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AJKA V ÁROS ÖNKORMÁNYZ AT A  
PÉNZÜGYI  ÉS ÜGYRENDI  

B IZOTTS ÁG  
 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. 

(88) 521-101       fax:(88) 212-794 
e-mail: polgarmester@ajkanet.hu 

Ügyszám: 1/66-15/2012. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság  

2012. október 18-án 13.30 órakor megtartott üléséről 

 

 

Ülés helye: Városháza VI. emeleti kisterem 

 

Jelen vannak: Dorner László elnök 

 Fülöp Zoltán tag 

 Johanidesz Sándor tag 

 Molnár László tag 

 Hartinger Ottó kültag 

 Pad Ferenc kültag 

 Simon István kültag 

 

Hiányzó képviselők: Pék Attila tanácsnok 

 Nagyné Takács Olga kültag 

 

 

Valamennyi napirendi pont tárgyalásánál jelen vannak: 

Szőke Melinda titkár, az Önkormányzati és Humánszolgáltató Iroda vezetője 

Kellerné Kovács Rita titkár, a Pénzügyi Iroda vezetője 

Venczel Antal az Építési és Városgazdálkodási Iroda vezetője 

 

 

Dorner László 
 

Köszönti a bizottság tagjait és az ülésen megjelenteket. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 9 tagja közül 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt 

megnyitja. 

 

 

Napirend megállapítása 

 

Dorner László 
 

Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a meghívó szerinti 1. napirendi pontot a bizottság nem 

tárgyalja, azt napirendjéről leveszi. 

 

Szavazásra teszi fel a napirend elfogadását az elhangzott módosítással együtt. 
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Megállapítja, hogy a bizottság 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 

napirendjét a módosítással együtt elfogadja és meghozza az alábbi határozatát: 

 

102/2012. (X.18.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

1. Helyi Építési Szabályzat módosítása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

2. A Szervezeti és Működési Szabályzat 

módosítása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

3. A 2012 – 2014. éveket érintő önkormányzati 

könyvvizsgálói feladatok ellátására benyújtott 

pályázat elbírálása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

4. BURSA HUNGARICA Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi 

fordulójának meghirdetése 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

5. Műfüves pálya kialakítása az Ajka, Sport u. 

23. szám alatt i ingatlanon 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

6. Polgármester szabadságának engedélyezése 

Előadó: Dorner László elnök 

 

Napirend 

 

1. Helyi Építési Szabályzat módosítása 

 Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Pad Ferenc 
 

A jelenleg kint lévő táblák meghaladják a méretet? 

 

Venczel Antal 
 

Nem, de ez egy jövőbeni szabályozás. 

 

Fülöp Zoltán 

 

Ha ezt követően valaki homlokzati táblát kíván kitenni, akkor ahhoz engedélyre van 

szüksége? 
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Venczel Antal 
 

Az a probléma, hogy a Helyi Építési Szabályzatuk szigorúbb előírást határoz meg, mint a 

központi jogszabály, ami nem lehetséges. Korábban azt mondták, de ez így volt a központi 

jogszabályban is, hogy az 1 m2-t meghaladó reklámfelületnél a főépítész véleményét ki kell 

kérni, engedélyt kell kérni. Változik az építési engedélyezésről szóló törvény. Most 2 m2-ig 

nem kell engedélyeztetni. Hogy ne legyen ellentétes az alacsonyabb szintű jogszabály a 

magasabb szintűvel, ezért ezt ki kell venni. A jövőben a reklámtáblákra vonatkozó 

engedélyezéseket a központi jogszabályok szerint kell levezényelni.  

 

Fülöp Zoltán 
 

Új épület építésénél a homlokzati résznél már tervezni kell az esetlegesen kihelyezésre kerülő 

reklámtáblákat? 

 

Venczel Antal 
 

Ma volt egy oktatáson, ahol azt mondták, hogy ez még módosulni fog. Vitatárgyát képezi az, 

hogy ha több 2 m2-es táblát tesznek ki, akkor mi van. A kérdés az, hogy ha egy 2 m2-es táblát 

tesznek ki, akkor engedélyt kell kérni, de ha abból pl. 100 db van, akkor abban az esetben mi 

történik? 

 

Fülöp Zoltán 
 

Valamilyen módon célszerű szabályozni, hogy pl. esztétikailag szinkronban legyen a 

városképpel.  

 

Dorner László 
 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság a rendelet egy olvasatban történő megalkotását javasolja 

a képviselő-testületnek. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 

meghozza az alábbi határozatát: 

 

103/2012. (X.18.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a „Helyi Építési 

Szabályzatról” szóló többször módosított 11/2001. 

(VII.02.) rendelet módosításáról szóló rendelet egy 

olvasatban történő megalkotását javasolja a 

képviselő-testületnek.  

 

A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Határidő:  2012. október 19. 

Felelős:    a bizottság elnöke 
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2. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

 Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Fülöp Zoltán 
 

A bizottság létrehozása kőbe vésett történet? Arról nem tárgyalnak, hogy a bizottsági tagság 

hogyan álljon fel? 

 

Szőke Melinda 
 

Ezt már áprilisban tárgyalta a képviselő-testület. 

 

Dorner László 
 

A Pénzügyi Bizottság ülésén már ezt felvetette Fülöp Zoltán, akkor is kifogásolta a tagok 

személyét. 

 

Fülöp Zoltán 
 

Azzal egyetért, hogy egy ilyen bizottságot létrehozzanak, hogy megfelelő szakemberek 

foglalkozzanak az adott témákkal, egyrészt a gazdaságfejlesztéssel, másrészt a várost érintő 

témával. Mivel pontosan az a dolog lényege, hogy előbbre tudjanak lépni és hatékonyan, jól 

működjön a bizottság. A bizottság összetételével nem ért egyet.  

 

Dorner László 
 

Ezt már áprilisban is elmondta, hogy ha szükséges, akkor az összetételen lehet változtatni. 

Akkor beszéltek arról, hogy vannak olyan területek, amelyek az itt lévő szakértőket nem 

érintik, vagy periférikusan érintik. Véleménye szerint szükségszerű a változtatás. 

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság a rendelt egy olvasatban történő megalkotását javasolja 

a képviselő-testületnek. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett 

meghozza az alábbi határozatát: 

 

104/2012. (X.18.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az 

„Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról” szóló többször módosított 

19/1995. (VI.29.) rendelet módosításáról szóló 

rendelet egy olvasatban történő megalkotását 

javasolja a képviselő-testületnek.  

 

A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Határidő:  2012. október 19. 

Felelős:   a bizottság elnöke 
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3. A 2012 – 2014. éveket érintő önkormányzati könyvvizsgálói feladatok ellátására 

benyújtott pályázat elbírálása 

 

 

Haringer Ottó 
 

A pályázó mióta végzik az önkormányzatnál a könyvvizsgálatot? 

 

Kellerné Kovács Rita 
 

Már az elmúlt évben is ők végezték a könyvvizsgálói feladatot. 2011. év zárszámadási és a 

2012. költségvetési anyagát vizsgálták. 

 

Hartinger Ottó 
 

Mikor fizettek nekik ezért a munkáért? 

 

Kellerné Kovács Rita 
 

2011. októberében kezdték el a munkát és december 31-ig 50%-ot fizettek. 

 

Hartinger Ottó 
 

Akkor milyen összegről volt szó? 

 

Kellerné Kovács Rita 
 

Ugyanennyiről.  

 

Hartinger Ottó 
 

Sajnálja, hogy nincs jelen a bizottsági ülésen a cég részéről senki. Megpróbált az interneten 

utánanézni a Kft-nek, ahol a mérlegbeszámoló is hozzáférhető. A cég beszámolója szerint az 

értékesítés nettó árbevétele 2011-ben 240.000 Ft volt, miközben több önkormányzatnak is 

dolgoznak. Ezek szerint tőlük közel 1.000.000 Ft-ot kaptak. Hogyan lehet, hogy csak 240.000 

Ft az árbevételük? 

 

Dorner László 
 

Ez nem tartozik a napirendhez.  

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-

testületnek. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 

meghozza az alábbi határozatát: 
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105/2012. (X.18.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság „A 2012 – 2014 

éveket érintő önkormányzati könyvvizsgálói 

feladatok ellátására benyújtott pályázat elbírálása” 

tárgyú előterjesztést megtárgyalta és a határozati 

javaslat elfogadását javasolja a képviselő-

testületnek. 

 

A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Határidő:  2012. október 19. 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

4. BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi 

fordulójának meghirdetése 

 Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Dorner László 
 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-

testületnek. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 

meghozza az alábbi határozatát: 

 

106/2012. (X.18.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a „BURSA 

HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójának 

meghirdetése” tárgyú előterjesztést megtárgyalta 

és a határozati javaslat elfogadását javasolja a 

képviselő-testületnek. 

 

A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Határidő:  2012. október 19. 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

5. Műfüves pálya kialakítása az Ajka, Sport u. 23. szám alatt ingatlanon 

 Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Hartinger Ottó 
 

Az önkormányzat jelentős mértékben támogatja az egyesület működését. Van-e befolyása, 

rálátása az önkormányzatnak arra vonatkozólag, hogy ez a pénz hogyan kerül elköltésre, 

milyen cégekkel köt szerződést a futball club?  
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Venczel Antal 
 

Az 508.000 Ft-ról beszélnek? 

 

Haringer Ottó 
 

Ez az összeg a műszaki ellenőrre vonatkozik, de a műszaki ellenőrzés a Kutas B. B. B. Kft. 

szerződésével összefüggésben van, mivel ők valósítják meg a műfüves pályát, a világítást, az 

utakat, a kaput, stb. Tudomása szerint a pályázattal kapcsolatban nem tárgyalt az 

önkormányzat, a Kutas B. B. B. Kft. lett a fővállalkozó. Ezzel kapcsolatban van-e valamilyen 

rálátás a szerződésekre, vagy csak odaadja az önkormányzat a pénzt és szabadon gazdálkodik 

az egyesület? 

 

Venczel Antal 

 

A képviselő-testület döntött arról, hogy támogatja az FC Ajka erre vonatkozó pályázatának 

benyújtására vonatkozó igényét. Maga a pályázó az FC Ajka. Az, hogy nekik hogyan kell 

levezényelni az egészet a jogszabályok szerint, őket ellenőrzi a pénzt adó szervezet. Nem 

ismeri a teljes részleteket. Felhatalmazást kaptak a képviselő-testülettől, hogy pályázzanak 

erre a feladatra. A minisztérium felé kell elszámolniuk, nem pedig az önkormányzat felé. Az 

508.000 Ft felhasználásáról köteles feléjük elszámolni. Erre pénzügyi megállapodást fognak 

kötni, amiben le lesznek írva a feltételeik. Ellenőrzik őket, csak itt kell egy állandó kapocs és 

egy olyan ember, aki erre szakmailag kamarai nyilvántartással rendelkezik. Ilyen nincs a 

hivatali állományban, ezért van erre szükség. Egyelőre ezt ellenőrzik, a többinek jogilag 

felelős elszámolni, hogy betartotta a közbeszerzési szabályokat, betart minden előírást. Neki 

el kell számolni afelé, akitől a pénzt kapta.  

 

Dorner László 
 

A Humán és Népjóléti Bizottság beszámoltatja azokat a civil szervezeteket, amelyek 

támogatást kaptak az önkormányzattól. Az önkormányzat által átutalt pénzeszközökről 

számot kell adni, hogy hogyan használták fel. Jogos a kérdés.  

 

Hartinger Ottó 
 

Örül annak, hogy műfüves pálya közpénzek felhasználásával épül, de amikor azt olvassa, 

hogy a Kutas B. B. B. Kft-nek a tulajdonosa ellen csődeljárás van folyamatban, üzletrészére 

zálogjog van alapítva, végrehajtás van ellene, akkor nem biztos abban, hogy Ajkán ilyen 

cégekkel kellene, különösen ilyen kényes helyzetben, ilyen szerződést kötni.  

 

Dorner László 
 

Ez nem tartozik a Pénzügyi és Ügyendi Bizottság feladatkörébe. Ezt az FC Ajka, mint 

társadalmi szervezet, aki önálló jogi személyiség, saját hatáskörében intézte. Neki is kell 

intézni. Neki kell számot adni arról, hogy a kapott pénzt mire és hogyan használta fel. 

Meglehetősen sok olyan cég működik, amely ellen csődeljárás folyik.  

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-

testületnek.  
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Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett 

meghozza az alábbi határozatát: 

 

107/2012. (X.18.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a „Műfüves 

pálya kialakítása az Ajka, Sport u. 23. szám alatti 

ingatlanon” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és a 

határozati javaslat elfogadását javasolja a 

képviselő-testületnek. 

 

A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Határidő:  2012. október 19. 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

6. Polgármester szabadságának engedélyezése 

 Előadó: Dorner László elnök 

 

Dorner László 
 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-

testületnek. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság szavazás előtti létszáma 6 fő. Molnár László nem szavazott. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 

meghozza az alábbi határozatát: 

 

108/2012. (X.18.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a „Polgármester 

szabadságának engedélyezése” tárgyú 

előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslat 

elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. 

 

A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Határidő:  2012. október 19. 

Felelős:    a bizottság elnöke 
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Dorner László 

 

Megköszöni a képviselők és a vendégek részvételét, az ülést 14.50 órakor bezárja 

 

K.m.f. 

 

 

Dorner László       Szőke Melinda 

       a bizottság elnöke             a bizottság titkára 


