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Ügyszám: 1/34-24/2012. 

   

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. szeptember 25-én 

10.30 órakor megtartott rendkívüli üléséről 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, VI. emeleti nagyterme 

 

Jelen vannak:   Schwartz Béla polgármester, 

     Dr. Horváth József alpolgármester, 

     Dorner László, Fenyvesi Zoltán,  

     Johanidesz Sándor, Molnár László,  

     Pákai Péter, Peternics Mihály,  

     Pék Attila, Ravasz Tibor,  

     Rieder András, Rosta Albert,  

     Táncsics Tamás, Utassy István 

 

     Összesen: 14 fő képviselő-testületi tag 

 

Hiányzó képviselő:    Fülöp Zoltán 

 

Valamennyi napirendi pont tárgyalásánál jelen vannak: 

Dr. Jáger László jegyző 

Szőke Melinda az Önkormányzati és Humánszolgáltató Iroda irodavezető-helyettese 

Kellerné Kovács Rita Pénzügyi Iroda irodavezetője 

Venczel Antal Építési és Városgazdálkodási Iroda irodavezetője 

 

1. napirendi pont tárgyalásánál jelen vannak: 

Rozmán Gyula tű. alez., kirendeltség-vezető 

Bárány Gábor tű. százados, tűzoltó parancsnok 

Miskolczi Tibor tű. ezredes, igazgató-helyettes 

 

 

Schwartz Béla 

 

Köszönti Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testületét és az ülésen megjelenteket. 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 15 tagja közül 14 fő jelen van, az ülés határozatképes, 

azt megnyitja.  

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Fülöp Zoltán képviselő jelezte távolmaradását. 

A rendkívüli ülés összehívásának indoka a költségvetési rendelet módosításának határideje.  

 

 

Napirend megállapítása 
 

Schwartz Béla 
 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a meghívó szerinti 4. számú napirendi pontot a 

napirendről leveszi, azt majd máskor tárgyalják.  
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Táncsics Tamás 
 

Ügyrendi hozzászólásában elmondja, hogy sérelmezik a sok rendkívüli képviselő-testületi 

ülést. Nehéz megszervezni a programjaikat. Fülöp Zoltán is azért hiányzik, mert nem tudta 

áthelyezni a megbeszélt találkozóit. A munkahelyükön problémát okoz, ha hirtelen kell 

képviselő-testületi ülésre jönni. Az érthető, amikor olyan előterjesztések vannak, amik 

fontossá teszik a hét közbeni képviselő-testületi üléseket. Megjegyzi, hogy az SZMSZ-ben a 

pénteki nap van a képviselő-testületi ülésre meghatározva. Sajnos az utóbbi időben nem 

számolta össze, de véleménye szerint 10 fölött van a rendkívüli ülések száma. Arra kéri a 

jegyzőt és a polgármestert, hogy próbáljanak optimalizálást végrehajtani, hogy szedjék össze 

a testületi ülések napját és ne legyenek ilyen szétszórtak.  

 

Schwartz Béla 
 

Köszöni az észrevételt. Nem tudja megígérni, hogy kevesebb rendkívüli képviselő-testületi 

ülés lesz. A kormány intézkedései és a határidők olyanok, amelyek ezt a munkát indokolják. 

Arra kéri Táncsics Tamást, hogy jutassa el a kormányhoz is ezeket az észrevételeket.  

 

Szavazásra teszi fel a napirend elfogadását az elhangzott módosítással együtt. 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 14 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 

nélkül a napirendjét az elhangzott módosítással együtt elfogadja és meghozza alábbi 

határozatát: 

 

141/2012. (IX.25.) Kt. határozat 
 

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete 

ülésének napirendjét az alábbiak szerint 

állapítja meg: 
 

1. Beszámoló Tárkányi Károly Hivatásos 

Önkormányzati Tűzoltóság 2011. évben 

végzett tevékenységéről, az illetékességi 

terület tűzvédelmi helyzetéről 

Előadó: Rozmán Gyula tű. alez.,                   

               kirendeltség-vezető 

 

2. Ajka Város Önkormányzata 2012. évi 

költségvetésének módosítása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

3. Az ebtartásról szóló 23/1996. (VIII.29.) 

önkormányzati rendelet és az állattartás 

helyi szabályairól szóló 33/2004. (XI.1.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezése 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 
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Napirend 

 

1. Beszámoló Tárkányi Károly Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2011. évben 

végzett tevékenységéről, az illetékességi terület tűzvédelmi helyzetéről 

 Előadó: Rozmán Gyula tű. alez., kirendeltség-vezető 

 

Schwartz Béla 

 

Köszönti a helyi és megyei parancsnokság részéről megjelent vendégeket.  

 

Utassy István 

 

A vonulós tűzoltók közül hány éves korig tudják teljesíteni a szolgálatukat? Gyakran hallják, 

hogy például lépcsőházba kell nekik próbafutásokat végezni. Ez bizonyos kor után már 

kellemetlen. Miután állami tulajdonban kerültek az összevonás után hogyan értékelik az ajkai 

tűzoltóság műszaki felszereltségét? Vittek-e innen el műszaki felszerelések közül valamit is 

más területre? Az átszervezés után hányan hagyták el az ajkai tűzoltóságot, illetve hányat 

vezényeltek el? Ez kimondottan a tűzoltókra vonatkozik. A nem tűzoltók közül hány 

embernek szűntették meg a munkaviszonyát az átszervezés időszakában?  

 

Peternics Mihály 

 

Most új helyzet alakult ki azáltal, hogy már nem önkormányzati irányítás alatt áll a 

tűzoltóság, hanem állami. Ez hozott-e szigorodást a törvényekben is? Olyan jó tapasztalatról 

hallott, hogy az ellenőrzések most még mélyebbek. Sok olyan problémára fényt derítenek, 

ami fölött esetleg nem tudatosan siklottak el. Az iskolák esetében, a gyerekek érdekében ez 

fontos. Hallják, hogy lakóházakban is mintha alaposabb lenne az ellenőrzés. Néha talán túl 

alapos is. Virág esetekről hallott. Nem Ajkán, hanem máshol. 

 

Rozmán Gyula 
 

Köszönti a képviselő-testület tagjait.  

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 2011. évi beszámolót ő készítette, hiszen abban az 

időszakban ő látta el az ajkai tűzoltóságnál a parancsnoki beosztását. 2012. április 1-jétől ezt a 

beosztást, az új szervezeti átalakulás után létrejött ajkai hivatásos tűzoltóságnak a parancsnoki 

beosztását Bárány Gábor tűzoltó százados látja el. Ennek megfelelően a jövő évi beszámolót 

valószínűleg ő fogja tartani. A szervezeti változást követően elkülönült szervezeti szinten a 

mentő tűzvédelem és a megelőző tűzvédelem, ami a megelőző tűzvédelmi kérdéseket jelenti, 

és itt a hatósági tevékenységre gondol. A hatósági tevékenységet április 1-jével felállt, illetve 

január 1-jétől már részben működő Ajkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség látja el, amelynek 

a vezetője ő. Amennyiben meghívják a parancsnok úr beszámolójához, úgy abban az esetben 

a meghívásnak nagyon szívesen eleget tesz. Úgy gondolja, hogy a korábbi évekhez hasonlóan 

a megelőző tűzvédelmi kérdések általában elég nagy számban szoktak jelen lenni a képviselő-

testületi beszámoló során. Mivel, hogy ebben a kérdéskörben elsőfokú hatóságként a 

kirendeltség jelentkezik, valószínűleg hitelesebb választ tud majd adni, kiegészítve a 

parancsnok úr beszámolóját. Amennyiben meghívják, úgy ennek eleget tenne.  

Utassy István azon kérdésére, hogy hány éves korig lehet fizikailag, szellemileg és 

egészségügyileg valaki alkalmas állapotban arra, hogy tűzoltó legyen elmondja, hogy erre 

szigorú felsőbb szintű szabályozások, illetve belső szabályozások vonatkoznak. Fizikai 

felmérőt kell minden évben teljesíteni a tűzoltóknak. Többféle fizikai erőpróbából áll ez, 
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amelyet megelőz egy alapos orvosi vizsgálat. Ezen kell mindenkinek egy alkalmas minősítést 

szerezni. Természetesen ez korcsoportonkénti teljesítményszintet követel meg. Ezt kell 

teljesíteni. Amennyiben valaki ezt nem tudja teljesíteni valamilyen oknál fogva, általában az a 

bevett szokás, hogy akkor vannak olyan beosztások – elsősorban irodai beosztásokra gondol – 

ahol alacsonyabb követelményszint megengedhető. Ezekben a beosztásokban keresnek 

számukra helyet. Jelzi, hogy az ajkai tűzoltóság vonatkozásában ilyenre nem került sor. 

Fizikai felmérőn minden évben mindenki alkalmas minősítést szokott szerezni. A műszaki 

felszereltséggel kapcsolatban jelzi, hogy büszkén elmondhatja és megköszöni Ajka város 

vezetésének, a képviselő-testületnek az áldozatos munkáját és támogatását. Magyarországi 

viszonylatban is kiemelkedő, illetve európai viszonylatban is nagyon kimagasló műszaki 

tartalommal rendelkező technikai állomány táblával rendelkezhetnek. A beszámolóban is 

kitért rá, hogy 2011. évben két új felszerelés beszerzésére került sor. Ugyanakkor a kérdésre 

válaszként elmondja, hogy Ajkáról egyetlen egy technikai eszközt sem vittek el más 

tűzoltóságra. Ugyanazzal a technikai színvonallal, felszereléssel látják el a feladataikat, 

amivel a múlt évben zárták az évet. A katasztrófavédelem szervezeti rendszerének 

átalakulásának két dátuma volt, amit korábban említett, január 1-je, illetve április 1-je, ami 

kardinális dátumnak számít. Április 1-jén alakult a kirendeltség és töltötték fel a 

kirendeltségen a beosztásokat. Itt a szervezeti átalakulás során voltak olyan megszűnő 

beosztások, és elsősorban itt a közalkalmazotti jogviszonnyal foglalkoztatott személyekre 

gondol, amelyek az új szervezeti struktúrában nem jelentkeztek. Fő szempont volt, hogy a 

jelenlegi katasztrófavédelmi szervezetben a hivatásos állományt erősítik. Ennek több oka is 

van. Egyrészt, hogy hazai példát mondjon, a vörösiszap katasztrófa során egy hivatásos 

állománnyal az ilyen autokatartikus rendszerben könnyebb dolgozni. Voltak megszűnő 

beosztások az ajkai tűzoltóság tekintetében is és két olyan fő volt, akinek a beosztása 

megszűnt. Nemes Attila kollégájuk volt az egyik, de ő sajnálatos módon elhúnyt, mielőtt a 

közalkalmazotti jogviszonya megszűnt volna. Az ajkai tűzoltóságról áthelyezésre került négy 

fő a veszprémi tűzoltóság állományába, illetve közalkalmazotti viszonyban korábban 

foglalkoztatottak közül került át még két kolléga a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóságra munkavégzésre. Ők jelenleg is ott dolgoznak. Egy hivatásos kolléga mondta azt 

az átszervezés során április 1-jével, hogy ő nem szeretne Veszprémbe bejárni dolgozni. 

Tudomásul vették a döntését. Ő már nem a szervezet tagja. Az ellenőrzésekkel kapcsolatban 

Peternics Mihálynak elmondja, hogy a korábbi gyakorlatként az eljárás metodikája nem 

változott. Elsőfokú hatóságként a kirendeltség jelentkezik. Ennyiben változott. Nem a 

hivatásos önkormányzati tűzoltóság az elsőfokú hatóság a megelőző tűzvédelmi kérdésekben. 

Ugyanakkor január 1-jével a szankcionálási jogszabályok 268/2011-es kormányrendeletben 

rögzített metodika alapján bizonyos szabálytalanságok és hiányosságok esetén nem teszi 

lehetővé azt, hogy felszólítsák az illetőt a szabálytalanság megszüntetésére és ennyiben 

nyugtázták azt, hogy ő megszüntette és a továbbiakban a jogkövető magatartással fog zajlani 

a tevékenység, illetve az egyéb hiányosságok megszüntetése, hanem kötelezővé teszi a 

minimum és maximum értékhatár közötti bírság kiszabását. Természetesen olyan szemmel 

mennek ellenőrizni, hiszen jelentős részében az ajkai hivatásos önkormányzati tűzoltóság volt 

a hatósági rész jogelődje, hogy ismerik a helyi viszonyokat. Attól függetlenül teljes 

mértékben és konzekvensen betartják az adott felsőbb szintű szabályzók előírásait.  

 

Miskolczi Tibor 
 

Elhangzott, hogy miért történt szigorítás. Nem jó, hogy ilyet mond, csak mindig az 

események után szoktak menni. Volt egy West Balkan, ahol négy gyermek elhunyt, utána a  

szórakozóhelyek ellenőrzése felerősödött. Volt Miskolcon egy panelkatasztrófa, ahol több 

személy bent égtek. Nem kell kiemelnie, hogy az iparbiztonság miért szükséges, mert a 
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polgármester, a képviselők átélték a vörösiszap katasztrófát. Azt úgy nem lehet. Nem jó, hogy 

egy esemény után mennek, de ezek kikényszerítik azt, hogy a lakosok biztonságban legyenek. 

Fontos az, hogy ha már megtörtént, mindenféleképpen reagáljanak. Lehet, hogy ez most úgy 

tűnik, hogy azért, mert egy új szervezeti forma, egy új főigazgató van, de nem, hanem 

szeretnék, amit a főigazgató úr is nagyon hangsúlyos, a lakosság biztonságát lehetőségek 

szerint legjobban biztosítani, segíteni. Szeretné a polgármesternek, a képviselő-testület 

minden tagjának azt a segítséget megadni, amivel 16 éven keresztül támogatta az 

önkormányzati tűzoltóságot. Az, hogy ilyen szinten működik most a tűzoltóság, abban a 

képviselők munkája is benne van, amit szeretne megköszönni.  

 

Utassy István 

 

A tűzoltók munkáját elismerés illeti. Országos szinten is nyomon követi a bizalmi index 

változását. A tűzoltóké a legmagasabb a legutolsó felmérés szerint. Ez azt jelenti, hogy a 

lakosság bátran fordulhat hozzájuk tűz, katasztrófa esetén. Egyetért azzal, hogy szigorítani 

kell az ellenőrzéseket. Ugyanakkor az ajkai parancsnok úr fogalmazta úgy, hogy a helyi 

viszonyokat ismerni kell, mert sok olyan előírást fogalmaznak meg az oktatási 

intézményeknél, amit nem tudnak teljesíteni. Pl. a szabad folyosó elvonulással egyetért. Az 

ajkai önkormányzat kiemelten foglalkozott az ajkai tűzoltósággal, mert magukénak érezték 

őket. Ugyanez vonatkozik a kórházra is. Amikor átadásra kerültek, úgy tudja, hogy az 

önkormányzatnak ebből „semmi haszna nem volt”. Semmiféle pénzügyi visszajelzés nem 

érkezett. Mindnyájan tudják, hogy a műszaki eszközök beszerzéséhez Ajka város 

Önkormányzata szépen hozzájárult. Elismerését fejezi ki az ajkai tűzoltóknak. Ilyen fiatalos 

lendülettel dolgozzanak tovább. 

 

Táncsics Tamás 
 

Alezredes úr felé tolmácsolja képviselő csoportjuk köszönetét, azután a sok munka után, amit 

a hosszú évek alatt végeztek Ajkán. Lehetséges, hogy egyedülálló az, hogy mióta Ajkán 

önálló tűzoltóság van, egy utcát is elneveztek a tűzoltóságról. Talán éppen azért, mert abban 

az utcában volt régen a tűzoltóság. Lehet, hogy ezt kevesen tudják, de a régi ajkaiak biztosan 

emlékeznek erre. Örül annak, hogy ilyen egyszerű és könnyed válaszokat tudott a parancsnok 

úr adni az átszervezéssel kapcsolatban. Minden átszervezés nehézségekkel jár. Örül annak, 

hogy Ajkán ez zökkenőmentesen megoldódott. Ez azt mutatja, hogy a parancsnokság ilyen 

szinten kart karba öltve a veszprémi parancsnoksággal a helyzet magaslatán állt. Azt 

mondhatja, hogy csillagos ötössel megoldották a feladatot. Azt kívánja az új tűzoltó 

parancsnoknak is, hogy hasonló eredményeket érjenek el. Talán megelőlegezhetik azt, hogy 

ha az ajkai önkormányzatnak az anyagi ereje megengedi, akkor a továbbiakban is tudja majd a 

tűzoltóságot támogatni. Abban teljes egyetértés van, hogy egy város tűzoltóságát akkor is 

támogatni kell amikor önkormányzati tulajdonba van és akkor is, amikor állami tulajdonban 

van. Mivel az állampolgárok érdekeit szolgálja, ezért erejükhöz mérten támogatni kell. Úgy 

gondolja, hogy erről az útról ez és a következő önkormányzat sem fog letérni. Bízik abban, 

hogy ezt a jó együttműködést, amit eddig együtt tudtak véghezvinni, az ezután is folytatódni 

fog. Mint egy nagy vállalatnál dolgozó vezetőként is elmondhatja azt, hogy dicséretes az a 

munka, amit a cégeknél is létrehoztak és végrehajtanak. Ez kell ahhoz, hogy a katasztrófákat 

megelőzzék. Reméli, hogy most már mindenki tudomásul veszi, hogy a nagy katasztrófákat 

akkor lehet megelőzni, hogy ha felkészülnek rá és a hibákat felderítik. Sajnos a mai 

technológia az még náluk nem érte el azt a színvonalat, hogy teljesen nyugodtan alhasson 

bárki egy nagyvállalatnál. Kell a tűzoltók segítsége, amit el is várnak, és meg is köszönik a 

segítségüket.  
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Peternics Mihály 
 

Megköszöni a kielégítő választ. Egyetért a szigorításokkal, mivel a diszkó tűz és a vörösiszap 

katasztrófa is arra mutatott rá, hogy szigorúbban, következetesebben kell a hatóságoknak 

fellépni. Talán a szabályokat is szigorúbbra kell szabni. Ehhez jó munkát kíván.  

 

Schwartz Béla 
 

Igen jó kapcsolatban vannak a tűzoltósággal. Folytatni szeretnék azt a munkát, amit eddig 

tettek. A gépi eszközök beszerzése, beruházása területén valóban sikerült előre lépni. Azt 

gondolja, hogy ilyen szempontból jó munkát végeztek. Kár, hogy a laktanya felújítása és 

bővítése területén ezt még nem sikerült megoldaniuk. Reméli, hogy nem akad meg az a 

korábbi elképzelés, ami azt jelentette, hogy felújításra kerül a laktanya főépülete és bővítésre 

is sor kerülhetne. Ezt támogatnák, még anyagi eszközökkel is. Az ország előtt jártak, amikor a 

beruházásokat szorgalmazták, és megfelelő önerővel sok lehetőséget megragadtak és közösen 

fejlesztettek, ellentétben az egészségüggyel, ahol a kormány megtéríti az önkormányzatoknak 

a befektetett eszközeiket. Itt ezen a területen erre sajnos nem került sor. Ennek ellenére azt 

mondja, hogy nem csalódottak, hiszen ez jó célt szoltál. Azért volt fontos, amit a parancsnok 

úr mondott, hogy ezek az eszközök itt maradtak Ajkán, és remélhetőleg a jövőben is ezt a célt 

szolgálják, amit annak idején helyesnek tartottak. Ezt a munkát folytatni szeretnék. 

Megköszöni az eddigi segítséget és azt a nagyszerű munkát, amit eddig végeztek. 

 

Szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását. 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 14 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 

nélkül a beszámolót elfogadja és meghozza az alábbi határozatát: 

 

142/2012. (IX.25.) Kt. határozat 

 

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

„Beszámoló Tárkányi Károly Hivatásos 

Önkormányzati Tűzoltóság 2011. évben végzett 

tevékenységéről, az illetékességi terület 

tűzvédelmi helyzetéről” tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és elfogadta. 

 

2. Ajka város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Schwartz Béla 

 

Az előterjesztést megtárgyalta a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi 

és Ügyrendi Bizottság. Felkéri a bizottsági elnököket, hogy ismertessék bizottságuk 

határozatát.  

 

Pákai Péter 

 

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a rendelet egy olvasatban történő megalkotását 

javasolja a képviselő-testületnek.  
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Dorner László 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a rendelet egy olvasatban történő megalkotását javasolja a 

képviselő-testületnek.  

 

Schwartz Béla 

 

Szavazásra teszi fel a rendelet egy olvasatban történő megalkotását.  

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 6 nem szavazattal és tartózkodás 

nélkül a javaslatot elfogadja és egy olvasatban az alábbi rendeltet alkotja: 

 

23/2012.(IX.26.) rendelet 

 

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

„az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 

szóló 16/2012.(VI.13.) önkormányzati 

rendelettel 11/2012. (IV.19.) önkormányzati 

rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról egy 

olvasatban rendeletet alkot. 

 

A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi. 
 

Utasítja a jegyzőt, gondoskodjon a rendelet 

helyben szokásos módon történő kihirdetéséről.  

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

3. Az ebtartásról szóló 23/1996. (VIII.29.) önkormányzati rendelet és az állattartás 

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

helyezése  

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Schwartz Béla 

 

Az előterjesztést megtárgyalta a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi 

és Ügyrendi Bizottság. Felkéri a bizottsági elnököket, hogy ismertessék bizottságuk 

határozatát.  

 

Pákai Péter 

 

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a rendelet egy olvasatban történő megalkotását 

javasolja a képviselő-testületnek.  
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Dorner László 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a rendelet egy olvasatban történő megalkotását javasolja a 

képviselő-testületnek.  

 

Molnár László 

 

Az állattartásokból eredő panaszok orvoslása kire és hova tartozik a jövőben?  

 

Dr. Jáger László 

 

Remélhetőleg a következő képviselő-testületi ülésre hozni fogják a kirívóan közösségellenes 

magatartásokról szóló új rendeletüket. Ez részben rendezi a problémát, illetve e rendelet 

hatályon kívül helyezésére azért került sor, mert a központi jogszabályok rendezik ezt a 

problémát. Hogy a szabálysértési hatóság a jövőben nem az önkormányzat jegyzője, hanem a 

kormányhivatal alkalmazottja, önmagában véve vannak olyan tényállások, ami alapján az 

ebtartással kapcsolatos visszásságokat a jövőben is büntetni rendeli a jogszabály.  

 

Schwartz Béla 

 

Szavazásra teszi fel a rendelet egy olvasatban történő megalkotását.  

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 14 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 

nélkül a javaslatot elfogadja és egy olvasatban az alábbi rendeltet alkotja: 

 

24/2012.(IX.26.) rendelet 

 

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

„az állattartás helyi szabályairól szóló 

33/2004.(XI.1.) és az ebtartásról szóló 23/1996. 

(VIII.29.) önkormányzati rendeleteket hatályon 

kívül helyezi.  

 

A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi. 
 

Utasítja a jegyzőt, gondoskodjon a rendelet 

helyben szokásos módon történő kihirdetéséről.  

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Schwartz Béla 

 

Megköszöni a képviselők és a vendégek részvételét és az ülést 11.00 órakor bezárja. 

 

K.m.f. 

 

 Schwartz Béla Dr. Jáger László 

   Polgármester            jegyző 

 


