megfele-

lően alakult így, annak idején így döntöttek, hogy ebbe az irányba fejlődjön a város, tehát az 

egy elméleti kérdés, hogy milyen más irányok lehettek volna, amely praktikusabb vagy cél-

szerűbb lett volna, ennek azonban már túlságosan sok hozadéka nem lenne. 

Kiemeli, hogy a telekadó a beépítetlen telkekre vonatkozik, amelyik telken lakott ingatlan 

van, azután nem kell telekadót fizetnie. 
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Elfogadja azt a javaslatot, hogy az övezetek kialakításának lehetőségéről indítványt tudjanak 

megfogalmazni, ezért szünetet rendel el. 

 

Grőber Attila képviselő 

Ha jól értette egy korábbi kérdésére adott választ, akkor a megállapított adó mértékéhez alá 

lehet menni. Ez azt is jelenti, hogy ha a testület a következő ülésen erről tárgyal, akkor elvileg 

oda be lehet vinni egy olyan övezeti rendszert, amelyben azt mondják, hogy bizonyos terüle-

teken az adó mértéke csak 10 vagy 20-25 Ft/m2/év legyen. Ha az indítványozott díjból 50 

millió Ft bevétele származna a városnak, akkor egy övezeti rendszernél ez nem jelent akkora 

kiesést, és akkor nem most fél óra alatt kell ezt az övezeti rendszert kidolgozni, hanem van 

erre akkor egy hónapjuk. Szándékosan nem nevesíti a csatolt településeket, de véleménye 

szerint ez összhangban van azzal, amit Máté István képviselő a Pénzügyi Bizottság ülésén 

megemlített. Ezt végiggondolva, lehet, hogy a 30 Ft/m
2
/év javaslat nem biztos, hogy olyan jó 

ötlet, mert a differenciálás nagyon kicsi lesz. Véleménye szerint ezt a javaslatot még vissza 

lehet vonni, mert még nem szavaztak, és akkor lehet övezeteket csinálni, ami szerinte logikus 

felvetés. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 11,43 órától 12,10 óráig szünetet rendel el. A szünetet köve-

tően folytatódik a napirend tárgyalása. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megadja a szót Unger Tamás alpolgármesternek. 

 

Unger Tamás alpolgármester 

A telekadóval kapcsolatban javasolja, hogy válasszák szét a vállalkozások és a magántulajdo-

nosok adómértékét. A vállalkozások esetében Pápa területén egységesen 50 Ft/m
2
/év, magán-

személyek esetében Pápa területén 30 Ft/m
2
/év telekadó bevezetését javasolja, a Pápához csa-

tolt településrészek esetében pedig javasolja, hogy a telekadó mértéke 0 Ft/m
2
/év legyen. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A csatolt településrészek esetében azzal az indoklással tartja elfogadhatónak a 0 Ft/m
2
/év 

mértékű telekadót, hogy a csatolt településrészeken az elmúlt években, évtizedekben az új 

telkek kialakításának hiánya ahhoz vezetett, hogy a helyi fiatalok nem tudtak helyben épít-

kezni, és onnan elvándoroltak. A 0 Ft/m
2
/év mértékű telekadóval talán ösztönzik az embere-

ket arra, hogy telekalakítási kezdeményezések legyenek Pápa-Kéttornyúlakon, Pápa-

Tapolcafőn és Pápa-Borsosgyőrön, és ott a helyiek számára új ingatlanokat lehessen építeni. 

Elmondja, hogy az indítványokat befogadja. 

 

Megkérdezi, hogy van-e az indítvánnyal kapcsolatban kérdés, hozzászólás? 

 

Kéri a Képviselőtestület állásfoglalását Unger Tamás alpolgármester módosító indítványáról, 

amely szerint a vállalkozások esetében a telekadó mértéke Pápa város közigazgatási területén 

– ebbe a város és a csatolt településrészek is beletartoznak – egységesen 50 Ft/m
2
/év legyen, 

továbbá a magánszemélyek – az I. övezetben - 30 Ft/m
2
/év telekadót, a II. övezetben pedig – 

ami a csatolt településrészeket jelenti - 0 Ft/m
2
/év fizessenek. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Ügyrendi indítványában kéri, hogy a módosító indítványban foglaltakról külön-külön szavaz-

zanak. 

 



20 

 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását dr. Hermann István képviselő ügyrendi indítványáról, amely 

szerint Unger Tamás alpolgármester módosító indítványában foglaltakról külön-külön sza-

vazzanak. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-

kodás nélkül elfogadta dr. Hermann István képviselő ügyrendi 

indítványát. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a Képviselőtestület állásfoglalását Unger Tamás alpolgármester módosító indítványáról, 

amely szerint a vállalkozások esetében a telekadó mértéke Pápa város közigazgatási területén 

– ebbe a város és a csatolt településrészek is beletartoznak – egységesen 50 Ft/m
2
/év legyen. 

 

A Képviselőtestület 9 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 2 tar-

tózkodás mellett a fenti módosító indítványt elfogadta. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a Képviselőtestület állásfoglalását Unger Tamás alpolgármester módosító indítványáról, 

amely szerint a magánszemélyek Pápa város közigazgatási területén - Pápa-Borsosgyőr, Pápa-

Kéttornyúlak és Pápa-Tapolcafő területét kivéve – az I. övezetben - 30 Ft/m
2
/év telekadót 

fizessenek. 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, tar-

tózkodás nélkül fenti módosító indítványt elfogadta. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a Képviselőtestület állásfoglalását Unger Tamás alpolgármester módosító indítványáról, 

amely szerint a magánszemélyek a II. övezetben - Pápa-Borsosgyőr, Pápa-Kéttornyúlak és 

Pápa-Tapolcafő területén - 0 Ft/m
2
/év telekadót fizessenek. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-

kodás nélkül a fenti módosító indítványt elfogadta. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megállapítja, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hang-

zott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról fenti módosítások figyelembe 

vételével. 

 

A Képviselőtestület 9 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett megalkotja a 

következő rendeletet: 

  

29/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a telekadóról 

szóló, fenti számú önkormányzati rendeletét, az előterjesztésben 

foglaltaknak megfelelően, a fenti módosítások figyelembevéte-

lével megalkotja. 
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Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a 

helyben szokásos módon – gondoskodjon. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az adórendeletekkel kapcsolatos kedvezményekre és men-

tességekre vonatkozó indítványokat minél előbb, de legkésőbb 2015. december 4-ig benyújta-

ni szíveskedjenek, erre kéri a magánszemélyeket és a különböző szervezeteket. Természete-

sen módosító indítványok befogadásra már kész rendelet-tervezet esetén is van lehetőség, 

azonban így most lesz elég idő ezek összedolgozására. 

 

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 12.15 órakor bezárja. 

 

 

 

 

 

K. m. f. 

  

 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás Kanozsainé dr. Pék Mária  

 polgármester címzetes főjegyző 


