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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: 1/18-1/2013. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság  

2013. február 12-én 13.00 órakor megtartott üléséről 

 

 

Ülés helye:  Városháza VI. emeleti kisterem 

 

Jelen vannak: Dorner László elnök 

 Pék Attila tanácsnok 

 Fülöp Zoltán tag 

 Johanidesz Sándor tag 

 Molnár László tag 

 Hartinger Ottó kültag 

 Pad Ferenc kültag 

 Simon István kültag 

 

Hiányzó képviselők: 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 

 

1. napirendi pont tárgyalásánál jelen vannak: 
Horváthné Szokoli Tímea könyvvizsgáló 

Andrónyi Miklós az Építési és Városgazdálkodási Iroda ügyintézője 

Kalóz Tímea az Építési és Városgazdálkodási Iroda ügyintézője 

Tóth Gergely stratégiai és fejlesztési referens 

 

2. napirendi pont tárgyalásánál jelen vannak: 
Andrónyi Miklós az Építési és Városgazdálkodási Iroda ügyintézője 

Kalóz Tímea az Építési és Városgazdálkodási Iroda ügyintézője 

Tóth Gergely stratégiai és fejlesztési referens 

 

3., 4., 5. és 6. napirendi pontok 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 8 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt 

megnyitja. 

 

 

Napirend megállapítása 

 

Dorner László 
 

Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a meghívó szerinti 3. napirendi pontot a bizottság nem 

tárgyalja, azt a napirendről leveszi.  

 

Szavazásra teszi fel a napirend elfogadását az elhangzott módosítással együtt. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 

napirendjét az elhangzott módosítással együtt elfogadja és meghozza az alábbi határozatát: 

 

6/2013. (I.17.) PÜB határozat 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

1. Ajka Város Önkormányzatának 2013. évi 

költségvetése 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

2. A parlagfű visszaszorításáról szóló 27/1995. 

(VIII.24.) önkormányzati rendelet hatályon 

kívül helyezése és az Ajka város területén 

alkalmazható távhőszolgáltatási díjak 

díjalkalmazási feltételeiről szóló 4/2012. 

(II.29.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

3. A 157/2012. (X.29.) Kt. határozattal 

kapcsolatos törvényességi felhívás 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

4. Ajka Városi Óvoda Alapító Okiratának 

módosítása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

5. Ajka Város Önkormányzata „Testvérvárosi 

csereüdültetési program” című pályázatának 

benyújtása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

6. KEOP-2012-4.10.0/A „Helyi hő és 

villamosenergia-igény kielégítése megújuló 

energiaforrásokkal” c. pályázati felhívásra 

pályázat benyújtása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 
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7. F.C. Ajka Kft. önkormányzati részvétellel 

történő megalapítása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

 

Napirend 

 

1. Ajka város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése  

 Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Hartinger Ottó 
 

Az előző években keletkezett fizetési kötelezettség idei évi vonatkozását nem érti. Nem tudja, 

hogy a 240 millió forint hogyan jön össze? Úgy gondolja, hogy ez összefügg a 

kezességvállalás, a tőke és kamat táblázattal. Mi az oka annak, hogy a idén duplájára 

emelkedik a képviselők juttatása? 

 

Fülöp Zoltán 
 

A szabadidő park, fürdő és strandszolgáltatás 150 millió forintról 93 millióra csökken. Mi 

ennek az oka? Általában 150 millió forint sem szokott elég lenni, az ősz folyamán a 

költségvetést emiatt módosítani szokták. A Kristályfürdő Kft-nél uszoda és kemping 

felújításra 15 millió forint van betervezve. Ez mit takar? 

 

Pad Ferenc 
 

Az átengedett központi adó azt jelenti, hogy kevesebbet kapnak vissza a központi 

visszaosztáskor? 

 

Fülöp Zoltán 
 

Többet. 

 

Kellerné Kovács Rita 
 

Az első kérdés a I. számú határozati javaslattal kapcsolatos. Igen, összefüggés van a két 

táblázat között. A tőkét és a kamatokat is figyelembe vették a I. számú határozatnál. A 13-as 

sorban a kötvénynek a tőke része szerepel, a 11-es sorban pedig az összes hitel, tőke és 

kamata a likvidhitellel együtt. A másik kérdés a képviselők juttatására vonatkozott. A tavalyi 

évben a polgármester és egy fizikai dolgozó bére a hivatalnál volt megtervezve, az idei évben 

pedig az önkormányzatnál tervezték a polgármester és alpolgármester juttatásait. A 

szakfeladat rendben a tisztségviselők, választott képviselők, bizottsági tagok ellátását kell 

megtervezni. A strandnál nagy fejlesztések várhatók. Azzal számolnak, hogy az uszodát 

bezárják.  

 

Fülöp Zoltán 
 

Az átépítés miatt az üzemeltetés nem folyik, ezért a költségük csökken? 
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Johanidesz Sándor 
 

Igen, valamivel csökken, de az nem biztos, hogy elég lesz ez a pénz. A kempingben a tavalyi 

évben 6.300.000 Ft-ból felújították az 1-es faházat, a sátorhelyeken kihelyezett 

villamosszekrényeket. Az akkori ajánlat alapján a 2-es faházzal kell folytatni. Ez a faház 

valamikor a keszthelyi kempingbe volt kihelyezve, ami átkerült Ajkára. Ennek a felújítása 

történne meg idén. A konyhai rész megújult, de a vizesblokk nem. Azért, hogy visszakerüljön 

a kemping a holland katalógusokba és ugyanúgy kiközvetítsék, fel kell újítani.  

 

Kellerné Kovács Rita 
 

Vannak helyi adók, amiket a képviselő-testület határoz meg, és vannak olyan adók amiket 

központilag határoznak meg. Ilyen pl. a gépjárműadó, aminél csak 40%-ot kap meg az 

önkormányzat, a 60% pedig központi bevételbe kerül. A személyi jövedelemadó helyben 

maradó részét teljesen elvették az önkormányzatoktól, ezért nem számoltak ezekkel a 

tételekkel. 

 

Fülöp Zoltán 
 

A telekadó vonatkozásában 327 millió forint szerepelt 2012. évben, most pedig 45 millió 

forint. Ez az ipari parkkal függ össze? 

 

Kellerné Kovács Rita 
 

Igen.  

 

Fülöp Zoltán 
 

Mi a helyzet ott? 

 

Hartinger Ottó 
 

A költségvetés áttekintésénél szembetűnő, hogy az előző évekhez képest lényeges változások 

vannak. A korábbi években a felhalmozási célú bevételekből pl. a 2012-es tervben 

1.200.000.000 Ft átcsoportosítottak a működési oldalra. Beterveztek mindenféle tárgyi 

eszköz, ingatlan, stb. értékesítést, ami sosem valósult meg. A működési oldalról a 

költségvetés a tervezés időszakában sosem volt biztosított. Az idei költségvetés alapján 

viszont szemmel látható, hogy most nem a fejlesztési oldalról kellene átcsoportosítani, hanem 

éppen fordítva, a működési oldalról csoportosítanak át 162 millió forintot a fejlesztési oldalra. 

Ebből azt a következtetést tudja levonni, hogy az önkormányzat idei évben tervezett 

működése sokkal megalapozottabb, mint a korábbi években volt. Ez nem egy mellékes 

körülmény. A költségvetésben szerepel az Újvilág utca felújítása. Ez örömmel tölti el, de 

megjegyzi, hogy a szomszédos Nefelejcs utca legalább olyan rossz állapotban van.  

 

Dorner László 
 

Legalább 30 utcát tudnának felsorolni. 
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Molnár László 
 

A Bányász Kulturális Egyesület és Bányász Férfikórus általános működtetésére szakmai 

színvonal emelésére 500.000 Ft-os tételt terveztek. Tudomása szerint a Bányász Férfikórus 

kivált a Bányász Kulturális Egyesületből. A megosztás hogyan fog történni? 

 

Kellerné Kovács Rita 
 

Ez fel is merült az egyeztetésnél. Egy egyesületet hoztak létre, csak nem tudták még 

megmondani az egyesület nevét, mert még nem kapták vissza a Cégbíróságról az iratokat. Ez 

az összeg a kórusnak lett nevesítve. A soron következő rendelet módosításakor, amikor már 

meg lesznek az információk, akkor pontosítani fogják. 

 

Dorner László 
 

Azt mindenki észrevette, hogy a költségvetési főösszeg 13 milliárd forintról kb. 5 milliárd 

forintra csökkent. Mindenki tudja, hogy mi ennek az oka, a hozzájuk tartozó közintézmények 

száma csökkent. A különböző felettes szervek által megfogalmazottakat az önkormányzat 

szakirodája betartotta. A közintézmények vezetőivel Kellerné Kovács Rita vezetésével a 

tárgyalásokat lefolytatták. Mint minden évben, idén is meghatározták a költségvetési 

intézményeknek, hogy mely irányelvek alapján kellett dolgozni. Ezen irányelvek között 

meghatározták, hogy a költségeket milyen irányból kell megközelíteni. A könyvvizsgálói 

véleményben megfogalmazásra került, hogy a törvényi előírásokat az önkormányzat 

maradéktalanul betartotta. Megfelelő, hatékony gazdálkodás, odafigyelés és irányítás mellett 

talán ezt az évet is sikerül jól zárniuk. Nem lesz könnyebb az önkormányzat helyzete 2013. 

évben sem. Kevés pénzből kell jól gazdálkodni. Nagyon sok fejlesztési feladatot határoztak 

meg. Tóth Gergely vezetésével nagyon sok pályázatot szeretnének csinálni, amihez elő kell 

teremteniük az önrészt. Ezt a munkát kiváló, magas szinten csinálják. Az ipari parkról az ipari 

park működtetőivel, tulajdonosaival az elmúlt héten tárgyaltak. Az önkormányzat is és a 

másik fél is definiálta, meghatározta a helyzetét. Egyelőre nem történt egyesség. Az első 

tárgyalás meg volt, ahol a költségek felmérésére került sor. A tárgyaláson a bank is jelen volt. 

A felek elmondták, hogy ki hogyan képzeli el a jövőt. Most mindkét oldalon háttérszámítások 

folynak. Ahogy ő látja, nem lesz egyszerű megegyezni, hogy ha azt tartják szem előtt, hogy a 

lehető legjobb hatékonysággal, a legjobb nyereséggel, a legjobb feltételek mellett jöjjön ki 

ebből a régóta húzódó ügyletből az önkormányzat. Megfelelő türelemmel majd meg lehet 

oldani. Felmerült a Nefelejcs utca kérdése. A 2010-es felmérések egyértelműen az Újvilág 

utcát mutatták a legrosszabb állapotúnak. Az önkormányzat már akkor ígéretet tett a 

lakóknak, hogy azt utcát valamilyen szinten fel fogják újítani. Ettől nem akarnak eltérni annak 

ellenére, hogy más oldalról is jöttek igen indokolt vélemények. A költségvetésből látható, 

hogy idén jobban figyelembe lehetet venni a város arculatát, a városképet a fejlesztéseknél. A 

Téglagyári utca környékére is komoly mennyiségű pénz kerül. Ugyanúgy kerül pénz a 

csingeri részre is.  

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság a I. számú határozati javaslat elfogadását javasolja a 

képviselő-testületnek.  

 

Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és tartózkodás nélkül 

meghozza az alábbi határozatát: 
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7/2013. (II.12.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság „Ajka Város 

Önkormányzatának 2013. évi költségvetése” 

tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az I. számú 

határozati javaslat elfogadását javasolja a 

képviselő-testületnek. 

 

A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Határidő:  2013. február 13. 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

Dorner László 
 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság a II. számú határozati javaslat elfogadását javasolja a 

képviselő-testületnek.  

 

Megállapítja, hogy a bizottság 8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 

meghozza az alábbi határozatát: 

 

8/2013. (II.12.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság „Ajka Város 

Önkormányzatának 2013. évi költségvetése” 

tárgyú előterjesztést megtárgyalta és a II. számú 

határozati javaslat elfogadását javasolja a 

képviselő-testületnek. 

 

A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Határidő:  2013. február 13. 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

Dorner László 
 

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

képviselő-testületnek. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és tartózkodás nélkül 

meghozza az alábbi határozatát: 

 

9/2013. (II.12.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az „Ajka város 

Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről” szóló 
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rendelet egy olvasatban történő megalkotását 

javasolja a képviselő-testületnek. 

 

A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Határidő:  2013. február 13. 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

2. A parlagfű visszaszorításáról szóló 27/1995. (VIII.24.) önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezése és az Ajka város területén alkalmazható távhőszolgáltatási 

díjak díjalkalmazási feltételeiről szóló 4/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

 Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Dorner László 
 

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

a képviselő-testületnek. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 

meghozza az alábbi határozatát: 

 

10/2013. (II.12.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság „A parlagfű 

visszaszorításáról” szóló 27/1995. (VIII.29.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezéséről és az „Ajka város területén 

alkalmazható távhőszolgáltatási díjak 

díjalkalmazási feltételeiről” szóló 4/2012. (II.29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

rendelet megalkotását javasolja a képviselő-

testületnek. 

 

A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Határidő:  2013. február 13. 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

3. A 157/2012. (X.29.) Kt. határozattal kapcsolatos törvényességi felhívás 

 Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Dorner László 
 

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

testületnek. 
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Megállapítja, hogy a bizottság 8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 

meghozza az alábbi határozatát: 

 

11/2013. (II.12.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság „A 157/2012. 

(X.29.) Kt. határozattal kapcsolatos törvényességi 

felhívás” 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:  2013. február 13. 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

4. Ajka Városi Óvoda Alapító Okiratának módosítása 

 Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Dorner László 
 

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

testületnek. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 

meghozza az alábbi határozatát: 

 

12/2013. (II.12.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az „Ajka Városi 

Óvoda Alapító Okiratának módosítása” 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:  2013. február 13. 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

5. Ajka Város Önkormányzata „Testvérvárosi csereüdültetési program” című 

pályázatának benyújtása 

 Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Dorner László 
 

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

testületnek. 
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Megállapítja, hogy a bizottság 8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 

meghozza az alábbi határozatát: 

 

13/2013. (II.12.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az „Ajka Város 

Önkormányzata „Testvérvárosi csereüdültetési 

program” című pályázatának benyújtása” 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:  2013. február 13. 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

6. KEOP-2012-4.10.0/A „Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló 

energiaforrásokkal” c. pályázati felhívásra pályázat benyújtása 

 Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Dorner László 
 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság az I. számú határozati javaslat elfogadását javasolja a 

képviselő-testületnek. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 

meghozza az alábbi határozatát: 

 

14/2013. (II.12.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság „KEOP-2012-

4.10.0/A „Helyi hő és villamosenergia-igény 

kielégítése megújuló energiaforrásokkal” c. 

pályázati felhívásra pályázat benyújtása” tárgyú 

előterjesztést megtárgyalta és az I. számú 

határozati javaslat elfogadását javasolja a 

képviselő-testületnek. 

 

A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Határidő:  2013. február 13. 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság az II. számú határozati javaslat elfogadását javasolja a 

képviselő-testületnek. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 

meghozza az alábbi határozatát: 
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15/2013. (II.12.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság „KEOP-2012-

4.10.0/A „Helyi hő és villamosenergia-igény 

kielégítése megújuló energiaforrásokkal” c. 

pályázati felhívásra pályázat benyújtása” tárgyú 

előterjesztést megtárgyalta és az II. számú 

határozati javaslat elfogadását javasolja a 

képviselő-testületnek. 

 

A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Határidő:  2013. február 13. 

Felelős:   a bizottság elnöke 

 

 

7. F.C. Ajka Kft. önkormányzati részvétellel történő megalapítása 

 Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

 

Dorner László 
 

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

testületnek. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett 

meghozza az alábbi határozatát: 

 

16/2013. (II.12.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az „F.C. Ajka 

Kft. önkormányzati részvétellel történő 

megalapítása” 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:  2013. február 13. 

Felelős:   a bizottság elnöke 
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Dorner László 

 

Megköszöni a képviselők és a vendégek részvételét, az ülést 13.30 órakor bezárja 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dorner László           Pék Attila  

       a bizottság elnöke                    a bizottság tanácsnoka 


