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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: 06/114-10/2015. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült:  A Városháza VI. emeleti Fekete István teremben, Ajka város 

   Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága  

   2015. július 21-én 14
00 

órakor kezdődő üléséről  

 

Jelen vannak:  Pákai Péter elnök, 

Pad Ferenc tanácsnok,  

Pék Attila,  

Táncsics Tamás, 

Nagy Noémi , 

 Béressy Sándor bizottsági tagok 

 

Távolmaradt:  Kaibás Dezső 

 

 

Meghívottak: 

Valamennyi napirendi pontnál jelen van:  Bodor Géza irodavezető helyettes 

2.-3. napirendi pontnál jelen van:  Hornyák Attila főépítész 

 

Pákai Péter: köszönti a bizottság tagjait. Megállapítja, hogy 7 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 

99/2015.(VII.21.) GVB. határozat 

 

1. Pályázat kiírása a Mikes utcai 1418/1 és 1418/2 hrsz-ú ingatlanok együttes 

értékesítésére 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

2. Településrendezési eszközök Ajka város több pontját érintő módosításával 

kapcsolatos közbenső döntés meghozatala  

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

3. Településrendezési eszközök módosításához tervező cég kiválasztása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

4. Pályázat benyújtása Európai Mobilitási Hét, illetve Autómentes Nap rendezésére 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

5. „Miért éppen Ajka?” – új városfejlesztési program önkormányzati feladatai 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 
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1. Pályázat kiírása a Mikes utcai 1418/1 és 1418/2 hrsz-ú ingatlanok együttes 

értékesítésére 

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 4 igen szavazattal, nem 

szavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

 

 

100/2015.(VII. 21.) GVB. határozat 

 

Ajka város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 

„Pályázat kiírása a Mikes utcai 1418/1 és 1418/2 hrsz-ú ingatlanok 

együttes értékesítésére” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és a határozati 

javaslatának elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. 

 

A bizottság utasítja elnökét, hogy határozatát terjessze be a 

képviselő-testület 2015. július 22-i ülésére. 

 

Felelős: a bizottság elnöke 

Határidő: 2015. július 22. 

 

2. Településrendezési eszközök Ajka város több pontját érintő módosításával 

kapcsolatos közbenső döntés meghozatala  

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Pákai Péter: Átadom a szót Hornyák Attila főépítész Úrnak.  

 

Hornyák Attila: Ismerteti az általa összeállított dokumentációt. 

Visszatérve az előterjesztés konkrét anyagához, arról kell a Képviselő-testületnek döntést 

hoznia, hogy az így előkészített szabályozási anyagot záró véleményezésre meg lehet-e 

küldeni az Állami Főépítésznek. Végig kísérve az eljárás folyamatát, az látom, hogy semmi 

olyan vélemény, észrevétel nem érkezett, amelynél egyeztető tárgyalást kellett volna 

lefolytatni, így javaslom, hogy támogassa a Bizottság a határozati javaslatot.  

 

Pákai Péter: 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: 

 

 

101/2015.(VII. 21.) GVB. határozat 

 

Ajka város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 

„Településrendezési eszközök Ajka város több pontját érintő 

módosításával kapcsolatos közbenső döntés meghozatala” tárgyú 

előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatának elfogadását javasolja 

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

képviselő-testület 2015. július 22-i ülésére. 

 

Felelős: a bizottság elnöke 

Határidő: 2015. július 22. 

 

3. Településrendezési eszközök módosításához tervező cég kiválasztása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Pákai Péter: 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: 

 

 

102/2015.(VII. 21.) GVB. határozat 

 

Ajka város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága a „Településrendezési eszközök módosításához 

tervező cég kiválasztása” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és 

a határozati javaslatának elfogadását javasolja a képviselő-

testületnek. 

 

A bizottság utasítja elnökét, hogy határozatát terjessze be a 

képviselő-testület 2015. július 22-i ülésére. 

 

Felelős: a bizottság elnöke 

Határidő: 2015. július 22. 

 

4. Pályázat benyújtása Európai Mobilitási Hét, illetve Autómentes Nap rendezésére 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Pákai Péter: 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: 

 

 

103/2015.(VII. 21.) GVB. határozat 

 

Ajka város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 

„Pályázat benyújtása Európai Mobilitási Hét, illetve Autómentes Nap 

rendezésére” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatának 

elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. 

 

A bizottság utasítja elnökét, hogy határozatát terjessze be a 

képviselő-testület 2015. július 22-i ülésére. 

 

Felelős: a bizottság elnöke 

Határidő: 2015. július 22. 

 



 4 

 

5. „Miért éppen Ajka?” – új városfejlesztési program önkormányzati feladatai 

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: 

 

104/2015.(VII. 21.) GVB. határozat 

 

Ajka város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 

„Miért éppen Ajka?” – új városfejlesztési program önkormányzati 

feladatai” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatának 

elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. 

 

A bizottság utasítja elnökét, hogy határozatát terjessze be a 

képviselő-testület 2015. július 22-i ülésére. 

 

Felelős: a bizottság elnöke 

Határidő: 2015. július 22. 

 

 

 

Pákai Péter: megköszöni a részvételt, az ülést 14
55

-kor bezárja.  

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

 Pákai Péter  Pad Ferenc 

 GVB elnök tanácsnok 


