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A J KA  V Á ROS  Ö NKO R MÁ NY ZA TA  

PÉ N ZÜ GY I ÉS  ÜGY R E ND I 

B I ZOT TSÁ G  
 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. 

(88) 521-101       fax:(88) 212-794 

e-mail: polgarmester@ajkanet.hu 

Ügyszám: 1/66-17/2012. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság  

2012. november 29-én 13.00 órakor megtartott üléséről 

 

 

Ülés helye: Városháza VI. emeleti kisterem 

 

Jelen vannak: Dorner László elnök 

 Pék Attila tanácsnok 

 Molnár László tag 

 Hartinger Ottó kültag 

 Nagyné Takács Olga kültag 

 Pad Ferenc kültag 

 Simon István kültag 

 

Ülés közben érkezett:  Fülöp Zoltán tag 

 Johanidesz Sándor tag 

 

Valamennyi napirendi pont tárgyalásánál jelen vannak: 

Szőke Melinda titkár az Önkormányzati és Humánszolgáltató Iroda vezetője 

Kellerné Kovács Rita titkár a Pénzügyi Iroda vezetője 

 

Az 1./ napirendi pont tárgyalásánál jelen van:  

Horváth Jánosné belső ellenőr 

 

A 2./ napirendi pont tárgyalásánál jelen vannak:  

Venczel Antal az Építési és Városgazdálkodás Iroda vezetője 

Andrónyi Miklós az Építési és Városgazdálkodási Iroda ügyintézője 

Szabó József a Somló Volán Zrt vezérigazgatója 

 

A 3., 4., 7. napirendi pontok tárgyalásánál jelen van:  

Venczel Antal az Építési és Városgazdálkodás Iroda vezetője 

 

Az 5./ napirendi pont tárgyalásánál jelen van:  

Vincze Antal a Pénzügyi Iroda ügyintézője 

 

A 12./ napirendi pont tárgyalásánál jelen van:  

Tóth Gergely stratégiai és fejlesztési referens 

 

Dorner László 
 

Köszönti a bizottság tagjait és az ülésen megjelenteket. 
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Megállapítja, hogy a bizottság 9 tagja közül 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt 

megnyitja. 

 

Napirend megállapítása 

 

Dorner László 

 

Szavazásra teszi fel a napirend elfogadását. 

 

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

napirendjét elfogadja és meghozza az alábbi határozatát: 

 

114/2012. (XI.29.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

1. Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési 

terve 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

2. Somló Volán Zrt. közszolgáltatási szerződés 

módosítása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

3. Lakások és helyiségek bérletére és 

elidegenítésére vonatkozó 30/1993. (XII.28.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

4. Ajka város fizető parkolási rendszerének 

szabályozásáról szóló rendelet módosítása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

5. A helyi adórendeletek felülvizsgálata, a helyi 

iparűzési adó, a telekadó az építményadó, 

magánszemélyek kommunális adója, valamint 

a talajterhelési díjról szóló rendelet 

újraalkotása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

6. Az „Ajka” helységnév, valamint az 

Önkormányzat jelképeinek használatáról szóló 

rendelet megalkotása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

7. A telekvásárlási támogatásról szóló 17/2012. 

(VI.12.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 
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8. Közös önkormányzati hivatal létrehozása 

Halimba és Öcs települési önkormányzatával 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

9. Intézmények Alapító Okiratának módosítása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

10. Az egészségügyi alapellátás háziorvosaival 

kötendő feladatátvállalási szerződések 

felülvizsgálata 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

11. Az egészségügyi alapellátási feladatok 

ellátására feladat-ellátási szerződés megkötése 

a Magyar Imre Kórházzal 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

12. Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő 

Központ – Pályázat benyújtása a TÁMOP – 

3.2.13-12/1 Kulturális intézmények részvétele 

a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában 

című pályázati felhívásra 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

13. Pályázat beadása a Hátrányos Helyzetű 

Tanulók Arany János Tehetséggondozó 

Programjában történő részvételre 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

ZÁRT ÜLÉS 

 

14. Az aljegyzői munkakörre kiírt pályázat 

elbírálása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

ZÁRT ÜLÉS VÉGE 

 

15. ”Az önkormányzat félidőben” tájékoztató a 

Képviselő-testület 2011-2014. évekre szóló 

gazdasági programjának időarányos 

végrehajtásáról 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

16. Ajka város Önkormányzatának 2012. 

háromnegyedévi gazdálkodásáról szóló 

tájékoztatója, 2013. évi költségvetési 

koncepciója 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 
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Napirend 

 

1. Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési terve  
Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Dorner László 
 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 

elfogadását. 

 

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

meghozza az alábbi határozatát: 

 

115/2012. (XI.29.) PÜB. határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a 2013. évre 

vonatkozó belső ellenőrzési tervet a mellékletben 

foglaltak szerint jóváhagyja.    

 

 

2. Somló Volán Zrt közszolgáltatási szerződés módosítása  
Előadó: Schwartz Béla polgármester    

 

Szabó József 

 

Tájékoztatja a bizottságot, hogy a társaság eredeti javaslata 5,6 %-os díjemelés és a működési 

támogatás, mellyel a szolgáltatás a továbbiakban ellátható. Javaslat volt továbbá, hogy a 

helyközi járatú szolgáltatások területén bővítés történjen. Farkasgyepű, Bakonyjákó térsége 

közvetlen összeköttetést kapna, ezért azokkal a járatokkal, amelyekkel azokban a térségekben 

bővítenek, valamint a meglévők járatok meghosszabbításával, további szolgáltatást tudnának 

vállalni elsősorban Ajkarendek, és Bakonygyepes térségében. A másik javaslat szerint 6,8-6,9 

%-os lenne az emelés, mivel a működési támogatás növelésére a város nem lát lehetőséget.  

 

Dorner László 

 

Javasolja 43 millió forintos éves támogatás és a 6,9 %-os díjemelés elfogadását.  

 

Pad Ferenc 

 

Kérdése, a javaslat tartalmazza a központi emelkedést is?  

 

Szabó József 

 

Az elmúlt évben a központi támogatás volt a kedvezményes tanuló és nyugdíjas bérletek 

árkiegészítése. Ez évek óta bruttó 1.710 forint, nem emelkedik. Nincs információ arra, hogy a 

költségvetésben ezen a soron valamilyen változást terveznének. Miután a város megfelelő 

módon támogatta a helyi közlekedés fenntartását, ezért egy pontozási rendszer alapján 

támogatja az állam a városoknak ezt a fajta szándékát. Ezen a címen 11.615 ezer forint 

érkezett a társasághoz. Ezt a jövő évben is ezzel az összeggel vették figyelembe.  

AjkaPUB20121129_01.pdf
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Változás még, hogy a díjtalan utazások (6 év alatti, 65 év feletti) miatt, a költségvetés 

megváltoztatta a korábbi számítási módot. Ezért a jövő évben az ajkai népesség és bruttó 18 

forint szorzatával számolhat a társaság. 

 

Pék Attila  

 

Az előterjesztésben szerepel Ajkarendek és Bakonygyepesen áthaladó járatok változása. 

Bakonygyepesen több járat megy majd keresztül, Rendeken néhány járatot kivesznek.  

 

Szabó József 

 

A 2012-es év lényeges változása volt, hogy a minisztérium, az önkormányzat és a volán 

társaság között fennálló szerződés bővítésére került sor. Padragkút városrész ellátását a 

helyközi autóbuszok látják el, ezért jogosultak az ott élők számára továbbra is helyi 

díjszabással a szolgáltatást ellátni. A helyközi közlekedésben a tanuló bérlet kiemelt 

kedvezményű bérlet, 90 %-os támogatottságú. Eddig is voltak olyan menetrendszerinti 

járatok, amelyek Kislődig, Városlődig közlekedtek, de ezeket a járatokat is menetrend 

módosítás keretében úgy igazítják, hogy Ajkarendeken és Bakonygyepesen keresztül járjanak. 

A Somló Volán Zrt is egy nagyobb társaság része lesz. A szombathelyi központtal létrejövő 

Észak-nyugat Magyarországi Közlekedési Központba csatlakozik be. Lehet, hogy ezzel 

párhuzamosan csökkenteni tudják a járatok számát amellett, hogy a kiszolgálás ugyanaz a 

szintű marad. 

 

Pad Ferenc 

 

Az anyagban olvasható, hogy 3,5 %-os utas szám csökkenéssel számolnak. A benzin árát 

folyamatosan emelik, nincs még most sem olyan hatása, hogy a tömegközlekedés irányába 

terelje az embereket?  

 

Szabó József 

 

Hosszú évek tendenciája az átlag 6 %-os utas szám fogyás. A külső peremkerületekben 

élőknek azonban nincs alternatívája, a városban élők viszont megválaszthatják, hogy 

tömegközlekedéssel, gyalog, kocsival közlekednek. Aki minden napos utas, vagy nagyobb 

távolságot utazik, azoknak továbbra is számítanak az utazására. Nem nagy népesség veszi 

igénybe a tömegközlekedést, de aki igénybe veszi, annak számára nagyon fontos szolgáltatás. 

 

Dorner László 

 

Az önkormányzat részére ez kötelezően ellátandó feladat. Egymásra vannak utalva, meg kell 

keresni a lehető legjobb megoldást. 

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság a 3-4. mellékletnek megfelelő határozati javaslat 

elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett 

meghozza az alábbi határozatát: 
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116/2012. (XI.29.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a „Somló Volán 

Zrt.-vel megkötött Közszolgáltatási Szerződés 

módosítása” tárgyú előterjesztés 3-4. 

mellékleteknek megfelelő határozati javaslat 

elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.  

A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Határidő:  2012. november 30. 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

 

3. Lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó 30/1993. (XII.28.)  

önkormányzati rendelet módosítása  

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Dorner László 
 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 

elfogadását és a rendelet egy olvasatban történő megalkotását. 

 

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

meghozza az alábbi határozatát: 

 

117/2012. (XI.29.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a „Lakások és 

helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó 

szabályokról” szóló többször módosított 30/1993. 

(XII.28.) önkormányzati 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. november 30. 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

 

4. Ajka város fizető parkolási rendszerének szabályozásáról szóló rendelet  

módosítása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Dorner László 
 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 

elfogadását és a rendelet egy olvasatban történő megalkotását. 
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Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül 

meghozza az alábbi határozatát: 

 

118/2012. (XI.29.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság „Ajka város 

fizető parkolási rendszerének szabályozásáról” 

szóló 14/2012. (V.18.) 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. november 30. 

Felelős:    a bizottság elnöke 
 

 

5. A helyi adórendeletek felülvizsgálata, a helyi iparűzési adó, a telekadó, az  

építményadó, magánszemélyek kommunális adója, valamint a talajterhelési  

díjról szóló rendelet újraalkotása  

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Kellerné Kovács Rita 

 

Tájékoztatja a bizottságot, hogy a talajterhelési díjról szóló rendeletben a hatályon kívül 

helyezendő rendelet száma hibásan szerepel, a helyes rendeletszám 26/2004. (IX.20.).  

A magánszemélyek kommunális adójánál a beterjesztett szövegrészben a mentességeknél a 2. 

§ (6) bekezdés a./ pontjánál: „az az adóalany, aki 2008. július 1-jétől, vagy azt követően vált 

munkanélkülivé…” A „vagy azt” mondatrész felesleges, kivételét javasolja. 

 

Hartinger Ottó 

 

Az építményadó mértéke 1.100 forintról 1.600 forintra változik. Kérdése, mennyi a 

maximum?   

 

Kellerné Kovács Rita 

 

A maximum 1.722,9 forint. 

 

Pék Attila 

 

Talajterhelési díjjal kapcsolatban kérdezi, mennyien fizetik, és azoknak, akik rákötnek, kell 

fizetniük közműfejlesztési hozzájárulást, van-e határidő a rákötésre?  

 

Kellerné Kovács Rita 

 

A 3.600 forint 2012. évtől van, tehát a 2012. évi fogyasztás után számolják a 3.600 forintot. 

Folyamatosan vannak rákötések, akik nem kötöttek rá nem is fognak rákötni, és a díjat sem 

fogják befizetni, mert nem képesek rá.  
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600.000 forint körüli érték, ami befolyt a talajterhelési díjból és marad az önkormányzatnál. A 

Bakonykarszt Zrt adja az adatokat, ellenőrzi a rákötést és megadja a fogyasztást.  

 

Molnár László 

 

Kérdése, ki állapítja meg az emelés mértékét a helyi önkormányzat vagy kormányhatározat 

alapján történik?  

 

 

Kellerné Kovács Rita 

 

Központi előírás, ezzel próbálják meg ösztönözni a lakosságot a rákötésre.  

 

Pad Ferenc 

 

2011-ben a kedvezményeket már megszüntették az építményadó vonatkozásában. Kérdése, 

milyen a vállalkozások adófizetési morálja?  

 

Vincze Antal 

 

Ma az adófizetési morál nem a legjobb, de nem is túl rossz. A kivetett adó 90 %-a eddig 

megfizetésre került. Véleménye szerint ekkora emelés mellett nem fog változni a fizetési 

morál, inkább többen fognak részlefizetési kedvezményt kérni. Egyszerűen beszedhető 

adónem.  

 

Molnár László 

 

Többen sérelmezik, hogy az építményadóban nagyon magas az érték. Kérdése, méltányosabb 

elbírálás lehetséges-e, esetleg a kieső részeken lehetne kevesebb az adó mértéke?  

 

 

Hartinger Ottó 

 

Az építményadó mértékét 50 %-kal meg akarják emelni, ezzel több cégnek lényeges 

költségnövekedést okoznak. Véleménye szerint, ha pénzügyi alapja lenne az egésznek, 

értelmesen lehetne róla beszélni. 

 

Ülés közben megérkezett Fülöp Zoltán és Johanidesz Sándor képviselő.  

 

Pad Ferenc 

 

Örvendetes, hogy ilyen jó a fizetési morál, de úgy gondolja, el kellene gondolkodni azon, 

hogy azok a vállalkozások, melyek beruháznak, esetleg új munkahelyet is teremtenek, 

kedvezményt vehessenek igénybe.  

 

 

Fülöp Zoltán  

 

Az előbb elhangzottakat szívesen venné módosító indítványként.  
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Dorner László 

 

A frakció ülésen éppen Pék Attila vetette fel, hogy hogyan lehetne visszacsatolni a 

beruházásokon keresztül egy mérséklést az építményadónál. Abból indultak ki, hogy hogyan 

lehet azokat a pénzeket behozni, amelyek szükségesek a majdan felvett kölcsönök 

törlesztéséhez. Ma a városnak pénzügyi szempontból igen komoly gondot jelent három cég: 

Mal Zrt, Bakonyi Erőmű Rt, Üveggyár. Ezek a pénzek hiányoznak, amit valamilyen 

adóformában pótolni kell.  

 

Pék Attila 

 

Tudomása szerint az építményadónál nem lehet adókedvezményt adni.  

 

Fülöp Zoltán  

 

Kérdése, az övezeti besorolásokat sem lehet visszaállítani?  

 

Vincze Antal  

 

Tájékoztatja a bizottságot, hogy a 2013. január 1-jétől életbe lépő helyi adó változásból 

központilag az összes mentességet kivették. Egyedüli mentesség csak a magánszemélyek 

kommunális adójában érvényesíthető.  

 

Fülöp Zoltán  

 

Jelentős hitel visszafizetéssel terhelődik a város költségvetése. Több cég tartozik az 

önkormányzatnak, de kérdés, mennyinek tartozik az önkormányzat. Véleménye szerint ezt 

nem lehet az adóterhekhez bevonni. Vannak követelések és vannak kötelezettségek. 

Polgármester Úrtól hangzott el, hogy egy város finanszírozását a külső cégekkel remekül lehet 

finanszírozni. A rendelet módosításban 45 %-kal megemelik az építményadó mértékét. Úgy 

gondolja, a kisebb cégeknek nagyobb terhet jelent ez az emelés. Véleménye szerint meg kell 

találni annak lehetőségét, hogy ha nem adókedvezményként, de valamilyen módon vissza 

kellene juttatni ennek egy bizonyos hányadát, munkahelyteremtés, beruházás, fejlesztés 

esetén.  

 

Dorner László 

 

Tudomása szerint a háttéranyagok a minisztériumból azt tartalmazzák, hogy majd a 20-70 %-

os konszolidációs összegeket csak saját fejlesztésekre fordíthatják, európai fejlesztésekre nem. 

Ha egy önkormányzat életéből hiányzik egy másik adónem bevétele, az valóban hiányzik. De 

tudják, hogy ennek egyik része miből következik. 

 

Fülöp Zoltán  

 

A kormány azon van, hogy az önkormányzatokat ebből a helyzetből valamilyen módon 

kisegítse. Az elmúlt időszakban történt a városban egy ésszerűtlen és erőn felüli fejlesztési, 

beruházási helyzet, és amikor összecsapnak a hullámok az önkormányzat felett, akkor 45 %-

kal megemelnek egy adónemet, kifizettetik mással. 1,2 milliárd forint hiányzik a működési 

oldalon. Nem történt olyan beruházás, ahol a működési kiadásokat csökkenteni lehetett volna.  
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Dorner László 

 

Véleménye szerint az önkormányzatnak az a feladata, hogy olyan feltételeket teremtsen a 

dolgozó és majdan létrejövő vállalkozásoknak, hogy azok profitálisan működjenek, továbbá 

feladata, hogy azoktól a vállalatoktól a helyi adókon keresztül bevonja a gazdálkodásba azt a 

pénzt, amellyel meg tudja oldani a feladatokat. Az elmúlt nyolc évben nagyon sok pénzt 

forgatott az önkormányzat vissza azért, hogy új munkahelyek jöjjenek létre.  

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 

elfogadását és a rendelet egy olvasatban történő megalkotását. 

 

Megállapítja, hogy szavazás előtt a bizottság létszáma 9 fő.  

 

Megállapítja, hogy a bizottság 6 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett 

meghozza az alábbi határozatát: 

 

119/2012. (XI.29.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a „Helyi 

iparűzési adóról” szóló rendelet egy olvasatban 

történő megalkotását javasolja a képviselő-

testületnek.  

 

A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Határidő:  2012. november 30. 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 

elfogadását és a rendelet egy olvasatban történő megalkotását. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 6 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, tartózkodás nélkül 

meghozza az alábbi határozatát: 

 

120/2012. (XI.29.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a „Telekadóról” 

szóló rendelet egy olvasatban történő megalkotását 

javasolja a képviselő-testületnek.  

 

A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Határidő:  2012. november 30. 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 

elfogadását és a rendelet egy olvasatban történő megalkotását. 
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Megállapítja, hogy a bizottság 6 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, tartózkodás nélkül 

meghozza az alábbi határozatát: 

 

121/2012. (XI.29.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az 

„Építményadóról” szóló rendelet egy olvasatban 

történő megalkotását javasolja a képviselő-

testületnek.  

 

A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Határidő:  2012. november 30. 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 

elfogadását és a rendelet egy olvasatban történő megalkotását. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 6 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett 

meghozza az alábbi határozatát: 

 

122/2012. (XI.29.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a 

„Magánszemélyek kommunális adójáról” szóló 

rendelet egy olvasatban történő megalkotását 

javasolja a képviselő-testületnek.  

 

A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Határidő:  2012. november 30. 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 

elfogadását és a rendelet egy olvasatban történő megalkotását. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 6 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett 

meghozza az alábbi határozatát: 

 

123/2012. (XI.29.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a 

„Talajterhelési díjról” szóló rendelet egy 

olvasatban történő megalkotását javasolja a 

képviselő-testületnek.  

 

A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 
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Határidő:  2012. november 30. 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

 

6. Az „Ajka” helységnév, valamint az Önkormányzat jelképeinek használatáról  

szóló rendelet megalkotása  

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Hartinger Ottó  

 

Cégüknél a szakszervezet nevében szerepel az ajkai név. Kell fizetni a szakszervezetnek, ha 

továbbra is szeretné használni az Ajka nevet? Továbbá 20 éve működik egy nyugdíjas 

alapítvány, melynek nevében szintén szerepel az Ajka név. Kell fizetni nekik is? 

 

Fülöp Zoltán  

 

Kérdése, az MSZP Ajkai Szervezete esetében, mi a helyzet? Teljesen új rendeltről van szó, 

vagy átvett alkotás?  

 

Molnár László 

 

Kérdése, akik Ajka hírnevét viszik tovább, nekik is kell fizetni?  

 

Pék Attila 

 

Kérdése, hány céget érint jelenleg, akik viselik az Ajka nevet?  

 

Szőke Melinda 

 

Ajka város nem egyedülálló módon alkot úgy rendeletet címer és névhasználat tárgyában, 

amiért díjat szeretne beszedni. Ilyen rendelettel találkozni Zugló és Pécel városában is. 

Megvizsgálták ezen városok rendeletének beltartalmát és a városvezetés elképzelését 

próbálták átültetni a jelen rendelet-tervezetbe. A rendelet 3. § (3) bekezdése szerint abban az 

esetben nem kell engedélyt kérni a szervezeteknek, gazdasági társaságoknak, ha Ajka város 

Önkormányzata így hozza létre. A (4) bekezdés rögzíti, hogy a tömegközlekedési eszközök 

megállóiban feltüntetett Ajka helységnév megnevezésekor sem kell engedélyezni. Egyéb 

esetekben meg kell kérni az engedélyt. Jelenleg 20 egyesület, szervezet kérte meg az 

önkormányzattól a névhasználati kérelmet az akkor hatályos rendelet szabályainak 

megfelelően. Azon szervezeteket, akiknek a rendeleti szabályozásnak megfelelő névhasználati 

kérelme van, az önkormányzat fogja megkeresni, hiszen a rendelet záró rendelkezései között 

szerepel, hogy akik korábban jogszerűen megkapták az Ajka névhasználatot, azok is elvesztik 

ezt a jogosultságot és nekik is 60 napon belül új kérelmet kell előterjeszteni, ha szeretnék 

továbbra is használni. Aki nem kéri a továbbiakban, annak testület visszavonhatja a 

névhasználatot.  

 

Fülöp Zoltán  

 

A testület gyakorolhat méltányosságot?  
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Szőke Melinda 

 

Ha módosító indítványként beterjesztik, akkor lehet.  

 

Pad Ferenc 

 

A rendelet szerint a képviselő-testület adhat felmentést, határozatlan időre szóló névhasználati 

engedélyt adhat ki? Ennek díja is 150.000 forint?  

 

Szőke Melinda 

 

A képviselő-testület adhat ki határozott, határozatlan időre szóló engedélyt. Határozatlan 

időre szóló engedély díja 150.000 forint. Határozott időre 1 hónapra 10 ezer forint, egy évre 

40 ezer forint a díj.  

 

Fülöp Zoltán  

 

Kérdése, ez a bevétel hogyan javítja a költségvetést?  

 

Szőke Melinda 

 

A városvezetés sem ettől fogja remélni a költségvetési egyensúly helyreállítását. Cél az 

illegális névhasználók kiszorítása.  

 

Pék Attila 

 

Kérdése, aki az elmúlt néhány évben kapott engedélyt, az határozott időre vagy visszavonásig 

kapta?  

 

Szőke Melinda 

 

Határozatlan időre szól az engedélyük a jelenleg még érvényes rendelet alapján. Akkor vonja 

vissza az engedélyt a képviselő-testület, ha az egyesület kéri, vagy ha méltatlanná válik a 

szervezet a névhasználatra. Ezzel a rendelettel hatályon kívül helyeződik a jelenleg hatályos 

Ajka név használat, illetve a címer- és jelképek használatáról szóló rendelet.  

 

Dorner László 

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 

elfogadását és a rendelet egy olvasatban történő megalkotását. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett 

meghozza az alábbi határozatát: 

 

124/2012. (XI.29.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az „Ajka” 

helységnév, valamint az Önkormányzat 

jelképeinek használatáról” szóló rendelet egy 
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olvasatban történő megalkotását nem javasolja a 

képviselő-testületnek.  

 

A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Határidő:  2012. november 30. 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

 

7. A telekvásárlási támogatásról szóló 17/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelet 

módosítása  

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Dorner László 

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 

elfogadását és a rendelet egy olvasatban történő megalkotását. 

 

Megállapítja, hogy szavazás előtt a bizottság létszáma 6 fő.  

 

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

meghozza az alábbi határozatát: 

 

125/2012. (XI.29.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a 

„Telekvásárlók támogatásáról” szóló 17/2012. 

(VI.12.) önkormányzati 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. november 30. 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

 

8. Közös önkormányzati hivatal létrehozása Halimba és Öcs települési  

önkormányzatával  
Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Molnár László 

 

Kérdése, a két település önkormányzata továbbra is funkciónál?  

 

Szőke Melinda 

 

Tájékoztatja a bizottságot, az előterjesztés csak a hivatali szervezetet érinti. Az 

önkormányzatok 7, illetve 5 fővel továbbra is működnek.  
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Korábban a halimbai, öcsi település ügyeit közös körjegyzőség látta el. Mivel ezen 

települések lakosságszáma nem éri el a 2000 főt, a törvény úgy rendelkezik, hogy vagy 

összeáll több kis falu és hoznak létre egy közös hivatalt, vagy becsatlakozik egy városhoz. A 

halimbai körjegyzőségen 9 fő dolgozik. Közülük 6 fő a tapolcai járási hivatalhoz megy. 

Január 1-jétől három fő kezdi meg munkáját a kirendeltségen. A halimbai kirendeltség és az 

ajkai hivatal egy közös hivatalt fog alkotni.  

 

Dorner László 

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 

elfogadását. 

 

Megállapítja, hogy szavazás előtt a bizottság létszáma 9 fő.  

 

Megállapítja, hogy a bizottság 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 

meghozza az alábbi határozatát: 

 

126/2012. (XI.29.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a „Közös 

önkormányzati hivatal létrehozása Halimba és Öcs 

települési önkormányzatával” 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. november 30. 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

 

9. Intézmények Alapító Okiratának módosítása  

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Dorner László 

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 

elfogadását. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 

meghozza az alábbi határozatát: 

 

127/2012. (XI.29.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az 

„Intézmények Alapító Okiratának módosítása” 

tárgyú előterjesztést megtárgyalta és a Nagy 

László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ 

Alapító Okiratának módosításáról szóló határozati 
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javaslat elfogadását javasolja a képviselő-

testületnek. 

 

A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Határidő:  2012. november 30. 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 

elfogadását. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 

meghozza az alábbi határozatát: 

 

128/2012. (XI.29.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az 

„Intézmények Alapító Okiratának módosítása” 

tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az Ajkai 

Szakképző Iskola és Kollégium Alapító 

Okiratának módosításáról szóló határozati javaslat 

elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. 

 

A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Határidő:  2012. november 30. 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 

elfogadását. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 

meghozza az alábbi határozatát: 

 

129/2012. (XI.29.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az 

„Intézmények Alapító Okiratának módosítása” 

tárgyú előterjesztést megtárgyalta és a Borsos 

Miklós Általános Iskola Alapító Okiratának 

módosításáról szóló határozati javaslat elfogadását 

javasolja a képviselő-testületnek. 

 

A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Határidő:  2012. november 30. 

Felelős:    a bizottság elnöke 
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Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 

elfogadását. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 

meghozza az alábbi határozatát: 

 

130/2012. (XI.29.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az 

„Intézmények Alapító Okiratának módosítása” 

tárgyú előterjesztést megtárgyalta és a Fekete 

István – Vörösmarty Mihály Általános Iskola, 

Gimnázium és Szakközépiskola Alapító 

Okiratának módosításáról szóló határozati javaslat 

elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. 

 

A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Határidő:  2012. november 30. 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 

elfogadását. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 

meghozza az alábbi határozatát: 

 

131/2012. (XI.29.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az 

„Intézmények Alapító Okiratának módosítása” 

tárgyú előterjesztést megtárgyalta és a Bródy Imre 

Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény Alapító Okiratának módosításáról szóló 

határozati javaslat elfogadását javasolja a 

képviselő-testületnek. 

 

A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Határidő:  2012. november 30. 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 

elfogadását. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 

meghozza az alábbi határozatát: 

 



18 

 

132/2012. (XI.29.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az 

„Intézmények Alapító Okiratának módosítása” 

tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az Ajka 

Városi Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 

szóló határozati javaslat elfogadását javasolja a 

képviselő-testületnek. 

 

A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Határidő:  2012. november 30. 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

 

 

10. Az egészségügyi alapellátás háziorvosaival kötendő feladatátvállalási szerződések 

felülvizsgálata  

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Dorner László 

 

A háziorvosok sérelmezték, hogy nem egyeztettek velük. Úgy gondolja célszerű lett volna az 

előterjesztést egyeztetni a háziorvosokkal.  

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 

elfogadását. 

 

Megállapítja, hogy szavazás előtt a bizottság létszáma 7 fő.  

 

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

meghozza az alábbi határozatát: 

 

133/2012. (XI.29.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság „Az 

egészségügyi alapellátás háziorvosaival kötendő 

feladatátvállalási szerződések felülvizsgálata” 

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. november 30. 

Felelős:    a bizottság elnöke 
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11. Az egészségügyi alapellátási feladatok ellátására feladat-ellátási szerződés  

megkötése a Magyar Imre Kórházzal  

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Dorner László 

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 

elfogadását. 

 

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

meghozza az alábbi határozatát: 

 

134/2012. (XI.29.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság „Az 

egészségügyi alapellátási feladatok ellátására 

feladat-ellátási szerződés megkötése a Magyar 

Imre Kórházzal” 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. november 30. 

Felelős:   a bizottság elnöke 

 

 

12. Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ – Pályázat benyújtása a  

TÁMOP – 3.2.13-12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési  

feladatok ellátásában c. pályázati felhívásra  

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Dorner László 

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 

elfogadását. 

 

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

meghozza az alábbi határozatát: 

 

135/2012. (XI.29.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a „Nagy László 

Városi Könyvtár és Szabadidő Központ – Pályázat 

benyújtása a TÁMOP – 3.2.13-12/1 Kulturális 

intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési 

feladatok ellátásában című pályázati felhívásra” 

tárgyú előterjesztést megtárgyalta és a határozati 

javaslat elfogadását javasolja a képviselő-

testületnek. 
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A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Határidő:  2012. november 30. 

Felelős:   a bizottság elnöke 

 

 

13. Pályázat beadása a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó  

Programjában történő részvételre  

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Dorner László 

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 

elfogadását. 

 

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

meghozza az alábbi határozatát: 

 

136/2012. (XI.29.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a „Pályázat 

beadása a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany 

János Tehetséggondozó Programjában történő 

részvételre” 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. november 30. 

Felelős:   a bizottság elnöke 

 

 

Zárt ülés. 

(A zárt ülés anyag külön jegyzőkönyvben található.) 

 

15. „Az önkormányzat félidőben” tájékoztató a Képviselő-testület 2011-2014. évekre 

szóló gazdasági programjának időarányos végrehajtásáról  

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Hartinger Ottó 

 

Az előterjesztésben szerepel a vagyoni helyzetről egy táblázat, ahol az egyéb ingatlanoknál 

152 ha-ról 441 ha-ra ugrik a vagyon. Kérdése, mitől ez a magas emelkedés?  

 

Dorner László 

 

Kéri az irodavezetőket nézzenek utána a kérdésnek.  
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Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a tájékoztató 

elfogadását. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett 

meghozza az alábbi határozatát: 

 

138/2012. (XI.29.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság „Az 

önkormányzat félidőben” tájékoztató a Képviselő-

testület 2011-2014. évekre szóló gazdasági 

programjának időarányos végrehajtásáról” tárgyú 

előterjesztést megtárgyalta és a tájékoztató 

elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. 

 

A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Határidő:  2012. november 30. 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

 

16. Ajka város Önkormányzatának 2012. háromnegyedévi gazdálkodásáról szóló 

tájékoztatója, 2013. évi költségvetési koncepciója  

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Hartinger Ottó 

 

Az ajkai szakképző iskolánál az időarányos költség messze magasabb, mint a többi 

intézménynél, miből adódik? A mérleg táblában szerepel a külső, belső finanszírozás, 

zárópénzkészlet. Kérdése, ezen összegek pillanatnyi állapotot mutatnak?  

 

Kellerné Kovács Rita 

 

Tájékoztatja a bizottságot, az intézmény peres eljárásban volt az alkalmazottakkal, ezért 

magasabb a teljesítés a személyi juttatásoknál és az adóknál.   

Szeptember 30-án Ajka város Önkormányzatának 574 millió forint volt a zárópénzkészlete.  

 

Hartinger Ottó 

 

Az előterjesztésben olvasható, hogy a „polgármesteri hivatal az államigazgatási feladatokat 

magas szakmai színvonalon, költséghatékonyan, az ügyfelek megelégedettségével látta el.” 

Személy szerint nem ért egyet a leírtakkal, hiszen a közelmúltban történt, hogy néhányan nem 

kaptak megfelelő időben időpontot, ezért vidékre kellett menni ügyintézésre.  

 

Dorner László 

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a tájékoztató 

elfogadását. 
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Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett 

meghozza az alábbi határozatát: 

 

139/2012. (XI.29.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az „Ajka város 

Önkormányzatának 2012. háromnegyedévi 

gazdálkodásáról szóló tájékoztatója, 2013. évi 

költségvetési koncepciója” tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és a 2012. háromnegyedévi 

gazdálkodásról szóló tájékoztató határozati 

javaslatának elfogadását javasolja a képviselő-

testületnek. 

A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Határidő:  2012. november 30. 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés 

elfogadását. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett 

meghozza az alábbi határozatát: 

 

140/2012. (XI.29.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az „Ajka város 

Önkormányzatának 2012. háromnegyedévi 

gazdálkodásáról szóló tájékoztatója, 2013. évi 

költségvetési koncepciója” tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és a 2013. évi költségvetési 

koncepcióról szóló határozati javaslat elfogadását 

javasolja a képviselő-testületnek. 

A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Határidő:  2012. november 30. 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

Dorner László 

 

A részvételt megköszöni, a bizottsági ülést 14.27 órakor bezárja 

 

K.m.f. 

 

 

Dorner László     Szőke Melinda 

        elnök              titkár 


