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Szám: A01/138-305/2021. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2021. november 25-i nyilvános 

ülésén, a Városháza épületének (8500 Pápa, Fő u. 5.) nagytermében. 

 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Unger Tamás alpolgármester 

 

Szabadkai Verita, dr. Guias János Zsolt, Grőber Attila, Bakos László, Venczel Csaba, 

Németh Zsolt, Zsegraics Gyula, Kovács József, Pintér Kálmán, Németh Csaba, Süle 

Zsolt képviselők, 13 fő. 

 

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, 

Takács Krisztina köztisztviselő, 

 Kun Attila köztisztviselő. 

  

Dr. Töreki-Vörös Ibolya és dr. Vaitsuk Mária önkormányzati képviselők távolmaradásukat 

bejelentették. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti a Városháza épületének nagytermében megjelenteket és az ülést az interneten keresztül 

követőket, a testület ülését 15 órakor megnyitja. 

 

Tájékoztatásul elmondja, hogy a Képviselőtestület 13 órakor kezdett a Külső-Várkerti 

beruházások bejárásával, mely álláspontja szerint sok tanulsággal és tapasztalattal szolgált. 

Megemlíti, hogy a munkálatok előrehaladásával a jövő év elején is érdemes lesz megismételni a 

bejárást, így a munkavégzésnek köszönhetően a néhány hónap alatt bekövetkező különbségek 

felismerhetőek lesznek. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselőtestület ülése határozatképes, jelen van 13 fő önkormányzati 

képviselő. Elmondja, hogy dr. Töreki-Vörös Ibolya és dr. Vaitsuk Mária önkormányzati 

képviselők munkahelyi elfoglaltságukat nem tudták átütemezni, távolmaradásukat bejelentették. 

Kéri képviselőtársait, hogy a Képviselőtestület 2022. évre vonatkozó munkatervének 

összeállításához tartozó javaslataikat 2021. december 6. napjáig szíveskedjenek a 

titkarsag@papa.hu címre megküldeni, vagy az Önkormányzati és Szervezési Osztályon leadni. 

Megemlíti, hogy amennyiben valaki a munkatervbe illeszthető javaslat-tételt határidőn belül 

elmulasztja, azt követően is bármikor benyújthatja. 
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Napirend előtti hozzászólást jelentett be Süle Zsolt önkormányzati képviselő. 

 

Süle Zsolt önkormányzati képviselő 

Elmondja, hogy november 9-e a fasizmus és antiszemitizmus elleni küzdelem világnapja. Európa 

történelmének legsötétebb napjaira gondolva kéri, emlékezzenek meg az 1938. november 9-én 

történt kristályéjszakáról. Azon az éjjelen a nácik általános progromokat, államilag jóváhagyott 

garázdálkodást, zavargást szerveztek és tartottak Németországban zsidó közösségek ellen. Az 

akkor lezajlott progromoknak közel száz zsidó származású német állampolgár esett áldozatul és 

hatalmas anyagi károk keletkeztek. A kristályéjszaka fordulópont volt a náci antiszemita 

politikában, ami tetőpontját aztán a holokausztban érte el. A progromok előszele azonban már 

sokkal előbb érződött, ha nem is tettekben, cselekedetekben, de a gondolatok és a szavak szintjén 

mindenképpen. Hangsúlyozza, nekik, önkormányzati képviselőknek is tenni kell annak 

megakadályozására, hogy a történelem megismételhesse önmagát. Különösen akkor, ha van olyan 

pápai, kormánypárti önkormányzati képviselő, aki az akkori náci fasiszta elvekkel szinte 

megegyező módon kommunikál a közösségi médiában. Ugyanis több média és a Tett és Védelem 

Alapítvány is gyűlöletbeszédnek minősítette Zsegraics Gyula önkormányzati képviselő tettét. Az 

antiszemita gyűlölet bűncselekmények és incidensek havi összefoglalójából kiderül, hogy a Tett 

és Védelem Alapítvány monitoring tevékenysége során antiszemita gyűlöletcselekményként 

azonosította és a gyűlöletbeszéd kategóriába sorolta Zsegraics Gyula fideszes képviselő 

megnyilvánulását. A fideszes képviselő egy zsidózó facebook hozzászólást like-olt és lényegében 

ő is hasonló kommentet fűzött hozzá. Megjegyzi, a bejegyzést nem olvassa fel, hiszen olyan alpári, 

olyan durva és olyan mértékben sérti az emberi méltóságot, hogy ennek itt nem adhat teret. 

Szomorú, hogy így vélekedik embertársukról képviselő úr. Hozzáteszi, csak találgathatja, de nagy 

valószínűséggel így vélekedtek a nácik is a kristályéjszaka előtt. A többit már sajnos tudják a 

történelemből. Sajnálatos, de hosszú-hosszú hónapok teltek el az inkriminált esemény óta, és sem 

elhatárolódás, sem bocsánatkérés nem történt ez ügyben. Sem a nevében önmagát demokratának 

nevező párttól, sem egyetlen, az ügyben kompetens személytől. Mint már említette, ezek a 

megnyilvánulások kimerítik a gyűlöletbeszéd fogalmát. Szerinte az önkormányzati képviselői 

eskü megsértését is. Idézi: Magyarország jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. 

De mindenképpen ellentmond a magyar alaptörvényben lefektetett alapelveknek és az európai 

értékeknek, amelyekre oly szívesen hivatkozik az önmagát kereszténynek mondó kormánypárti 

oldal. Teljes mértékben elképzelhetetlennek tartja, hogy a kormánypártok helyi potentátjainak ne 

lettek volna információi a képviselő úr kijelentéséről. Ezzel a kormánypártok lényegében 

elfogadhatóvá tették, legalizálták a rasszista és antiszemita kijelentéseket, felvállalva az 

antiszemita és rasszista kijelentésekkel való azonosulást, ezen keresztül bűnrészességet vállalva 

Zsegraics Gyula kijelentéseivel. Kijelenti, sem elhatárolódás, sem a kijelentések elítélése nem 

történt meg városunk vezetőitől, így dr. Áldozó Tamás polgármestertől és Unger Tamás 

alpolgármestertől sem. Sem elhatárolódás, sem a kijelentések elítélése nem történt meg a 

választókerület fideszes vezetőjétől, országgyűlési képviselőjétől, dr. Kovács Zoltántól sem. Sem 

akkor, sem azóta. Hozzáteszi, az önkormányzat kormánypárti frakciójának tagjai részéről sem 

történt meg, amellyel ők ugyanolyan cinkossá váltak az antiszemita és rasszista kijelentések 

figyelmen kívül hagyásában, azok elhallgatásában, tulajdonképpen az azokkal történő 

azonosulásban. Cinkossá váltak a gyűlöletbeszédben, az önkormányzati eskü megsértésében és az 

oly sokat hangoztatott európai és keresztény értékek megértésében mindannyian.  

  

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e más napirendi javaslat. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban javaslat nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a meghívóban szereplő napirendekről. 
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A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozza: 

 

137/2021. (XI.25) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2021. november 

25-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

1. Személy ügy 

BORSOSGYŐR SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ ÉS TAPOLCAFŐ 

SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ kitüntetés adományozására 

vonatkozó javaslat elbírálása (zárt) 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester  

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …./2021. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város 

Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III. 

12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2021. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési 

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

módosításáról 

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester  

 

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2021. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a helyi adókról 

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …./2021. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a közterületen történő 

szeszes ital fogyasztásról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

6. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2021. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a közművelődésről szóló 

33/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

7. Vegyes ügyek 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a 138.; a 139.; a 140.; a 141. és a 

142. sorszámú előterjesztéseket egyhangúlag megtárgyalásra javasolja. 
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Bejelenti, hogy Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi ön-

kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak 

alapján a 137. sorszámú előterjesztés, valamint a 46. § (2) b) pontjában foglaltak alapján a 151. 

sorszámú előterjesztés tárgyalására zárt ülést tart. 

 

Bejelenti, hogy a Képviselőtestület zárt ülésen folytatja a napirendek tárgyalását. 

 

A polgármester a képviselőtestület nyilvános ülését 15 óra 29 perckor ismételten megnyitja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti a Képviselőtestület zárt ülésén hozott döntéseit. 

 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …./2021. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2021. évi 

költségvetéséről szóló 7/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen vannak az intézményvezetők a jelenléti ív szerint. 

 

A rendelet-tervezetet a Humánerőforrás Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 

tartózkodás mellett, a Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás 

mellett elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi Szalai Krisztina gazdasági osztályvezetőt, van-e szóbeli kiegészítése. 

 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a költségvetési rendelet módosításával jelentős mértékben növelik a bevételi 

előirányzatokat melynek oka, hogy az önkormányzat helyi iparűzési adóból származó bevétele a 

2021. év elején tervezettnél a jelenlegi befizetések alapján több, mint 20 %-kal, azaz 300 millió 

forinttal túlteljesült. Hangsúlyozza, amennyiben a 4 milliárd forint alatti árbevétellel adózók 

kiesett adóját helyettesítő kompenzációból származó bevételt is hozzászámítják az önkormányzat 

helyi iparűzési adóból származó bevételéhez akkor elmondható, hogy a pápai vállalkozók, 

gazdasági társaságok adóbefizetései megközelítik a 2 milliárd forintot. A veszélyhelyzetet 

megelőzően a helyi iparűzési adóból származó önkormányzati bevétel legmagasabb összege 1 860 

millió volt. Elmondja, az önkormányzat kisebb támogatásokon felül felhalmozású célú 

önkormányzati támogatásokhoz jutott, melynek a legnagyobb tétele a TOP-1.2.1-16-VE1-2021-

00029 "Áldott legyen a láng, mely utamra rávilágított" - Reformkori utazás Petőfi városában nevű 

129 millió forinttal támogatott pályázat, továbbá a Kormány Közlekedésfejlesztés Pápán az Igaltól 

a Felsővárosig pályázat költségnövekményét, azaz 54 554 513 forint összeget megtérítette. 

Példaként említi, a kiadási előirányzat módosításába beletartozik a fogorvosi rendelő 

felszerelésére javasolt 15 millió forint, valamint beletartoznak a beruházások költségeire 

biztosított források, többek között a Pápa 95,7 MHz vételkörzetű rádió infrastrukturális 

beruházásának költségei. Mindezeken felül az általános tartalék több mint 200 millió forinttal fog 

növekedni.  
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Megkérdezi, van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 5 tartózkodással mellett megalkotja 

az alábbi rendeletet: 

 

27/2021. (XI.25) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III. 12.) 

önkormányzati rendeletet módosító, 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 …/2021. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014. 

(X.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A rendelet-tervezetet a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, van-e a rendelet-tervezettel 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: 

28/2021. (XI.25) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési 

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

módosító, 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 
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4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2021. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete a helyi adókról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

A rendelet-tervezetet a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a rendelet-tervezet két lényeges változást vezet be. Az egyik, hogy egy 

jogszabályba szabályozza az összes helyi adót, a másik pedig arra vonatkozik, hogy a 

magánszemélyek által fizetendő garázsadó a városban megszűnjön. 

 

Megkérdezi, van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 

 

Grőber Attila önkormányzati képviselő 

Az építményadó garázsadóra vonatkozó részével kapcsolatban megkérdezi, hogy az Adóbehajtási 

Csoport az elmúlt időszakban mennyi ellenőrzést végzett és azok milyen tapasztalattal zárultak 

tekintettel arra, hogy véleménye szerint az Adóbehajtási Csoport ellenőrzési lehetőségei 

korlátozottak. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, emlékezete szerint a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló éves beszámoló és az 

önkormányzat éves költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet is tartalmaz adóellenőrzésre, 

adóbehajtásra vonatkozó adatokat. 

 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

Elmondja, hogy az Adóbehajtási Csoport a gépjárműtárolók után fizetendő adót 2014., 2015. és 

2016. I. félévében ellenőrizte. Ezen időszakban 1300 garázst ellenőriztek és tapasztalataik azt 

mutatták, hogy az ellenőrzés adózói oldalról kikerülhető a nem rendeltetésszerű használat és az 

építmény gépjármű tárolására alkalmatlanná tétele miatt. Megjegyzi, a kommunális adóra irányuló 

ellenőrzésnek nagyobb és nyomon követhetőbb eredménye van, mint az említett garázsadónak. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, információi szerint a gépjármű tárolására alkalmatlan állapotba tétel azt jelenti, hogy 

az építmény bejáratát egy frissen fűrészelt fával eltorlaszolják. Az ellenőrzés során hiába érezhető 

a frissen fűrészelt fa illata, ha az ellenőrzés hatálya alá vont személy úgy nyilatkozik, hogy a garázs 

az elmúlt 15 évben az ellenőrzés időpontjában látható állapotban volt, a nyilatkozatot el kell 

fogadni. Tekintettel arra, hogy az adóellenőrzés megkezdéséről az adózót értesíteni kell, minden 

esetben van lehetőség az említett beavatkozás megtételére. A kommunális adó esetében nincs 

lehetőség hasonlóra, mert az az ingatlan létére vagy nem létére vonatkozik. Hozzáteszi, a gépjármű 

tárolók tekintetében nem lehet olyan zárt leltárt készíteni, amely lehetővé teszi a visszatérő 

ellenőrzést. Megemlíti, volt olyan utca ahol körülbelül 30-40 új garázs épült, amire csak az 

ellenőrzések során derült fény, mert elfelejtették bevallani. 

 

Grőber Attila önkormányzati képviselő 

Elmondja, ha jól érti a garázsadó tekintetében 2017 óta nem folytattak ellenőrzéseket. 
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Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

Elmondja, az Adóbehajtási Csoport ellenőrzési terv alapján dolgozik, 2016 óta garázsadó 

ellenőrzést nem folytattak. 

 

Grőber Attila önkormányzati képviselő 

Megemlíti, emlékezete szerint az elmúlt években ezek az adónemek viszonylag élénk vitákat 

váltottak ki. Javasolja, hogy képviselőtársai idézzék fel a korábbi álláspontjukat, és vizsgálják meg 

mi az, amivel jelenleg nem értenének egyet. Megkérdezi, hogy a kommunális adó tekintetében 

lehetséges-e az adó befizetési hajlandóság növelése céljából ellenőrzést folytatni. Megemlíti 

továbbá, ha a garázsadóra vonatkozó adatokat összeveti a háztartások és az autók számával, a 

bejelentett 4633 db garázs számára kevésnek tűnik. Hangsúlyozza, az adófizetési kötelezettség 

mindenkire vonatkozik. Ismételten megkérdezi a kommunális adó ellenőrzésével kapcsolatban, 

hogy az Adóbehajtási Csoport lát-e lehetőséget az adófizetési kötelezettséget nem teljesítő 

polgárok felfedésére. Javasolja a kommunális adó differenciált megállapítását. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a kommunális adó tekintetében jelenleg is van differenciálás, mert 0 forinttal és 15 ezer 

forinttal adóznak a kötelezettek. Megemlíti, a kommunális adó ellenőrzésére két adatbázis 

összevetésével van lehetőség és kéri Szalai Krisztina gazdasági osztályvezetőt, hogy az ellenőrzés 

során feltárt eltéréseket ismertesse. Megjegyzi, a kommunális adó az ellenőrzési terv szerint az 

elmúlt időszak kiemelt ellenőrzési területe volt. 

 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

Elmondja, az Adóbehajtási Csoportnál a 2021. év kiemelt ellenőrzési területe a kommunális adó, 

míg az Adóügyi Csoportnál folyamatba épített ellenőrzések vannak, azaz ha beérkezik egy 

kommunális adó bevallás, akkor ellenőrzik annak előzményeit. Az Adóbehajtási Csoport 

ellenőrzése során a földhivatali adatokat tartalmazó földkönyvi nyilvántartás került összevetésre 

az ASP Adó szakrendszer adataival, mely 2 593 ingatlan esetében mutatott eltérést. Az eddigi 

tapasztalatok alapján valószínűsíthető, hogy ezek 80 %-ban olyan ingatlanok, melyekre eddig nem 

érkezett kommunális adó bevallás. Megjegyzi, eddig 1 390 db felszólítás került megküldésre. Úgy 

gondolja, az ellenőrzésnek jövőre látható majd a bevétele, mely 2 ezer ingatlant nézve 30 millió 

forint adót jelent. Az ellenőrzést 2016-tól, az adó bevezetésétől végzik. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a követelések 5 éven belül elévülnek, ezért fontos, hogy az ellenőrzések 2016-tól 

folynak. Álláspontja szerint a kommunális adó bevallás hiányának méltányolható köre lenne 

például, ha valaki júliusba költözik be egy ingatlanba, de szeptemberben még nem érkezik be a 

bevallása. Megemlíti, az ügyfelek többnyire indokként arra hivatkoznak, nem tudták, hogy Pápán 

kell fizetni kommunális adót, továbbá, hogy nem kaptak értesítést a befizetési kötelezettségről. 

Hangsúlyozza az adózási kötelezettség két leglényegesebb pontja az adatszolgáltatási 

kötelezettség, azaz a bevallás és adófizetési kötelezettség megállapítása esetén a befizetés. Annál, 

aki nem közöl adatot, nem lehet adómentességet megállapítani. Megemlíti, hogy dr. Nagy 

Krisztina jegyző a Pápa és Vidékének beszámolt az adóbevallás menetéről. A bevallás hiányának 

megállapítását követően az adóhatóság felszólítást küld az adókötelezettnek az adóbevallási 

kötelezettség teljesítésére. Ha az adókötelezett a második felszólítást követően sem tesz eleget 

adóbevallási kötelezettségének, az adóhatóság adóbírságot szab ki. Hangsúlyozza, az ellenőrzés 

során feltárt 2 ezer ingatlan a statisztikai évkönyv adatai alapján minden hatodik pápai ingatlant 

jelenti. 
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Grőber Attila önkormányzati képviselő 

Megkérdezi, hogy a Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető által említett rendszerek összevetését 

csak a 2021. évre vagy korábbi évekre vonatkozóan is el lehet végezni. Elmondja, az általa végzett 

gyors számítás szerint a be nem vallott ingatlanok után fizetendő adó évi 31 millió forint, azaz 5 

évre visszamenőleg minimum 155 millió forint. Megkérdezi továbbá, hogy a jelenleg feltárt hiányt 

korábban nem lehetett-e észlelni? 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Hangsúlyozza, ahogy korábban is elhangzott, az Adóbehajtási Csoport ellenőrzési ütemterv szerint 

dolgozik, vagyis az ezt megelőző években más adónemeket ellenőrzött. Felidézi, a korábbi évben 

a telekadó vonatkozásában végeztek ellenőrzést, aminek következtében jelentős, 50 millió forintot 

meghaladó többletbevétel keletkezett. Az ellenőrzés hatására létrejött egy katalógus, ami alapján 

megállapítható mennyi az ellenőrizendő telekmennyiség, és a beszedendő adó összege. A 

telekadó-ellenőrzést megelőzően a vállalkozási célú építményadó ellenőrzése volt soron. 

 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

Elmondja, földkönyvi nyilvántartást évente egyszer január 1-jei adatokkal kapnak. Megemlíti, az 

összevetést 2022-ben is el lehet végezni, azonban véleménye szerint az ellenőrzés áthúzódására 

tekintettel célszerűbb lenne 2023-ban elvégezni. Az áthúzódás oka a beérkező méltányossági és 

részletfizetési kérelmek mennyisége. Hangsúlyozza, reményei szerint az összevetés 2023-ban 

sokkal kisebb eltérést fog mutatni. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Hangsúlyozza, az ASP Adó szakrendszer 2019 óta működik. 

 

Süle Zsolt önkormányzati képviselő 

Elmondja, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban vegyesek az érzelmei. Örömét fejezi ki a 

garázsadó kivezetésével kapcsolatban és megjegyzi, a mai napon elevenített fel egy 2015. évi 

cikket, melyben a garázsadóról és annak behajthatóságáról beszélt. Reméli, hogy az önkormányzat 

vezetése nem gondolkodik abban, hogy a garázsadó megszüntetésével kieső bevételét a 

közeljövőben más formában pótolja. Elmondja, a rendelet-tervezet szerkezetét érintő változásnak 

nem örül, hiszen eddig a helyi adókról adónemenként döntöttek, míg most egyetlen helyi 

adórendeletben. Véleményében kifejti, nem tartja jónak, hogy egy adórendeletben egy szavazással 

döntenek a különböző adónemekről, melyeknek semmi köze egymáshoz. Elmondja a 

képviselőtestületi ülést interneten követőkhöz szólva, hogy a rendelet-tervezetről történő 

szavazással több adónemről is döntenek, azaz szavaznak a garázsadó megszüntetéséről és 

szavaznak a kommunális adó változatlanságáról, melyet továbbra sem tart elfogadhatónak. 

Hangsúlyozza, igen szavazatával a garázsadó kivezetését támogatja, de a rendelet-tervezet 

szerkezetét továbbra sem tartja szerencsésnek. 

 

Grőber Attila önkormányzati képviselő 

Elmondja, az adónemeket egységbe rendező rendelet-tervezetről egy szavazással döntenek, 

melyben támogatja a kivezetésre kerülő garázsadót, azonban továbbra sem tartja a legigazságosabb 

adónemnek a kommunális adót. Tudomása szerint túlságosan színes a pápai ingatlanok összetétele 

ahhoz, hogy pusztán az ingatlanok alapterülete alapján lehessen differenciálni, hiszen az sem 

mindegy, hogy a város melyik részén fekszik az ingatlan. Hangsúlyozza, igazságérzetére 

tekintettel módosító javaslatában differenciálást szeretne megfogalmazni a kommunális adó 

tekintetében. Megkérdezi, hogy történtek-e a kommunális adó módosítására irányuló számítások, 

tekintettel arra, hogy véleménye szerint ez adófilozófiai kérdés. Módosító indítványában javasolja, 

hogy a kommunális adó differenciált meghatározása történjen meg. Javasolja, hogy a 70 m2 vagy 

az alatti alapterületű ingatlanok esetében 5 ezer forint, 70 és 120 m2 közötti alapterületű ingatlanok 
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esetében 9 ezer forint, a 120 m2 vagy a feletti alapterületű ingatlanok esetében 13 ezer forint legyen 

a kommunális adó éves díja. Elmondja, adóemelést az önkormányzat nem hajthat végre, de 

javaslatában adó csökkentés van, mely számításai szerint 50-60 millió forintos éves csökkentést 

jelentene. Véleménye szerint az adócsökkentés miatt kiesett bevétel könnyebben kompenzálható, 

tekintettel arra, hogy az ingatlanok a korábbinál jóval magasabb áron értékesíthetőek, így kevesebb 

ingatlanértékesítéssel lehet pótolni a kiesett adóbevételeket, illetve a helyi iparűzési adóból 

származó bevételek is a vártnál jobban alakulnak. Visszaemlékezve megemlíti, az adó 

bevezetésekor a Képviselőtestületnek választania kellett a hitelfelvétel és az adóbevezetés között, 

jelenleg mindkettő megvan, ezért is javasolja a kommunális adó csökkentését is a garázsadó 

megszüntetése mellett. 

 

Unger Tamás alpolgármester 

Alaptalannak tartja az attól való félelemet, hogy egy döntéssel az egész jogszabályt módosítani 

lehet. Azt gondolja, hogy mivel minden jogszabály fejezetekből, bekezdésekből és 

paragrafusokból áll, ezeknek az önálló módosítása is lehetséges, így nem hiszi, hogy egy döntéssel 

a teljes jogszabályt módosítják. Álláspontja szerint azért szerencsés, ha az adóbevételek egy 

rendeletben szerepelnek, mert egyrészt a köztük lévő különbségek és hasonlóságok is jól láthatóak, 

másrészt egy helyen megtalálhatók azok a jogszabályok, amelyek az adózókra vonatkoznak. 

Álláspontja szerint ez egy jogfilozófiai trend is mostanában, hogy igyekeznek olyan komplex 

jogszabályokat alkotni, amelyek szélesebb körét fedik le bizonyos területeknek, így az 

összefüggéseket és különbségeket kiválóan fel tudják tárni. A másik a kommunális adó kérdése, 

amelyben kezdettől fogva megvolt a jogértelmezési különbség a képviselők között. Véleménye 

szerint először is értelmezni kell a kommunális adó nevét, hogy mi az a kommuna. A kommuna 

egy közösség, egy település, a kommunális adót az adózók leróják, amivel a közösség költségeihez 

járulnak hozzá. Egy közösségnek vannak jogai és kötelezettségei, a közösség tagjai 

különféleképpen élnek ezekkel. Az ellenőrzés során szerzett tapasztalatok is azt mutatják, hogy 

vannak olyan tagjai a közösségnek, akik inkább a jogokat szeretik.  Elmondja, hogy a kommunális 

adó segít az Önkormányzatnak a tömegközlekedés, az egészségügyi alapellátás, az óvódák, a 

bölcsődék, a szociális intézmények finanszírozásában. A kommunális adó, amit mindenki fizet, az 

ehhez a közösségi működéshez való hozzájárulást jelenti. Megállapítja, hogy ami ingyen van, 

annak nagyon sok esetben nincs becsülete. Hozzáteszi, hogy amikor a kommunális adó bevezetése 

mellett döntöttek, akkor ezek az alapelvek vezették őket. 

 

Grőber Attila önkormányzati képviselő 

Elmondja, hogy alapvetően egyetért az Alpolgármester úr által elmondottakkal, a differenciálás 

tekintetében van köztük különbség. Kifejti, hogy a garázsadó ellenőrzését azért vetette fel, mert 

nagyon sokan vannak, akik üzletet csinálnak a garázsok bérbeadásából, és mostantól kezdve 

garázsadót sem fognak fizetni utána. Van egy garázsmennyiség, amely alatt nem adna 

kedvezményt. A kommunális adó tekintetében elmondja, hogy egy differenciáltabb adófizetés az 

ő gondolkodásához közelebb áll. Korrektnek tartaná, ha neki több kommunális adót kellene 

fizetnie, mint annak, aki hozzá képest kisebb területű ingatlanban lakik. Fontosnak tartja, hogy 

elmondják a véleményüket, és tiszteletben tartja a többség álláspontját. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy ma az Önkormányzat előirányzata közel 16 milliárd forint. A kommunális adóból 

származó bevétel körülbelül 150-160 millió forint. Minden 100 forint önkormányzati kiadásból, 

akár működésre vagy beruházásra fordítják azt, egy forintot fizetnek a pápaiak. Ugyanebből a 100 

forintból 30 forintot az Európai Unió gazdagabb országai fizetnek a pápaiaknak, hiszen azok a 

fejlesztési források, amelyből az Önkormányzat a Külső-Várkertet fejleszti vagy bölcsődét épít, 

az Európai Unió más országaiban befizetett adóból kerül ide. Elmondja, hogy az tartósan nem fog 

működni, hogy 100 forint kiadásból egy forintot fognak a polgárok fizetni. Hozzáteszi, ha csak a 
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kommunális adóból kellene a kiadásokat fedezni, akkor hamar az ország egyik legszegényebb 

közösségévé válna a város. A kérdés az, hogy a helyben megfizetendő adót milyen módon fizessék 

meg, a jövedelem után, a fogyasztás után, vagy a vagyonnövekmény után. Magyarországon a 

vagyonnövekmény utáni adózásnak semmilyen hagyománya nincs, pontosabban a két világháború 

között volt jellemző, hogy a vagyonosabb réteg évi két alkalommal élt a vagyonváltság 

intézményével, ami azt jelentette, hogy a vagyonának egy jelentős részét felajánlotta a köz javára, 

és abból rendezték az ország államadósságát. Azért sem lehet a vagyonnövekmény irányába 

elmozdulni, mert nincs olyan közhiteles nyilvántartás, ami az ingatlanon túl más vagyonelemeket 

számontartana. Ugyanez a problémája a jövedelem utáni adózásnak is, hiszen a munkajövedelmek 

adóztatása teljeskörűen meg tud valósulni, viszont a tőkének és a befektetési elemeknek az 

adóztatása nem.  Elmondja, hogy az egyik Pest környéki településen az volt a javaslat, hogy a 120 

négyzetméter feletti ingatlanok esetében az építményadó mértéke közel 2.000,-Ft legyen 

négyzetméterenként. Nem feltétlenül gondolja méltánytalannak azt, hogy akik 150 m2-es, 50 

millió forint feletti értékkel bíró ingatlanban élnek, azoknak legyen 300 ezer forintja a köz javára. 

Elmondja, hogy ettől még nagyon messze van a társadalom, hiszen volt arra példa, hogy több, új 

ingatlannal rendelkező személy, aki az ingatlanjait külföldieknek adta bérbe jelentős összegért, a 

garázsadó mértékét kifogásolta. Véleménye szerint mentalitás változás szükséges a polgárok 

körében. A két pólus közötti politikai vita abból fakad, hogy valaki a jövedelmet akarja adóztatni, 

valaki pedig a fogyasztást. Az egyik oldal azt mondja, a magas jövedelmű fizessen többet, és nem 

számol azzal, hogy ebben az esetben sokkal kevesebb magas jövedelmű lesz. A másik oldal szerint 

a legigazságosabb a fogyasztási adó, aki sokat fogyaszt, az fizessen többet. Ez is tartalmaz 

igazságtalanságot az áfa magas mértéke miatt. Elmondja, hogy az áfa csökkentése még sosem 

jelent meg az árcédulákon, az mindig a kereskedőkön csapódott le. A 15 ezer forintos kulccsal 

kapcsolatban elmondja, hogy a 2016-os bevezetése óta jelentős reálbér növekedés és infláció volt 

az országban.  A 15 ezer forint összevetve a mai jövedelmekkel és a 2016-ossal, más arányokat 

feltételez. A jogszabály arra ad lehetőséget, hogy a kommunális adó felső kulcsa az infláció 

mértékével növekedjen. Ismerteti, hogy a GFK 2021. évi évkönyve szerint a pápai háztartások egy 

háztartásra jutó vásárlóerő indexe a magyar átlag felett van közel 4 százalékkal, és ezzel az értékkel 

a megyei jogú városok felét megelőzi. Hozzáteszi, hogy a GFK nem magyar szervezet, hanem az 

egész Európai Unió területén a kereskedelem és a beruházások számára adatot gyűjtő 

multinacionális szervezet, tehát az általuk mért adatokat nagyjából egész Európa elfogadja. Az egy 

rendeletben történő szabályozás kapcsán elmondja, hogy a jogász szakma álláspontja az, hogy 

ugyanazt a szabályozási területet egy jogszabályban érdemes belefoglalni. Elmondja, hogy 

felmérték az önkormányzatok szabályozási gyakorlatát, a külön és az egy jogszabályban történő 

szabályozásra is van példa. Még 1990 környékén minden önkormányzat először a helyi iparűzési 

adóról szóló rendeletet vezette be, és ahogy újabb lehetőségek adódtak, mindig bevezettek egy új 

adónemet, és nem foglalták bele egy kódexbe. Példaként említi, hogy a helyi adókat egy 

jogszabályba foglalták Szombathelyen, Veszprémben, Tapolcán, Gyulán, Mosonmagyaróváron, 

külön szabályozzák Győrben, Sopronban, Tatabányán, Pécsen, Szegeden, Ajkán. Megjegyzi, nem 

mindenki ismeri olyan alaposan az önkormányzat rendeleteit, mint Süle Zsolt képviselő úr, 

valakinek könnyebb, ha egy helyen talál meg minden szabályt, ami a helyi adók kapcsán rá 

vonatkozik. 

 

Venczel Csaba önkormányzati képviselő 

Elmondja, hogy Grőber Attila önkormányzati képviselő módosító indítványával nem ért egyet, 

mivel álláspontja szerint az ingatlan forgalmi értéke nem mindig arányos annak alapterületével. 

Példaként említ egy újépítésű belvárosi kislakást, ami jóval nagyobb értékkel bír, mint egy Rigó 

lakóteleppel szemközti, Gém utcai családi ház, melynek az alapterülete lehet, hogy lényegesen 

nagyobb. Hangsúlyozza, Polgármester úr érveivel ért egyet.  
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Összefoglalja Grőber Attila önkormányzati képviselő módosító indítványát, mely szerint a 

kommunális adó a következők szerint kerüljön differenciálásra: a kommunális adó éves díja 70 m2 

vagy az alatti alapterületű ingatlanok esetében 5 ezer forint legyen, 70 és 120 m2 közötti 

alapterületű ingatlanok esetében 9 ezer forint, 120 m2 vagy a feletti alapterületű ingatlanok 

esetében 13 ezer forint. 

 

Kéri a testület állásfoglalását Grőber Attila önkormányzati képviselő módosító indítványáról. 

 

A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 8 ellenszavazat mellett, 

tartózkodás nélkül a módosító indítványt nem fogadta el. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban. 

 

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

rendeletet: 

 

29/2021. (XI.25) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi adókról 

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. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …./2021. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete a közterületen történő szeszes ital 

fogyasztásról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A rendelet-tervezetet a Humánerőforrás Bizottság és a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági 

Tanácsadó Testület egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a rendelet-tervezet megalkotását több hónapos egyeztetés előzte meg, figyelembe 

vették a közbiztonsági beszámolóban elhangzott tapasztalatokat is.  A tervezet néhány kivételtől 

eltekintve megtiltaná a közterületen történő alkoholfogyasztást. Hozzáteszi, a felújított Várkertben 

a közterületi alkoholfogyasztás nyomai számára elkeserítőek, ugyanez elmondható a dohányzásról 

is. 

 

Megkérdezi, van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 
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Süle Zsolt önkormányzati képviselő 

Emlékei szerint 2,5-3 évvel ezelőtt, bizonyos belvárosi szórakozóhelyek környékén kialakult 

áldatlan állapotok tárgyalásakor merült fel talán először a közterületi alkoholfogyasztás tilalmának 

gondolata, melyet ő vetett fel. Tisztában van a kialakult helyzettel, példakánt említi a Várkertben 

zajló szemeteléseket. Álláspontja szerint, ha az Önkormányzatnak ez az eszköz a kezében van, 

akkor élni kell vele. Támogatja a javaslatot, elmondja, érthetetlen számára, hogy a Várkertben 

miért vannak szétszórva az üvegek, amikor már szép lassan szemétgyűjtő edények is a 

rendelkezésre állnak. Kiemeli, hogy minden jogszabály annyit ér, amennyit betartatnak belőle. 

Kíváncsian várja, hogy érvényt tudnak-e szerezni a hatóságok a szóban forgó rendeletnek. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy ezzel a rendelettel az Önkormányzat egy eszközt ad a rendőrség kezébe, 

hozzáteszi, a közterület-felügyelet is ellenőrizheti a közterületi alkoholfogyasztást. Valóban 

minden jogszabály annyit ér, amennyit megtartanak belőle, de ő a túlnyomó többség jogkövető 

magatartásában nem kételkedik. Azokat pedig, akiket az általános erkölcsi normák eddig sem 

kötöttek, a szabálysértési eljárás fogja utolérni. 

 

Unger Tamás alpolgármester 

Elmondja, hogy rengeteget változott az a fogadókészség, ami ehhez a rendelethez vezetett, olyan 

partnerek szempontjából is, akik a jövőben majd segítséget fognak nyújtani a rendelet 

betartásában. Örömét fejezi ki, hogy viszonylag gyorsan sikerült megalkotni ezt a rendeletet. 

Hozzáteszi, hogy amikor felmerült a közterületi alkoholfogyasztás problémája, mindig azokról 

volt szó, akik ezt túlzásba vitték. Az Önkormányzat igyekezett ezt a problémát az üzemeltető 

szemszögéből megközelíteni. Elmondja továbbá, hogy ez a rendelet véleménye szerint egy komoly 

előrelépés. A Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Tanácsadó Testület ülésén Regdon László 

kapitányságvezető úr is kedvezően nyilatkozott, az együttműködésről kölcsönösen biztosították 

egymást. Komoly reményeket fűz a rendelethez. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a korlátozások nem érintik a vendéglátó-ipari egységek teraszait, valamint azokat 

a rendezvényeket, ahol a közterület használatára szolgáló hatósági szerződés térben és időben 

pontosan lehatárolja a rendezvényt, illetve szilveszterkor, újévkor szintén engedélyezett a 

közterületi alkoholfogyasztás. Hozzáteszi, a rendelet csak közterületre vonatkozik, magánterületre 

nem. 

 

Megkérdezi, van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban. 

 

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

rendeletet: 
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30/2021. (XI.25) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete közterületen 

történő szeszes ital fogyasztásról 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 

 

 

6. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …./2021. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete a közművelődésről szóló 33/2020. (XII.15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

testülete határozatban döntött arról, hogy a tervezet szerinti rendeletmódosítással egyetért. A 

rendelet-tervezetet a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, van-e a rendelet-tervezettel 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: 

31/2021. (XI.25) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

közművelődésről szóló 33/2020. (XII.15.) önkormányzati rendeletet 

módosító, 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 

 

 

7. Vegyes ügyek 

 

a) Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 
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Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

hozza: 

 

142/2021. (XI.25) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 125/2018. 

(XI.29.) határozat, a 177/2019. (XII.19.) határozat, a 26/2020. 

(II.14.) határozat, a 144/2020. (X.22.) határozat, a 29/2021. (II.18.) 

határozat, a 36/2021. (II.24.) határozat, a 40/2021. (III.31.) határozat 

II. pontja, a 45/2021. (III.31.) határozat, az 51; 54/2021. (IV.30.) 

határozat, a 97/2021. (VI.30.) határozat 2. pontjának, a 100/2021. 

(VI.30.) határozat, a 105/2021. (IX.2.) határozat, a 106/2021. (IX.2.) 

határozat 2. pontjának, a 107; 117; 119; 120; 121/2021. (IX.2.) 

határozatok, a 122/2021. (IX.2.) határozat I. pontja és a 130; 132; 

135; 136/2021. (X.14.) határozatok végrehajtására adott jelentést 

elfogadja. 

 

b) Széchenyi emlékmű állítás 

 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság és a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

hozza: 

 

143/2021. (XI.25) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Széchenyi 

István relief, Pápa, Széchenyi u. 4. szám alatti épület homlokzatán 

történő elhelyezését - az előterjesztésben javasoltak szerint - 

engedélyezi. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a relief elhelyezéséhez 

szükséges intézkedéseket tegye meg, melyhez a pénzügyi fedezetet 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pápa Város 

Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.12.) 

önkormányzati rendelete biztosítja. 

 

A Képviselőtestület az emléktábla folyamatos karbantartásának, 

ápolásának, javításának, helyreállításának költségeit Pápa Város 

Önkormányzatának mindenkori éves költségvetése terhére 

biztosítja. 
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Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési 

osztályvezető 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

 

c) Csatlakozás a Pannon Városok Szövetségéhez 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a Pannon Városok Szövetsége informálisan már évek óta működik. Nagyjából 

azokat a városokat fogja össze, akik a Pannon Egyetemmel kapcsolatban állnak.  A város a 

közelmúltbeli kapcsolatokra tekintettel kapott meghívót. Eddig nem volt formális dokumentuma 

ennek a szervezetnek, most készítette el az egyik résztvevő önkormányzat. 

 

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

 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

hozza: 

 

144/2021. (XI.25) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyja 

Pápa Város Önkormányzatának a Pannon Városok 

Szövetségéhez történő csatlakozását. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza 

a Polgármestert, hogy az együttműködési megállapodást aláírja 

és a vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a szükséges 

intézkedéseket megtegye. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési 

osztályvezető 

 

 

d) Nemzeti Földügyi Központtól ingatlan megvásárlása 

 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 
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A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozza: 

 

145/2021. (XI.25) határozat 

Pápa Város Önkormányzatánaka Képviselőtestülete a Nemzeti 

Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (3a) 

bekezdésének b) pontja, a 21. § (2) bekezdése, valamint a mező- és 

erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 

11. § (2) bekezdés c) pontja, valamint a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 2. pontja szerinti településüzemeltetés (helyi közutak és 

tartozékainak kialakítása és fenntartása) céljára megvásárolja a 

Magyar Állam kizárólagos tulajdonában álló pápai 0797 hrsz-ú, 

3595 m² területű, „legelő” művelési ágú, külterületi ingatlanból a 

telekalakítást követően kialakuló 

- pápai 0797/1 hrsz-ú, 1704 m² területű, „legelő” művelési ágú, 

külterületi ingatlant br. 75.000 Ft forgalmi értéken, 

- pápai 0797/2 hrsz-ú, 278 m² területű, „legelő” megnevezésű, 

külterületi ingatlant br. 12.000 Ft forgalmi értéken, valamint 

- pápai 0797/3 hrsz-ú, 1613 m² területű, „legelő” megnevezésű, 

külterületi ingatlant br. 71.000 Ft forgalmi értéken. 

 

Pápa Város Önkormányzatánaka Képviselőtestülete a 

tulajdonszerzést követően 

- a pápai 0797/1 hrsz-ú ingatlant a forgalomképes üzleti 

vagyonba, 

- a pápai 0797/2 hrsz-ú ingatlant a forgalomképtelen 

törzsvagyonba, 

- a pápai 0797/3 hrsz-ú ingatlant a forgalomképtelen 

törzsvagyonba sorolja. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete vállalja az 

adásvétellel kapcsolatban felmerülő költségek viselését. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 

jognyilatkozatok, intézkedések megtételére, valamint az adásvételi 

szerződések aláírására. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

 

e) Pápa, Zárda u. 5 fsz. 6. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadása 

 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 
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Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

hozza: 

 

146/2021. (XI.25) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 

szóló 28/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelete 11. § (2) 

bekezdésében biztosított jogkörében eljárva hozzájárul a Pápai 

Tankerületi Központ részére - Lesley Mona Ashcroft nyelvi lektor 

elhelyezése céljából a közalkalmazotti jogviszonyának időtartamára, 

de legfeljebb 2021. december 1-jétől 2022. augusztus 31-ig - a Pápa, 

Zárda utca 5. fsz. 6. szám alatti, egy szoba, konyha, fürdőszoba-WC, 

előszoba, loggia helyiségekből álló komfortos (gázkonvektoros) 

komfortfokozatú, 38 m2 alapterületű önkormányzati bérlakás 

bérbeadásához. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Jegyzőt, hogy a határozat 

végrehajtásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyző 

Benecz Rita szociális és közigazgatási osztályvezető 

 

 

f) Pápa, Deák Ferenc utca 1. fsz. 10. szám alatti ingatlan értékesítése 

 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

hozza: 

 

147/2021. (XI.25) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

Önkormányzat tulajdonát képező pápai 97/A/38 hrsz.-ú, 

természetben a 8500 Pápa, Deák Ferenc u. 1. fsz. 10. szám alatti, 108 

m² területű, üzlet ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, belterületi, 

forgalomképes ingatlant Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. 

(III.28.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése és 11. § (3) 

bekezdése alapján, bruttó 42.800.000,- Ft alapáron, pályázat útján 

értékesíti. 
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Utasítja a Polgármestert az értékesítéssel kapcsolatos intézkedések, 

jognyilatkozatok megtételére, felhatalmazza az adásvételi szerződés 

aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

 

g) Pápa Város Önkormányzata folyószámlahitel felvétele a 2022-es évre 

 

 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy október elsejétől már csak 50 millió forint az Önkormányzat hitelkerete, 

szeretnék, ha január elsejétől ez a hitelkeret 300 millió forint lenne. Hozzáteszi, hogy a 

hitelkeretből ebben az évben sem vett fel az Önkormányzat. Az Önkormányzat folyószámláján 

közel 2 milliárd forint van, nem valószínű, hogy a közeljövőben likviditási problémája lenne. 

 

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

 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

hozza: 

 

148/2021. (XI.25) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

Önkormányzat átmeneti likviditásának biztosítása céljából 300 

000 000 Ft, azaz Háromszázmillió forint összegű, naptári éven 

belüli lejáratú folyószámla hitelkeretre vonatkozó kölcsönt vesz 

fel az OTP Bank Nyrt-től, legkorábban 2022. január 2-től 2022. 

szeptember 30. lejáratig, majd 2022. október 1-től 2022. 

december 31-ig terjedő időszakban az OTP Bank Nyrt. által 

meghatározott összegben, azzal, hogy a hitelkeret összege nem 

haladhatja meg a 2022. december havi nettó finanszírozás és a 

december havi várható adóbevételek együttes összegét. Erre 

vonatkozóan az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy 

2022. augusztus 31-ig benyújtja az OTP Bank Nyrt. részére a 

2022. december havi nettó finanszírozás összegére és a 2022. 

december havi várható adóbevételre vonatkozó kimutatását. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

Önkormányzat futamidő alatti költségvetésébe a kölcsön és 

járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a 

fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. 
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3. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a kölcsön 

fedezetéül biztosítja az általános működésének és ágazati 

feladatainak támogatását, valamint a helyi adókból származó 

bevételeit. Továbbá felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást 

biztosít más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar 

Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő 

valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Fizetési Számlát és az 

egyéb számlákat), ahol ezt jogszabály nem zárja ki és tudomásul 

veszi, hogy ezen bevételek összegét az OTP Bank Nyrt-vel 

megkötött önkormányzati folyószámlahitel - szerződésből eredő 

tartozás törlesztésére fordítja. 

 

4. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy 

a kölcsön futamideje alatt, amennyiben a Fizetési Számláján az 

esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll 

rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása 

érdekében a folyószámlahitel-szerződés fennállása alatt és a 

kölcsön teljes visszafizetéséig a központi támogatások 

elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók 

fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget az 

Önkormányzat Fizetési Számlájára átvezesse. 

 

5. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza 

a polgármestert, hogy az első pontban foglaltak szerinti 

feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a 

hitelszerződést, valamint a kapcsolódó biztosítéki szerződéseket, 

felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást az Önkormányzat 

képviseletében aláírja. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

 

h) Pápai Termálvízhasznosító Zrt. hitelszerződésével kapcsolatos önkormányzati 

kezességvállalás 

 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

hozza: 
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149/2021. (XI.25) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint a Pápai 

Termálvízhasznosító Zrt. többségi tulajdonosa szándékát 

nyilvánítja, hogy készfizető kezességet vállal a Pápai 

Termálvízhasznosító Zrt. Erste Bank Hungary Zrt.-vel 2021. évben 

kötendő, (2022.01.01. – 2022.12.31. közötti időszakra vonatkozóan 

fennálló) éven belüli folyószámla hitelkeret szerződés alapján, 80 

millió forint összeghatárig a Pápai Termálvízhasznosító Zrt.-t 

terhelő bármely fizetési kötelezettség teljesítéséért. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megköszöni önkormányzati képviselőtársai munkáját.  

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 16 óra 47 perckor bezárja.  

 

K. m. f. 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás Dr. Verrasztó Norbert Károly 

 polgármester aljegyző 

 

 

 

Dr. Nagy Krisztina 

jegyző 

 


