
 

Ügyszám: 1/8-5/2013. 

   

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 22-én 9.00 

órakor megtartott rendkívüli üléséről 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, VI. emeleti nagyterme 

 

Jelen vannak:    Schwartz Béla polgármester, 

     Dorner László, Fenyvesi Zoltán 

     Fülöp Zoltán, Johanidesz Sándor,  

     Pákai Péter, Peternics Mihály,  

     Pék Attila, Rieder András, 

     Rosta Albert, Táncsics Tamás, 

     Utassy István 

 

     Összesen: 12 fő képviselő-testületi tag 

 

Később érkezett:   Molnár László 

 

Hiányzik:    Dr. Horváth József alpolgármester, 

     Ravasz Tibor 

 

Valamennyi napirendi pont tárgyalásánál jelen vannak: 

Dr. Jáger László jegyző 

Szőke Melinda Önkormányzati és Humánszolgáltató Iroda irodavezetője 

Kövesi Erika Pénzügyi Iroda vezetőjének helyettese 

Bálint Attiláné Szociális és Igazgatási Iroda irodavezetője 

Venczel Antal Építési és Városgazdálkodási Iroda irodavezetője 

 

 

Schwartz Béla 

 

Köszönti Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testületét és az ülésen megjelenteket. 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 15 tagja közül 12 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt 

megnyitja.  

 

A rendkívüli ülés összehívásának indoka: 

Az önkormányzati adósságállomány Magyar Állam részéről történő átvételére vonatkozó 

megállapodás megkötésének határideje 2013. február 28. napja 
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Napirend megállapítása 

 

Schwartz Béla 
 

Szavazásra teszi fel a napirend meghívó szerinti elfogadását. 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 

napirendjét elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 

 

24/2013. (II.22.) Kt. határozat 

 

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete 

ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja 

meg: 

 

1. Ajka Város Önkormányzatának döntése a 

Magyar Állam által történő adósságállomány 

átvállalásáról 

 Előadó: Schwartz Béla polgármester 
 

2. A szociális ellátásokról szóló többször 

módosított 4/2008. (II.18.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

     Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

3. Az új közfoglalkoztatási program 

megvalósulása Ajka városában 

     Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

 

Napirend 

 

1. Ajka Város Önkormányzatának döntése a Magyar Állam által történő 

adósságállomány átvállalásáról 

 Előadó: Schwartz Béla polgármester 

Kapcsolódó anyag: 

Melléklet 

 

Schwartz Béla 

 

Az előterjesztést megtárgyalta a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi és 

Ügyrendi Bizottság. Felkéri a bizottsági elnököket, hogy ismertessék a bizottságok határozatát.  

 

Pákai Péter 

 

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-

testületnek. 
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Dorner László 
 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-

testületnek. 

 

Schwartz Béla 

 

Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület szavazás előtti létszáma 13 fő. Molnár László képviselő 

megérkezett. 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 13 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 

javaslatot elfogadja, és meghozza alábbi határozatát: 

 

25/2013. (II.22.) Kt. határozat 

 

1. Ajka város Önkormányzatának Képviselő-

testülete Magyarország 2013. évi központi 

költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72-

75. §-aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, 

hogy a költségvetési törvényben írt feltételekkel az 

adósságállománya Magyar Állam által történő 

átvállalását igénybe kívánja venni.  

 

2. A képviselő-testület kijelenti, hogy az 

önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel vagy 

egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy 

adott adósságelemhez kapcsolódik, vagy annak 

fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgált.  

 

3. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 

törvény 332. §. alapján megállapodást kíván kötni 

a Magyar Állammal az önkormányzatot terhelő, az 

adósságátvállalással érintett adósságállománya 

átvállalásáról.  

 

4. A képviselő-testület az adósságátvállalással 

összefüggésben felhatalmazza a polgármestert, 

hogy  

 

 megtegye a költségvetési törvény 72-75. §-ai 

szerinti nyilatkozatokat és intézkedéseket,  
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 az átvállalással érintett adósság részét 

képező, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat a 

költségvetési törvény 72. § (6) bekezdésére 

figyelemmel – az adott értékpapírban foglalt 

pénzügyi kötelezettségek tekintetében azonos 

feltételekkel – kölcsönjogviszonnyá alakítsa át,  

 

 a költségvetési törvény 74. § (5) és (6) 

bekezdése szerinti megállapodásokat kösse meg.  

 

5. A képviselő-testület utasítja a Polgármestert, 

hogy az adósságátvállalással kapcsolatos 

intézkedéseiről a soron következő ülésén 

tájékoztassa a testületet.  

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2013. június 28.  

 

2. A szociális ellátásokról szóló többször módosított 4/2008. (II. 18.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

  Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Schwartz Béla 

 

Az előterjesztést megtárgyalta a Humán és Népjóléti Bizottság, valamint a Pénzügyi és Ügyrendi 

Bizottság. Felkéri a bizottsági elnököket, hogy ismertessék a bizottságok határozatát.  

 

Utassy István 
 

A Humán és Népjóléti Bizottság a rendelet egy olvasatban történő megalkotását javasolja a 

képviselő-testületnek. 

 

Dorner László 
 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a rendelet egy olvasatban történő megalkotását javasolja a 

képviselő-testületnek. 

 

 

Schwartz Béla 

 

Szavazásra teszi fel a rendelet egy olvasatban történő megalkotását. 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 13 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 

javaslatot elfogadja, és egy olvasatban az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

Ajka20130222_02.pdf
Ajka20130222_02.pdf
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3/2013. (II.22.) rendelet 

 

Ajka város Önkormányzata képviselő-testülete „A 

szociális ellátásokról szóló többször módosított 

4/2008. (II.18.) önkormányzati rendelet 

módosításáról egy olvasatban rendeletet alkot. 

A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi. 
 

Utasítja a jegyzőt, gondoskodjon a rendelet 

helyben szokásos módon történő kihirdetéséről.  

 

Felelős:  jegyző 

Határidő:  azonnal 

 

3. Az új közfoglalkoztatási program megvalósulása Ajka városában 

  Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Schwartz Béla 

 

Az előterjesztést megtárgyalta a Humán és Népjóléti Bizottság, valamint a Pénzügyi és Ügyrendi 

Bizottság. Felkéri a bizottsági elnököket, hogy ismertessék a bizottságok határozatát.  

 

Utassy István 
 

A Humán és Népjóléti Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-

testületnek. 

 

Dorner László 
 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-

testületnek. 

 

Dr. Jáger László 

 

Kiegészítésként elmondja, hogy a határozati javaslatban szerepel az, hogy együttműködési 

megállapodás alapján közfeladatot ellátó civil szervezetek részére biztosítja az önkormányzat az 

önrészt. Azt kéri, hogy a civil szót vegyék ki, hiszen vannak itt más nem önkormányzati 

intézmények, illetve szervezetek is, akiknél esetlegesen az önrész biztosítása felmerül. 

Közfeladatot ellátó szervezetek részére biztosítja.  

 

Schwartz Béla 

 

Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, az elhangzott módosítással együtt. 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 13 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 

javaslatot elfogadja, és meghozza alábbi határozatát: 

Ajka20130222_03.pdf
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26/2013. (II.22.) Kt. határozat 

 

1. Ajka város önkormányzata Képviselő-testülete 

Ajka város Önkormányzata benyújtandó hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatás megvalósítására 

irányuló pályázathoz szükséges 30%-os önrészt, 

összesen 155 fő foglalkoztatásához 

intézményeinek, valamint együttműködési 

megállapodás alapján közfeladatot ellátó 

szervezetek részére 28.779.288 Ft összegben a 

2013. évi költségvetési rendeletében biztosítja. 

2. A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy 

a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

megvalósításához szükséges önrész fedezetét a 

2013. évi költségvetési rendeletében biztosítsa. 

3. A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy 

az Önkormányzatot érintő hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatásra vonatkozó pályázatot nyújtsa 

be. 

Felelős: polgármester 

Határidő: a 2013. február 

 

 

 

Schwartz Béla 

 

Megköszöni a képviselők részvételét, majd az ülést 9.10 órakor bezárja.  
 

 

K.m.f. 
 

 

 

                Schwartz Béla                                                                Dr. Jáger László 

                 polgármester                                                                 címzetes főjegyző 


