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         A J K A  V Á R O S  Ö N K O R M Á N Y ZA T A  

 GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG 
              8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. 

                  (88) 521-100      fax: (88) 212-794 

         

 

Ügyszám: 06/156-12/2012. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült:  A Polgármesteri Hivatal VI. kistanács termében, Ajka város 

   Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága  

   2012. szeptember 25-én 09
30

 órakor kezdődő rendkívüli üléséről 

   

 

Jelen vannak:  Pákai Péter elnök, 

Peternics Mihály tanácsnok, 

    Rosta Albert tanácsnok, 

Béressy Sándor, 

Böhm Mihály, 

Stolár Mihály, 

Pék Attila, 

    Kaibás Dezső,  

    Utassy István bizottsági tag 

 

Meghívottak:  

Valamennyi napirendi pontnál jelen van: Venczel Antal irodavezető 

1. napirendi pontnál jelen van: Kellerné Kovács Rita pénzügyi irodavezető 

 

Pákai Péter: köszönti a bizottság tagjait. Megállapítja, hogy 9 főből 9 fő van jelen, a bizottság 

határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a meghívóban 3. napirendi pontként szereplő „Az 

Ajkai Minőség Tanács (AMIT) működéséhez kapcsolódó döntések meghozatala” tárgyú 

előterjesztést vegye le a bizottság napirendjéről, mivel az előterjesztő visszavonta. Szavazásra teszi 

fel a napirendet a meghívóhoz képest elhangzott és elfogadott módosítással. 

 

Ajka város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 9 igen szavazattal, nem 

szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

NAPIREND 

 

94/2012.(IX.11) GVB. határozat 

 

 

1. Ajka város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítása  

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

2. Az ebtartásról szóló 23/1996.(VIII.29.) rendelet és az állattartás helyi szabályairól szóló 

33/2004.(XI.1.) rendelet hatályon kívül helyezése  

Előadó: Schwartz Béla polgármester 
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1. Ajka város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítása  

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Stolár Mihály: mi az oka annak, hogy rendes ülések helyett folyamatosan rendkívüli ülésen tárgyalják a 

költségvetés módosítást? 

 

Pákai Péter: rendkívüli ülések különböző okok miatt vannak tartva, nem a költségvetés módosítás 

miatt tartanak rendkívüli üléseket. 

 

Stolár Mihály: rendkívül nehéz felkészülni a szakmai munkára, illetve szabaddá tenni magát, amikor 

ötletszerűen kerülnek összehívásra az ülések. Kéri, hogy a lényegi dolgokat rendes ülésen tárgyalják, 

mivel ott egészen más lehetőségei vannak egy képviselőnek. A határozatot személy szerint nem fogja 

elfogadni, néhány beszállító továbbra sem lett kifizetve, illetve jó néhány kötelezettséget az 

önkormányzat az ügyfelek felé nem teljesített. Ha az elvárható az önkormányzat részéről, hogy a 

különböző adónemek időre beérkezzenek, akkor az is elvárható, hogy az önkormányzat, mint 

megrendelő a kötelezettségeit teljesítse. 

 

Pákai Péter: szavazásra teszi fel, hogy a bizottság a rendelet egy olvasatban történő elfogadását 

javasolja a képviselő-testületnek. 

 

Ajka város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 7 igen szavazattal, 2 nem 

szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 

95/2012.(IX.25.) GVB. határozat 

 

Ajka város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága Ajka 

város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról szóló 

rendelet egy olvasatban történő elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. 

 

A bizottság utasítja elnökét, hogy határozatát terjessze be a képviselő-testület 

2012. szeptember 25-i ülésére. 

 

Felelős: a bizottság elnöke 

Határidő: 2012. szeptember 25. 

 

 

2. Az ebtartásról szóló 23/1996.(VIII.29.) rendelet és az állattartás helyi szabályairól szóló 

33/2004.(XI.1.) rendelet hatályon kívül helyezése  

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Peternics Mihály: a rendelet teljesen megszűnik, vagy csak a kiegészítések kerülnek bele. 

 

Venczel Antal: a helyi rendeleteink megszűnnek, mivel a helyi rendeletben foglalt szabályozások 

központi jogszabályban vannak rendezve és a kettő egymással ellentétes. 

 

Pákai Péter: szavazásra teszi fel, hogy a bizottság a rendelet egy olvasatban történő elfogadását 

javasolja a képviselő-testületnek. 
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Ajka város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 9 igen szavazattal, 

nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 

96/2012.(IX.25.) GVB. határozat 

 

Ajka város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága az 

ebtartásról szóló 23/1996.(VIII.29.) rendelet és az állattartás helyi 

szabályairól szóló 33/2004.(XI.1.) rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 

rendelet egy olvasatban történő elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. 

 

A bizottság utasítja elnökét, hogy határozatát terjessze be a képviselő-testület 

2012. szeptember 25-i ülésére. 

 

Felelős: a bizottság elnöke 

Határidő: 2012. szeptember 25. 

 

 

Pákai Péter: megköszöni a részvételt, az ülést 09
40

-kor bezárja.    

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Pákai Péter  Venczel Antal 

 GVB elnök GVB titkár 


