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Schwartz Béla
Köszönti Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testületét, és az ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 15 tagja közül 14 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt
megnyitja.
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Ravasz Tibor képviselő jelezte távolmaradását.
A rendkívüli ülés összehívásának indoka: Az adósságkonszolidációra vonatkozó határozat
elfogadási határideje 2014. január 15.
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Napirend megállapítása
Schwartz Béla
Szavazásra teszi fel a napirend elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 14 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
napirendjét elfogadja és meghozza alábbi határozatát:
1/2014. (I.15.) Kt. határozat
Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja
meg:
1. Ajka Város Önkormányzata 2014.
adósságkonszolidációja
Előadó: Schwartz Béla polgármester

évi

Napirend
1.

Ajka Város Önkormányzata 2014. évi adósságkonszolidációja
Előadó: Schwartz Béla polgármester

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 képviselőtestületnek.
Dorner László
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
Fülöp Zoltán
A Pénzügyi és Ügyrendi bizottsági ülésen a Pénzügyi Iroda vezetőjével pontosították, hogy Ajka
város Önkormányzatát a polgári kormány 2013-ban, illetve 2014. januárjában összességében
több mint 5,2 milliárd forinttal konszolidálja. Azt gondolja, hogy ez a lépés a kormány részéről
példa értékű. Mindenképpen köszönet érte, hiszen rendkívül nagy teher nyomta Ajka város
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Önkormányzata vállát. Csak zárójelben jegyzi meg, hogy azok a kommunikációk, amelyek az
elmúlt időszakban az ellenzék részéről, illetve az ő részükről elhangzottak, vagyis hogy közel 6
milliárd forint a város adósságállománya, számszakilag is bebizonyosodott. Az 5,2 milliárd
forinthoz abban az időben még hozzáadódtak azok a kifizetetlen számlák is, amelyek már
rendeződtek. Úgy gondolja, hogy a kormány segítségével a város költségvetése stabilizálódik, és
bízik abban, hogy a 2014. évi költségvetés, amelyet hamarosan tárgyalni kell, oly módon kerül
előterjesztésre, hogy elkerüljék, hogy még egyszer ilyen jelentős adósságállományt halmozzon
fel a város. Tudvalevő, hogy ahhoz, hogy a működés garantált legyen nagy valószínűséggel a
folyószámlahitelt igénybe kell venniük, de ennek a mértékét, és kivitelezését a költségvetés
összeállítását követően fogják majd látni. Szükséges lenne a gazdasági bizottsági ülésen
elhangzott módosító indítvány, amelyet Stolár Mihály terjesztett elő, és amely arról szólt, hogy
Ajka város lakosságát tájékoztatni kell arról, hogy a kormány milyen konszolidációt hajtott
végre. Mindenképpen támogatja, és szükségesnek látja ezt a módosító indítványt. Kéri
polgármester urat, és a megjelent sajtó képviselőit, hogy korrekt módon jelenítsék meg az írott
sajtóban, és a televízióban is, hiszen ez egy óriási dolog, és egyértelmű, hogy „Magyarország
jobban teljesít”, az ország és a kormány költségvetése stabil, hozza azokat a számokat,
amelyeket előre vetített, és képes arra, hogy az eladósodott önkormányzatokat konszolidálva
működésüket stabilizálja.
Schwartz Béla
Nem zárja le a vitát. Reagál frakcióvezető úr által elmondottakra. Valóban az elmúlt időszakban
több olyan tájékoztató jelent meg, amely csak részben fedi az igazságot. Az
adósságkonszolidáció valóban jót tett a városnak. Adósságszolgálatban ez azt jelenti, hogy
évente kb. 300-320 millió forinttól menekült meg a város. Amikor a költségvetés egészének
alakulását nézi, akkor már nem ilyen szép a kép. Az iskolák működtetési átadásával kapcsolatban
nemcsak a normatívát vonta el a jelenleg regnáló kormány, hanem azt is elvonta, amit a város az
iskolákra a normatíván felül fordított. Ez 700 millió forint volt, de nem ennyit vont el
összességében Ajka várostól, hanem ennek a másfélszeresét, 1,2 milliárd forintot. Frakcióvezető
úr bizonyára ismeri az országos kommünikét ezzel kapcsolatban, ez minden településen így volt,
nemcsak Ajkán. Jóval többet vontak el, mint amennyit az adott település az iskolahálózatra
fordított. Általában minél nagyobb volt egy település, annál többet, minél kisebb volt egy
település, annál kevesebbet vontak el. Ez volt a tendencia. Szeretné ezzel világossá tenni, és a
kommunikációval egyetért, de így, ahogy ezt elmondta, hogy valóban könnyített a különböző
terheken 320 millióval ebben az évben a kormány. Ez évente azért változik, de 1,2 milliárd
forinttal viszont kevesebbet adott a kormány. 1,2 milliárd mínusz 320 millió forint, ennyivel
rosszabb helyzetet okozott ez a kormány Ajka városának. Véleménye szerint a város lakóinak, a
közvéleménynek ezt így illik megtudnia, nemcsak a jót illik kimazsolázni egy intézkedésből.
Ennek a jogszerűségével egyetértenek természetesen, örülnek, hogy ez így zajlott, de
összességében sajnos rosszabbul jártak olyannyira, hogy alpolgármester úr már el is
kedvetlenedett a számszaki levezetéstől, az ő számítása egyébként még ennél is rosszabb volt.
Úgy gondolja, hogy így talán konszenzust lehet kialakítani. Ezt nem most válaszolja meg,
különböző vitakérdések kapcsán külön-külön már elhangzott, csak így most összevonták az ez
évre vonatkozó pozitív, és negatív fejleményeket. Ennek tükrében mondta el, azért nem zárta le a
vitát, hogy erre reagálni is lehessen.
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Fülöp Zoltán
Megmondja őszintén, nem várt más reakciót polgármester úrtól, hiszen érvek, és ellenérvek a
számok játékában, a számháborúban mindig így van. Összességében 5,2 milliárd forinttal
megsegít egy várost a kormány, és országos szinten teszi ezt, teszi a baloldali városvezetésű
városokkal, teszi a jobboldaliakkal. Nem lehet törvényeket hozni, és nem is akarnak törvényeket
hozni balra meg jobbra, hanem van egy törvény, és a cél az, hogy az önkormányzatok
normálisan működjenek. A számháborúban ki mennyit, hogyan, mennyi az egyenleg, mennyi a
teher, mennyi tehertől szabadultak meg, már ezek is vitát generálnak, hogy a 2014-es évre
mekkora tehertől szabadult meg a város. A költségvetés koncepciójánál már beszéltek arról,
hogy 3-4-500 millió forint, hiszen tőketörlesztés van, annak a kamatai, stb., stb., azért jelentős ez
a történet. Úgy gondolja, hogy ezért a lépésért köszönet jár. Hogyha tovább gondolkodnak, és azt
mondják, hogy amennyiben a kormány ezt nem tette volna meg, akkor mi történik? Mert azért
csak felvette a város ezt a hitelt, csak amikor felvette nem számolt azzal, hogy egy ilyen nagy
segítséget kap a kormánytól. Ennek a terhét hosszú éveken keresztül a város vitte volna a vállán,
és mindamellett úgy kellett volna vinnie a vállán, hogy a működést azért meg kellett volna
valahogyan oldania. Lehet szórakozni a számokkal, lehet így-úgy-amúgy megközelíteni az
egészet, lehet ezt politikailag úgy magyarázni, ahogy polgármester úr teszi, egy szónak is száz a
vége: óriási terhet vesz le a városról, 5,2 milliárd forinttal megkínálta a várost, és ez Ajka város
Önkormányzatának, az itt élőknek borzasztó nagy segítség, és ezt egyetlenegy kormány még
nem tette meg. Önök ezt az országot vezették nyolc éven keresztül, akkor is voltak lehetőségek,
lettek volna lehetőségek talán, soha nem tették meg ezt a konszolidációt, hanem hagyták az
önkormányzatokat a saját zsírjukban, kínkeserves körülmények között működni.
Schwartz Béla
Kedves képviselő úr, amikor a számokról beszél az ember, akkor nagyon pontosan kell
fogalmazni, nem lehet össze-vissza vagdalkozni. Nem egy szónak is száz a vége, hanem száz
szónak is egy a vége. Fordítva, tehát rosszul interpretálja az egészet, és ha a számok nyelvére
lefordítja, akkor pláne rossz az egész, amit elmondott. Ha leltárt készít az ember, akkor illik
felsorolni minden pozitív, és minden negatív intézkedést. Hogyha elkezdi felsorolni a negatív
intézkedéseket, akkor holnap reggelig is itt fognak ülni. Ez az egy pozitívum, ezt lehet
pozitívumnak tekinteni. Hol van a többi képviselő úr? Hol van az iskoláknak az ellátására
nyújtott támogatás? Hol vannak azok az iskoláknak nyújtott felújítási, beruházási támogatások,
amelyeket meghirdettek? Ott vannak a pályázataik, évek óta lógnak a levegőben, még csak
döntést sem hoznak. Hol van a panelprogram képviselő úr, 2009-es pályázatokat nem bírált el ez
a kormány? Hol vannak a civil szervezetek által benyújtott pályázatok? Sehol sincsenek. A
politikai szlogenekről már nem is beszél. Egymillió munkahely, harsogták tele a világot, ez
egyszerűen hülyeség. Négymillió munkahely annyi, mint ami nyolc évvel ezelőtt volt, mert
egyszer már volt ilyen, és nem közmunkásokkal volt fölhígítva, hanem a versenyszférában
elfoglalt valóságos munkahelyekkel. Szép dolog ez arról az oldalról nézve. Tisztában van azzal,
hogy ezt kell mondani, de … Világos, ez természetes. Mutasson egy elbírált panelprogramot. A
város maga pótolta ezeket, és hogy Ajkán 5200 lakást felújítottak nem a polgári kormánynak
köszönhető, hanem Ajka város baloldali többségének, ilyen egyszerű. Tulajdonképpen Rosta
Albertnak. Ha Rosta Albert úr nem képviseli ilyen következetességgel az ügyet, akkor
lényegesen kevesebbet tudtak volna teljesíteni. Neki köszönhetik. Ne Orbán Viktornak
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hálálkodjanak, hanem Rosta Albertnak mondjanak köszönetet. Rosta úr egyébként itt van, meg is
lehet tenni. A miniszterelnök meg nincs itt, mert éppen Moszkvában felhatalmazás nélkül tárgyal
a következő négyes blokkról. Térjenek vissza a napirendre, ő is visszatért a napirendre.
Fenyvesi Zoltán
Örül annak, hogy a napirendre visszatértek. Polgármester úr egyetlenegy tényt tud felsorolni az
ellenkező oldalról, az iskolákat. Kétszer is említette, ettől még nem lesz kettő, ettől egy marad a
negatívum. Teljesen mindegy hány iskola, egyetlen egyet tudott felsorolni. Felsorol még
néhányat. A pályázati pénzek, amelyeket a város az elmúlt időszakban nyert. Akár a téglagyári
útra gondol, akár a kerékpár útra gondol, a kórház pályázata….
Schwartz Béla
A kórház? Még nem is élt akkor, amikor már megjelent a pályázat.
Fenyvesi Zoltán
Az lehetséges, hogy nem élt, ennek nagyon-nagyon örül, hogy ilyen nagy korkülönbség van
köztük, ez azt bizonyítja, hogy milyen fiatal, reméli, hogy még sokáig él. A másik dolog, amit
polgármester úr elfelejtett mondani, az a rengeteg vállalat, vállalkozás a városban, akik pályázati
pénzt nyertek. Önök egyetlenegy dolgot tudnak mellé tenni, az iskolákat, azt is kétszer szorozva,
attól még nem lesznek előrébb.
Schwartz Béla
Ugye nem kell mondani, hogy a napirendről beszéljen!
Fenyvesi Zoltán
Nem, ez a napirendről szól. Ha alpolgármester úrnak nehéz napjai vannak, és szomorú, akkor
nagy valószínűséggel attól lesz szomorú, ami előtte áll még az elkövetkezendő hónapokban,
bizonyára attól ilyen szomorú.
Schwartz Béla
Maradjanak a napirendnél!
Pákai Péter
Már a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság ülésén felmerült a módosító indítvány igénye. A
módosító indítvány lényege, hogy tegyenek javaslatot a képviselő-testületnek a számoknak, és a
tényeknek a nyilvánosságra hozataláról. A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsági ülésen nem
támogatta ezt a javaslatot, és a bizottság sem támogatta, azzal az indokkal, és polgármester úr a
hozzászólásának az elején szó szerint azt mondta el, amit ő, pedig nem beszéltek össze. Sokszor
összebeszélnek, de most nem beszéltek össze. Nevezetesen, hogy más események is történtek, pl.
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az iskolák államosítása, és ott nagyságrendekkel vesztett az önkormányzat pénzt, és akkor sem
hoztak módosító indítványt, amelyben javaslatot tettek volna a testületnek a nyilvánosságra
hozatalra. Természetesen az is így-úgy nyilvánosságra került, és nyilvánosságra hozták, mint
ahogy ezt a rendkívül fontos, és örvendetes dolgot is nyilvánosságra fogják hozni, amikor a
számok egyértelműek lesznek. Hiszen ez az előterjesztés is arról szól, hogy pontos számokat kell
szolgáltatni a kormánynak, hogy a pontos összeget átvállalja. Örvendetes esemény ez a városnak.
Azt vitatja az elhangzott hozzászólásokban, hogy a törvények mindenkire egyformán
vonatkoznak. Jól emlékeznek az első adósságkonszolidációra. Voltak városok, amelyek
adósságának a 70 %-át engedték el, és voltak városok, amelyekének a 40 %-át engedték el. Úgy
gondolja, ez nem jelentős, hanem óriási különbség, majdnem a duplája. Még egy dologra
szeretne reagálni, hogy mi történt volna, ha a kormány ezt nem teszi meg? Ezt megfogalmazta
már frakcióvezető úr a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság ülésén is, csak ott nem reagált rá,
most viszont megtenné. A bizottsági ülésen Utassy úr hozzászólása végül is választ adott erre a
kérdésre. Ő az adóssággal kapcsolatban azt mondta, hogy azért Ajka nem volt a fősorokban, és
elsorolt egy-pár várost, Debrecen, Esztergom, stb., ahol nagyságrendekkel nagyobb volt az
adósságállomány. Ezzel megfogalmazta a lényeget, hogy mi erre a válasz. Nem történt volna a
világon semmi sem, mert mindenképpen bármilyen kormány van, ezt a kérdést valahogyan
kezelni kellett volna, és nem Ajka miatt kellett volna kezelni. Visszatérve a módosító indítványra
azt gondolja, hogy ha pontos számok lesznek, akkor a világ legtermészetesebb dolga, hogy erről
a lakosságot tájékoztatni fogják annak rendje, és módja szerint.
Táncsics Tamás
Sajnálja, hogy vita kerekedett ebből az egyszerű napirendi pontból, és ha már vita kerekedett,
akinek véleménye van nem tud elmenni a mellett, hogy ne szóljon. Úgy gondolja, hogy ha a sajtó
szabad, akkor talán szabad Ajkán is. Ha szabad leírnia bizonyos dolgokat, hogy az első
adósságkonszolidáció kapcsán Ajka hány százalékot kapott a kormánytól, akkor talán szabad
leírnia azt is, hogy ezt a kérdést helyre tette a polgári kormány. A KDNP frakció ezt várja el az
Ajkai Szótól, hogy ez megjelenjen. Véleménye szerint ehhez nem kell módosító indítvány tenni,
a tisztesség, és a becsület ezt kívánja. Ha már a számokról beszélnek, szerinte kifelejtették azt a
400 millió forintot, amely talán nehezen, de csak-csak megérkezett, vagy megérkezik az
iparűzési adó, és az építményadó a MAL-lal kapcsolatban, amelyet polgármester úr többször
szóvá tett. Arról nem beszélve, hogy megint kapott 400 millió forintos pályázati összeget a város
sportfejlesztésre. Ezek olyan dolgok, amelyeket nem kell elhallgatni. Ha már egyszer felhozták
az iskolák fenntartását, és a normatíva kiesést, akkor lehet vitatkozni, hogy ez 8 év, 26 év, vagy
86 év alatt halmozódott fel, és esetleg még a Tisza Kálmán kormánya is felelős azért, hogy
Ajkán így alakult ez a helyzet. Ez a helyzet valamilyen szinten minden várost, és más országot is
érint, hogy vannak bizonyos dolgok, amelyet az önkormányzatnak a saját pénzéből kell
kigazdálkodnia. Ezt tudomásul kell venni, nem kell erről ilyen sokat beszélgetni, az élet ilyen, és
meg kell oldani a problémát. Mivel a polgári kormány tette helyre ezt a dolgot mondhatná azt is,
hogy „savanyú a szőlő”, de nem szereti ezt a megjegyzést, mert oda-vissza mondhatja, de lehet,
hogy két hónap múlva Önök mondhatják ezt. Ez nem olyan dolog, amelyen vitatkozni kellene.
Alpolgármester úrnak ha ráncosodik a homloka, az azért van, mert nehéz lesz majd eladnia
áprilisban a kampány kapcsán, hogy a sok pozitív dolog mellett, amely az utóbbi időben Ajkát
érte, hogyan fogja ezt olyan színben feltüntetni, hogy eladhatja a szavazóinak. Polgármester úr
megjegyzése szerint 2009. óta nem történt panelprogram. Aki csak egy kicsit olvassa a sajtót, és
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úgy gondolja, hogy Utassy képviselő-társa ebben jártas, abban egyértelműen leírták, hogy azért
akadt meg a panelprogram, mert egyszerűen forráshiányos volt. Abban az időszakban 14 milliárd
forintba került volna, ha folytatják, erre nem volt fedezet. El kellett dönteni, hogy mire költik el
azt a pénzt, ami rendelkezésre állt, vagy panelprogramra, vagy konszolidációra. Úgy gondolja,
hogy ez a megoldás előbbre való volt, minthogy az energetikai programot folytassák. 2014-ben
folytatják ezt a programot 7,8 milliárd forinttal, ha megkésve is, de ezek a dolgok is szép lassan
elindulnak. Egy-egy gazdasági programmal esetlegesen vannak egy-két éves csúszások.
Önöknek kellene ezt a legjobban tudni szocialista képviselő-társak, mert a hároméves, az ötéves,
és a ki tudja hány éves tervekben napi szinten ott volt abban az időben, amikor Önök
fiatalemberek voltak, mint lásd Fenyvesi képviselő-társa. A dolgokat összességében kell nézni.
Szeretné, ha összefogással, ahogy Dr. Horváth József alpolgármester úr szilveszterkor elmondta,
már a második alkalommal, de jó lenne, ha már látná az összefogást, és nem vitatkoznának ilyen
egyértelmű dolgokról.
Schwartz Béla
Azt mondja képviselő úr, hogy mit kellene nekik tudni, azt nekik kellene tudni. Ez logikailag
nem járható út, hogy mit kellene nekik tudni, azt nekik kellene tudni. A hallgatóság szokta
eldönteni, hogy valaki mit tud, és mit nem tud. Ha maguk döntik el, hogy mit tudnak, akkor
Önök nem valami előkelő helyen lesznek, az biztos.
Rosta Albert
Azt gondolja, hogy a kormánynak valóban köszönet jár a legutóbb kapott 400 millió forint
működési költség támogatásáért, valamint a hitelállomány konszolidációja kapcsán is.
Polgármester úrnak az önkormányzat működésében minden tételt figyelembe kell venni, és a
szerint tud működni. Feltételezi, hogy a matematikával nem lehet politizálni, nincs kérdés, hogy
ki melyik oldalon áll. A matematika, az matematika, a tények pedig tények, és ha polgármester
úr ezt látja, akkor ezt kell elfogadni.
Schwartz Béla
Nyugalom, nyugalom, kiélték magukat, most a másik oldal következik!
Dr. Horváth József
Egy-két gondolatot szeretne hozzáfűzni az elhangzottakhoz. Nincs még kampány, majd február
15-én indul, mert április 6-ára tűzi ki a választás időpontját a köztársasági elnök, hiszen Önök
már megjósolták, és nem szoktak tévedni ebben. A választást megelőzően öt héttel kezdődik a
kampány, és ez február 15. Most már mindenki kampányol. Ez a téma nem kellene, hogy a
kampány közé kerüljön, de oda került. Szavazással eldönthették volna. Kormányzati szinten
meghozták ezt a döntést, megszavazzák, és továbbmennek. Önök beerősítettek ebben,
ráerősítettek erre, nagyon sok minden elhangzott. Táncsics kolléga az összefogásról beszélt.
Másodszor mondta az összefogást szilveszterkor, de mind a kétszer így gondolták. Először akkor
mondta, amikor a 2010-es választások voltak. A választások után úgy gondolták, hogy nincs
semmi értelme az egésznek. Ahogy Pákai frakcióvezető-helyettes mondta, ezt az ajánlatukat
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Önök fel is vették, csak nem gondolták, hogy a rendőrségnek adják át. Átadták a rendőrségnek a
felét, mert ha azt adták volna egy az egyben, ami elhangzott, annak semmi jelentősége nem lett
volna, és akkor a feljelentést nem tudták volna megtenni. A megnyirbált részt adták át a
rendőrségnek. Az összefogásnak a részükről meg volt a kezdeményezése, hiszen emlékeznek rá,
hogy alpolgármester-helyettest ajánlottak, bizottsági elnököket. Önöknek ez nem tetszett, mert a
háttérből volt egy olyan nyomás, reméli, hogy nem maguktól találták ki itt Ajkán, hogy jobb
lesz, ha őket félreállítják, és nem lesz együttműködés, hanem beülnek a helyükre, és viszik Ajkát
úgy, ahogy tudják. Most szilveszterkor megint azt gondolta, hogy közelednek a választások, és
tegyenek egy próbát az összefogásra. Biztos tanultak Önök is ebből, és nem magnóval
egyezkednek. Visszatérve a napirendhez úgy hangzott el frakcióvezető úr szájából, mintha Ajka
felé a kormányzat egy nagy gesztust tett volna. Nem tett semmilyen gesztust, az állam nem
engedte el ezt a tartozást, nem csak Ajkán, hanem a magyar önkormányzatoknál sem, ahol 95 %ban FIDESZ-es vezetés van, ott sem, hanem átvállalta. Ha átvállalta, akkor az adósság
megmaradt. Az államnak nincs pénze, az államnak az adófizetők pénzéből van pénze. Ez az
adósság továbbra is fennáll, országos szinten ez az adósság megmaradt, és elsősorban nem
Ajkának tett gesztust a kormány, hanem azoknak az önkormányzatoknak, akik tényleg nem
tudtak volna tovább működni. Igaz, hogy éves szinten 300 millióval megkönnyebbültek, ahogy
polgármester úr is elmondta, de ki lehetne ezt egészíteni. Ez a szaldó nemcsak a 300 millió
forint, és az 1,2 millió forint között van, hanem szociális vonatkozásban mélyebbre süllyedtek.
500 ezer gyermek éhezik, 4 millió a létminimum alatt élő ember, de sorolhatná tovább. Ezek
tények, szociológiai kimutatások, megnyirbálták a szociális ellátórendszert is. Visszatérve a
kórházakra, Önök államosították a kórházakat. Négy hétig volt a nyáron kórházban, és most látja
belülről, hogy az egészségügy, amelyet államosítottak, hogyan működik. Sehogyan sem. Az
egyik nap injekciót kapott, a másik nap pedig gyógyszert, mert nem volt injekcióstű, nem lehetett
injekcióstűt venni. Ilyen jól működik! 300 milliárdot leemeltek az egészségügytől! Olyan a
várólista, hogyha besorolnak valakit, ha megéli, akkor szerencséje van, ha nem éli meg, akkor
nincs szerencséje. Sorolhatná az iskolákat, a KLIK, amelyet kihoztak az iskolákból „klikként”
működik. Az igazgatók kinevezése, és a működtetése „klikként” működő társaság. Maradjanak a
tényeknél. Ez egy jó döntés volt, amelybe Ajka is belekerült, erről többet nem kellene beszélni.
A város valószínűleg többet veszített, mint nyert vele, és ha ezt nem teszik meg, a város akkor is
működött volna, de a 90 % FIDESZ-hez közeli, vagy FIDESZ-es önkormányzat nem biztos.
Önök megsegítették a választásokat, lehetséges, hogy pontot hoz, de nem biztos.
Utassy István
Az ügyrendi gombot akarta megnyomni, hogy fejezzék be ezt a választási kampányt, mert úgy
indult, és úgy folytatódott. Röviden össze lehet foglalni az egészet. A törvény nem Ajka miatt
fogant meg, ez közismert. Ebbe benne voltak a megyei közgyűlések, a megyei önkormányzatok,
benne voltak a polgári önkormányzatok. A bizottsági ülésen jó pár példát mondott, hogy mely
városok a kontroll városok Ajkának. Nem voltak jobb pozícióban, sőt Ajka jobb pozícióban volt.
Jobboldali képviselő-társainak a véleményét arra szeretné felhívni, hogy jó pár futballcsapatot
konszolidált ez a kormány. Elsősorban azokat a futballcsapatokat, ahol a Kubatovtól kezdve a
Deutsch család érdekelt. Érdekes, nem 1-2 millió forinttal, hanem milliárd forintokkal. Nem szól
semmit, mert szereti a sportot, és talán ebből még kijön valami okos gondolat is. Egyik
csapatnak sem szurkol, de örül neki. Nem kell ebből ilyen nagy „nyalást” csinálni, hogy most
köszönetet mondanak az egész kormánynak. Nem Ajka miatt született, még egyszer
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hangsúlyozza. Hasonló nagyságrendű városokat figyelembe véve Ajka jó pozícióban volt.
Javasolja, hogy ne ragozzák ezt a kérdést tovább, szavazzák meg, és engedjék útjára ezt a
testületi ülést.
Schwartz Béla
A vitán végig kell menni, ha egyszer belefogtak.
Pákai Péter
Ő is úgy gondolja, ha elkezdték, akkor normálisan menjenek végig rajta, ő is ezt szeretné tenni,
csak a tényeket szeretné a helyére tenni. Mindenki tudja, hogy a kórháznak a pályázatait még az
előző kormány döntötte el. A pénzt minden kormány az emberek adóforintjaiból adja. Ezért
menne tovább, ezért az nem ér, hogy egy panelprogramnál forráshiány van, a forráshiányt
mindenre rá lehet fogni. Nem akar demagóg lenni, egy stadion árából kijött volna a
panelprogram. Nem akar demagóg lenni, hogy stadionozzon, mert azokra is szükség van. de ha
azon az áron építenek stadiont, a panelprogram helyett, akkor egy szeget nem szabad beleverni a
stadionba. A panelprogramot is folytatni kell, a stadiont is, meg mindent. Messze nem mondja
azt, hogy ez teljesen negatív dolog. Nem szabadott volna a panelprogramot teljesen leállítani,
mert megmutatta ez a kormány, hogy amire forrást akart találni, arra mindig talált, és ezt minden
kormány így csinálja. Alpolgármester úr nem védte meg magát, itt mindenki elmondta, hogy
miért nem kell neki aggódni, csak úgy látszik, hogy nem értették meg, amit polgármester úr
elmondott. Alpolgármester úr aggódása arra vonatkozott, hogy a költségvetés készítésekor lett
nagyon szomorú, mert rájött, hogy mennyi forrás hiányzik az elvonások miatt. Illik megérteni,
amit mondanak, és nem teljesen másról beszélni. Az önkormányzat költségvetésének
tervezésénél szembesült azzal, hogy milyen óriási mértékben csökkennek azok az előirányzatok,
amelyek eddig voltak.
Dorner László
Néhány gondolatot szeretne csak elmondani. Úgy gondolja, hogy nem kell köszöngetni, ha a
kormány úgy gondolta, hogy most ezt kell tennie, megtette. Egy dologra azért felhívná a
figyelmet. Az elmúlt években a gazdaság nem növekedett, GDP-növekedés nem volt,
kimutatható növekedés nem volt 2013. év végéig. Ez mind arra mutat, hogy nem volt mit
osztogatni, nem volt mit odatenni a konszolidációra. Átcsoportosításra volt lehetőség, ahogy már
többen is mondták. Ez a kormány úgy döntött, hogy elveszi az egészségügytől, elveszi a
pedagógusoktól az oktatási rendszertől, elveszi az önkormányzatoktól, stb., stb., …. Amit még
szeretne elmondani….. Szeretné befejezni…..
Schwartz Béla
Uraim, figyelmet, ez az utolsó hozzászólás! Figyelmet uraim!
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Dorner László
Elvett a kormány 4 millió embertől annyi pénzt a jövedelemadóval, amivel odajutott az árok
szélére, annak az egyik részét szépen ott is hagyták. A FIDESZ-es polgármesterek is már
hónapokkal ezelőtt megmondták, hogy az önkormányzatok rosszabb körülmények közé kerülnek
pénzügyileg annak ellenére, hogy a konszolidáció megtörtént, ami nagyon helyes volt. Ott
kellene folytatni, hogy a feladatokat tovább kellene átvennie az államnak, és a normatívákat
olyan helyzetbe kellene hozni, hogy azokat a feladatokat, melyek megmaradnak, azokat
megfelelően lehessen finanszírozni. Ebből következik, hogyha ez nem történik meg, és nagyon
fontos dolog, ha a gazdaság nem indul be, akkor…. Hallhatták a beszámolót január 10-én, az
ajkai nagy vállalatok közül kettőben volt felmutatható árbevétel-növekedés. Annál a kettőnél is
azért volt felmutatható, mert a forintelszámolásnál megjelent a növekmény. Ajkán nincs
többletbevétel, ha nincs többletbevétel, akkor az iparűzési adónál, az építményadónál sem jelenik
meg. Nincs miből finanszírozni az önkormányzatoknak azt a pluszt, amit a normatívával nem ad
meg a kormány.
Schwartz Béla
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 14 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát:
2/2014. (I.15.) Kt. határozat
1. A képviselő-testület Magyarország 2014. évi
központi költségvetéséről szóló 2013. évi
CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi
költségvetési
törvény)
67-68.
§-aiban
foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a
2014. évi költségvetési törvényben írt
feltételekkel az adósságállománya Magyar
Állam által történő átvállalását igénybe kívánja
venni.
2. A képviselő-testület kijelenti, hogy az
önkormányzat 2013. december 5-én nem
rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb
számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott
adósságelemhez kapcsolódott, és annak
fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgált.
3. A
képviselő-testület
kijelenti,
hogy
amennyiben az önkormányzat egy átvállalással
érintett ügylete az ügylethez kapcsolódóan
befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel miatt
bevétel megelőlegezésére szolgáló ügyletté
válik, úgy a befolyt bevétel összegét, legfeljebb
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az érintett adósságból átvállalásra került összeg
erejéig, a bevétel beérkezését követő 3
munkanapon belül átutalja a kincstár által
megjelölt fizetési számlára.
4. 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.
5. A képviselő-testület az adósságátvállalással
összefüggésben felhatalmazza a polgármestert,
hogy:
a)
megtegye a 2014. évi költségvetési törvény
67-68.
§-ai
szerinti
nyilatkozatokat
és
intézkedéseket;
b)
az átvállalással érintett adósság részét
képező ügyleteket a 2014. évi költségvetési
törvény 67-68. §-a szerinti átvállalás érdekében
átalakítsa;
c)
a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (4)
bekezdése szerinti megállapodásokat megkösse.
6. A képviselő-testület utasítja a polgármestert,
hogy az adósságátvállalással kapcsolatos
intézkedéseiről a soron következő ülésén
tájékoztassa a testületet.
Felelős:
Határidő:

polgármester
2014. február 28.

Schwartz Béla
Megköszöni a képviselők részvételét, majd az ülést 10.55 órakor bezárja.

K.m.f.
Schwartz Béla
polgármester

Dr. Jáger László
címzetes főjegyző

