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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: 06/49-12/2013. 

 

 

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 27-én 09
00 

órakor kezdődő rendkívüli üléséről 

   

 

Jelen vannak:  Pákai Péter elnök, 

Rosta Albert tanácsnok, 

    Utassy István,  

Pék Attila,  

Peternics Mihály, 

Kaibás Dezső, 

Stolár Mihály bizottsági tagok 

 

Távolmaradt:   Béressy Sándor bizottsági tag 

 

Meghívottak: 

Valamennyi napirendi pontnál jelen van: Venczel Antal irodavezető  

1. napirendi ponthoz: Kövesi Erika irodavezető helyettes 

2.  napirendi ponthoz: Tóth Gergely strat. és fejl. referens 

 

Pákai Péter: köszönti a bizottság tagjait. Megállapítja, hogy 8 főből 7 fő van jelen, a bizottság 

határozatképes, az ülést megnyitja.  

 

Szavazásra teszi fel a napirendet a meghívóval megegyezően. Szavazás előtt a bizottság létszáma 

egy fővel csökkent, Stolár Mihály távozott. 

 

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

szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 

NAPIREND 

119/2013.(IX.27.) GVB. határozat 

 

1. Ajka Város Önkormányzata folyószámlahitelének prolongálása  

 Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

2. TÁMOP 1.4.5 Esélyt a munkára! című pályázat átadása 

 Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

3.  Ajka TV Kft. többségi üzletrészének megvásárlása az Ajkai Média Nonprofit Kft. által 

 Előadó: Schwartz Béla polgármester 
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1. Ajka Város Önkormányzata folyószámlahitelének prolongálása  

 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 5 igen szavazattal, nem 

szavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

 

120/2013.(IX. 27.) GVB. határozat 

 

Ajka város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága az 

„Ajka Város Önkormányzata folyószámlahitelének prolongálása” 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 27-i ülésére. 

 

Felelős: a bizottság elnöke 

Határidő: 2013. szeptember 27. 

 

2. TÁMOP 1.4.5 Esélyt a munkára! című pályázat átadása 

 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 és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

121/2013.(IX. 27.) GVB. határozat 

 

Ajka város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 

„TÁMOP 1.4.5 Esélyt a munkára! című pályázat átadása” 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 27-i ülésére. 

 

Felelős: a bizottság elnöke 

Határidő: 2013. szeptember 27. 

 

3. Ajka TV Kft. többségi üzletrészének megvásárlása az Ajkai Média Nonprofit Kft. által 

 Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Peternics Mihály: a pénzügyi bizottsági ülésen elhangzottak alapján értesült arról, miszerint Jáhny 

Szabolcsnak csak kb. 45 % tulajdonrésze van, az anyagban pedig 51 % szerepel. Ez nem okoz 

gondot? 

 

Pákai Péter: az Ajka TV Kft. két fő tulajdonosból áll, nekik összesen 95% tulajdonrészük van a 

Kft-ben. Van egy másik egyesület vagy Kft. is, aki a maradék 5% tulajdonrésszel rendelkezik. Ha a 
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Jáhny Szabolcs csak az ő részét adná el az valóban kb. 45 % lenne. A vételnek feltétele volt, hogy 

51 %-ot kapjon meg az önkormányzat. Az, hogy kinek a tulajdonrészével egészül ki az 51 % nem 

érdekes. A lényeg, hogy az önkormányzatnak többségi 51 % tulajdonrésze legyen. 

 

Pék Attila: részt vett a pénzügyi bizottság ülésén, elmondása szerint nem tudtak semmit a kb. 45 % 

tulajdonrészről. Szavazáskor 51%-ról szavaztak, így vitának nincs helye. 

 

Pákai Péter: tájékoztatni kell a Polgármester Urat és az előterjesztőt is a bizottságon felvetődött 

problémáról, mivel ezzel kapcsolatban egyik oldal sincs teljesen tisztában. 

 

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

elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. 

 

Ajka város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, nem 

szavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

 

122/2013.(IX. 27.) GVB. határozat 

 

Ajka város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága az 

„Ajka TV Kft. többségi üzletrészének megvásárlása az Ajkai Média 

Nonprofit Kft. által” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az I. sz. határozati 

javaslatának elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. 

 

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

testület 2013. szeptember 27-i ülésére. 

 

Felelős: a bizottság elnöke 

Határidő: 2013. szeptember 27. 

 

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 5 igen szavazattal, nem 

szavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

 

123/2013.(IX. 27.) GVB. határozat 

 

Ajka város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága az 

„Ajka TV Kft. többségi üzletrészének megvásárlása az Ajkai Média 

Nonprofit Kft. által” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és a II. sz. határozati 

javaslatának elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. 

 

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

testület 2013. szeptember 27-i ülésére. 

 

Felelős: a bizottság elnöke 

Határidő: 2013. szeptember 27. 

 

 

Pákai Péter: megköszöni a részvételt, az ülést 09
18

-kor bezárja.    
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K.m.f. 

 

 

 

 Pákai Péter  Rosta Albert 

 GVB elnök tanácsnok 


