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          A J KA  V Á R O S  Ö N KO R MÁ N Y ZA T A  

 GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG 

              8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. 

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

         

Ügyszám: 06/49-11/2013. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült:  A Polgármesteri Hivatal VI. emeleti Kisteremben, Ajka város 

   Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága  

   2013. szeptember 11-én 14
00 

órakor kezdődő üléséről 

   

 

Jelen vannak:  Pákai Péter elnök, 

Rosta Albert tanácsnok, 

    Utassy István,  

Pék Attila,  

Peternics Mihály, 

Béressy Sándor, 

Kaibás Dezső, 

Stolár Mihály bizottsági tagok 

 

 

Meghívottak: 

Valamennyi napirendi pontnál jelen van: Venczel Antal irodavezető  

1-3. napirendi ponthoz: Kellerné Kovács Rita irodavezető 

 

Pákai Péter: köszönti a bizottság tagjait. Megállapítja, hogy 8 főből 8 fő van jelen, a bizottság 

határozatképes, az ülést megnyitja. Szavazásra teszi fel a napirendet a meghívóval megegyezően. 

Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy Böhm Mihály bizottsági tag elhunyt, a bizottság 1 fővel 

csökkent. 

 

 

Ajka város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 8 igen szavazattal, nem 

szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 

NAPIREND 

109/2013.(IX.11.) GVB. határozat 

 

1. Tájékoztató Ajka Város Önkormányzatának 2013. első féléves gazdálkodásáról 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

2. Ajka Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester  

 

3. Ajka Város Önkormányzatának működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő 

támogatásra pályázat 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 
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4. Hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

5. A közterületek használatáról, a közhasznú zöldterületek használatáról, védelméről, 

fejlesztéséről, fenntartásáról szóló 10/1998. (VI.30.) önkormányzati rendelet 

módosítása  

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

6. Hozzájárulás kérése az AVÉP Ajkai Építőipari Kft. 2013. évi eredménye terhére 

osztalékelőleg kifizetéséhez 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

7. Az ajkai 5556 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

8. Ajkai 3493, 3489 és 3494 hrsz-ú ingatlanok telekhatár-rendezése földrészlet cseréjével 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

9.  Dél-Bakony Kulturális Turisztikai és Környezetvédelmi Egyesülethez való csatlakozás  

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

 

1. Tájékoztató Ajka Város Önkormányzatának 2013. első féléves gazdálkodásáról 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Pákai Péter: kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt. Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság az 

előterjesztés határozati javaslatának elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. 

 

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

szavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

 

110/2013.(IX. 11.) GVB. határozat 

 

Ajka város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága az 

„Ajka Város Önkormányzatának 2013. első féléves gazdálkodásáról” tárgyú 

előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatának elfogadását javasolja 

a képviselő-testületnek. 

 

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

testület 2013. szeptember 13-i ülésére. 

 

Felelős: a bizottság elnöke 

Határidő: 2013. szeptember 13. 

 

 

2. Ajka Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Pákai Péter: kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt. Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság a 

rendelet egy olvasatban történő megalkotását javasolja a képviselő-testületnek. 
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Ajka város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 6 igen szavazattal, nem 

szavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

 

111/2013.(IX. 11.) GVB. határozat 

 

Ajka város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága az 

„Ajka Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési rendeletének 

módosítása” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és a rendelet egy olvasatban 

történő elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. 

 

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

testület 2013. szeptember 13-i ülésére. 

 

Felelős: a bizottság elnöke 

Határidő: 2013. szeptember 13. 

 

 

3. Ajka Város Önkormányzatának működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő 

támogatásra pályázat 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Kellerné Kovács Rita: kiegészíti a határozati javaslat 1. pontját, hogy a Képviselő-testület dönt a 

pályázat benyújtásáról, viszont a határozati javaslat nem tartalmazza, hogy milyen összegre pályázik 

az önkormányzat. Ez az összeg 700.000.000 Ft.   

 

Stolár Mihály: az előterjesztés 1. táblázatának harmadik oszlopa jelenti az önkormányzati 

rendeletben tervezett kiadási előirányzatokat. Ebből vonták el az összeget? 

 

Kellerné Kovács Rita: az állam az önkormányzati hivatal működésére 251.442.000 Ft-ot juttatást 

nyújt. Ezzel szemben a költségvetési előirányzatban 435.982.000 Ft szerepel. 

 

Stolár Mihály: a zöldterület-gazdálkodási feladatok ellátására 238.855.000 Ft-ot tervezett az 

önkormányzat, ezzel szemben az állam 35.992.000 Ft-ot hagy jóvá. 

 

Kellerné Kovács Rita: ez annyit jelent, hogy 35.992.000 Ft-ból kellene megoldani az 

önkormányzati zöldterületek gondozását. 

 

Stolár Mihály: régebben többször rákérdezett, hogy van-e a MAL Zrt.-nek iparűzési adó tartozása, 

mindig azt a választ kapta, hogy nincs. Most mégis kiderül, hogy jelentős összeggel tartozik. Az 

önkormányzat részéről érthető, hogy újra támogatással próbálja a pénzügyi helyzetét rendbe tenni.  

 

Pákai Péter: a 1. táblázat második oszlopa azokat a számokat tartalmazza, melyek a feladatok 

normális színvonalon való ellátásához szükségesek. A MAL Zrt. tartozásával kapcsolatban 

elmondja, hogy bár sosem hangoztatták, de nem volt titok. 

 

Kellerné Kovács Rita: a MAL Zrt. a város legnagyobb adózója, a 2011-es évtől halmozódnak az 

adói. 

 

Stolár Mihály: úgy értesült, hogy újabb önkormányzati konszolidációs szakasz következhet, főleg 

az uniós pályázatok miatt. Nem rontja-e a pozíciónkat, hogy többet is kaphatnánk? 
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Utassy István: érdemes keresni egy hasonló várost az országban, aki azonos körülmények között 

működik, mint ajka város önkormányzata és összehasonlítani a mutatóit költségvetési szempontból. 

Az előterjesztést nyugodtan lehet támogatni, mivel az ország több városában nagyobb mértékben 

túllépték a költségvetési keretet, mint városunkban. 

 

Pákai Péter: szavazásra teszi fel, hogy a bizottság az előterjesztés határozati javaslatának 

elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. 

 

Ajka város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 8 igen szavazattal, nem 

szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

112/2013.(IX. 11.) GVB. határozat 

 

Ajka város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága az 

„Ajka Város Önkormányzatának működőképessége megőrzését szolgáló 

kiegészítő támogatásra pályázat” tárgyú előterjesztés határozati javaslatának 

elfogadását javasolja a képviselő-testületnek az ülésen elhangzott 

kiegészítéssel.  

 

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

testület 2013. szeptember 13-i ülésére. 

 

Felelős: a bizottság elnöke 

Határidő: 2013. szeptember 13. 

 

 

4. Hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Venczel Antal: módosítást tesz, hogy a rendelet zárórendelkezéseinél a 17 § (1) bekezdésében a 

rendelet hatálya szeptember 16-ról szeptember 23-ra változik, illetve a kihirdetés napja szeptember 

13-ról szeptember 20-ra módosul. 

 

Pákai Péter: kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt. Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság a 

rendelet egy olvasatban történő megalkotását javasolja a képviselő-testületnek. 

 

Ajka város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 6 igen szavazattal, nem 

szavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

 

113/2013.(IX. 11.) GVB. határozat 

 

Ajka város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 

„Hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló új önkormányzati rendelet” egy 

olvasatban történő elfogadását javasolja a képviselő-testületnek az ülésen 

elhangzott módosítással. 

 

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

testület 2013. szeptember 13-i ülésére. 

 

Felelős: a bizottság elnöke 

Határidő: 2013. szeptember 13. 
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5. A közterületek használatáról, a közhasznú zöldterületek használatáról, védelméről, 

fejlesztéséről, fenntartásáról szóló 10/1998. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítása  

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Utassy István: milyen filmekre vonatkozik a rendelet? 

 

Venczel Antal: a rendelet filmalkotásokra vonatkozik. Ismerteti a filmalkotásra vonatkozó törvényt. 

 

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

javasolja a képviselő-testületnek. 

 

Ajka város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 6 igen szavazattal, nem 

szavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

 

114/2013.(IX. 11.) GVB. határozat 

 

Ajka város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága „A 

közterületek használatáról, a közhasznú zöldterületek használatáról, 

védelméről, fejlesztéséről, fenntartásáról szóló 10/1998. (VI.30.) 

önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és a 

rendelet egy olvasatban történő elfogadását javasolja a képviselő-

testületnek. 

 

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

testület 2013. szeptember 13-i ülésére. 

 

Felelős: a bizottság elnöke 

Határidő: 2013. szeptember 13. 

 

6. Hozzájárulás kérése az AVÉP Ajkai Építőipari Kft. 2013. évi eredménye terhére 

osztalékelőleg kifizetéséhez 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Pákai Péter: kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt. Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság az 

előterjesztés határozati javaslatának elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. 

 

Ajka város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 6 igen szavazattal, nem 

szavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

 

115/2013.(IX. 11.) GVB. határozat 

 

Ajka város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 

„Hozzájárulás kérése az AVÉP Ajkai Építőipari Kft. 2013. évi eredménye 

terhére osztalékelőleg kifizetéséhez” tárgyú előterjesztés határozati 

javaslatának elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.  

 

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

testület 2013. szeptember 13-i ülésére. 

 

Felelős: a bizottság elnöke 

Határidő: 2013. szeptember 13. 
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7. Az ajkai 5556 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Pákai Péter: kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt. Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság az 

előterjesztés határozati javaslatának elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. 

 

Ajka város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 8 igen szavazattal, nem 

szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

116/2013.(IX. 11.) GVB. határozat 

 

Ajka város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága „Az 

ajkai 5556 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása” tárgyú előterjesztés 

határozati javaslatának elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.  

 

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

testület 2013. szeptember 13-i ülésére. 

 

Felelős: a bizottság elnöke 

Határidő: 2013. szeptember 13. 

 

 

8. Ajkai 3493, 3489 és 3494 hrsz-ú ingatlanok telekhatár-rendezése földrészlet cseréjével 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Pákai Péter: kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt. Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság az 

előterjesztés határozati javaslatának elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. 

 

Ajka város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 8 igen szavazattal, nem 

szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

117/2013.(IX. 11.) GVB. határozat 

 

Ajka város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága az 

„Ajkai 3493, 3489 és 3494 hrsz-ú ingatlanok telekhatár-rendezése 

földrészlet cseréjével” tárgyú előterjesztés határozati javaslatának 

elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.  

 

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

testület 2013. szeptember 13-i ülésére. 

 

Felelős: a bizottság elnöke 

Határidő: 2013. szeptember 13. 

 

 

9. Dél-Bakony Kulturális Turisztikai és Környezetvédelmi Egyesülethez való csatlakozás  

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Pákai Péter: kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt. Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság az 

előterjesztés határozati javaslatának elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. 
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Ajka város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 8 igen szavazattal, nem 

szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

118/2013.(IX. 11.) GVB. határozat 

 

Ajka város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a „Dél-

Bakony Kulturális Turisztikai és Környezetvédelmi Egyesülethez való 

csatlakozás” tárgyú előterjesztés határozati javaslatának elfogadását 

javasolja a képviselő-testületnek.  

 

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

testület 2013. szeptember 13-i ülésére. 

 

Felelős: a bizottság elnöke 

Határidő: 2013. szeptember 13. 

 

 

Pákai Péter: megköszöni a részvételt, az ülést 14
27

-kor bezárja.    

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Pákai Péter  Rosta Albert 

 GVB elnök tanácsnok 


