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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: 06/49-15/2013. 

 

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. november 6-án 09
30 

órakor kezdődő rendkívüli üléséről  

 

Jelen vannak:  Pákai Péter elnök, 

Rosta Albert tanácsnok, 

    Utassy István,  

Pék Attila,  

Peternics Mihály, 

Kaibás Dezső bizottsági tagok 

 

Távolmaradt:   Stolár Mihály,  

Béressy Sándor bizottsági tagok 

 

Meghívottak: 

Valamennyi napirendi pontnál jelen van: Venczel Antal irodavezető  

1. napirendi ponthoz:  Kellerné Kovács Rita irodavezető  

 

Pákai Péter: köszönti a bizottság tagjait. Megállapítja, hogy 8 főből 6 fő van jelen, a bizottság 

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

 

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

szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

NAPIREND 

138/2013.(XI.06.) GVB. határozat 

 

1. Ajka Város Önkormányzatának 2014. évi felhalmozási célhitele 

 Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Peternics Mihály: értesülései szerint a kormány elengedi a városok adósságait. Érdeklődik, hogy 

akkor is szükség lesz e a célhitelre, ha a kormány elengedi a város tartozását.  

 

Pákai Péter: az elmúlt testületi ülésen tárgyaltuk a város 2014. évi költségvetési koncepcióját, mely 

akkor valósítható meg, ha a város ezt a célhitelt megkapja. Reméli, hogy valós a sajtóban megjelent 

hír miszerint a kormány elengedi a város adósságtartozását, azonban akkor a jövő évi költségvetési 

koncepciót újra kell tárgyalni. Azt nem tudjuk, hogy a likvidhitelt is, vagy csak a felvett hitelt engedi 

majd el a kormány, állítólag pénteken lesz erről a kérdésről megyei szinten megbeszélés. 

 

Pákai Péter: 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 5 igen szavazattal, nem 

szavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

 

 

139/2013.(XI. 06.) GVB. határozat 

 

Ajka város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága az 

„Ajka Város Önkormányzatának 2014. évi felhalmozási célhitele” tárgyú 

előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatának elfogadását javasolja 

a képviselő-testületnek. 

 

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

testület 2013. november 6-i ülésére. 

 

Felelős: a bizottság elnöke 

Határidő: 2013. november 6. 

 

 

Pákai Péter: megköszöni a részvételt, az ülést 09
50

-kor bezárja.    

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Pákai Péter  Rosta Albert 

 GVB elnök tanácsnok 


