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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: 1/18-2/2013. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság  

2013. február 21-én 13.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről 

 

 

 

Ülés helye:  Városháza VI. emeleti kisterem 

 

Jelen vannak: Dorner László elnök 

 Pék Attila tanácsnok 

 Fülöp Zoltán tag 

 Johanidesz Sándor tag 

 Nagyné Takács Olga kültag 

 Simon István kültag 

 

Hiányzó képviselők: Molnár László tag 

 Hartinger Ottó kültag 

 Pad Ferenc kültag 

 

Valamennyi napirendi pont tárgyalásánál jelen vannak: 

Szőke Melinda titkár, az Önkormányzati és Humánszolgáltató Iroda vezetője 

Kövesi Erika a Pénzügyi Iroda ügyintézője 

 

 

Dorner László 
 

Köszönti a bizottság tagjait és az ülésen megjelenteket. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 9 tagja közül 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt 

megnyitja. 

 

 

Napirend megállapítása 

 

Dorner László 
 

Szavazásra teszi fel a napirend elfogadását. 

 

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

napirendjét elfogadja és meghozza az alábbi határozatát: 
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17/2013. (II.21.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

1. Ajka Város Önkormányzatának döntése a 

Magyar Állam által történő adósságállomány 

átvállalásáról  

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

2. A szociális ellátásokról szóló többször 

módosított 4/2008. (II.18.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

3. Az új közfoglalkoztatási program 

megvalósulása Ajka városában 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

 

Napirend 

 

 

1. Ajka Város Önkormányzatának döntése a Magyar Állam által történő 

adósságállomány átvállalásáról 

 Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Dorner László 
 

Az előterjesztés korrekt. Leírták benne, hogy az állam különböző szakszerveivel szerződést 

kell kötni annak érdekében, hogy az adósságállományuk 40% körüli részt átvállalják. 

 

Fülöp Zoltán 
 

Pontosan mennyi összegről van szó?  

 

Kövesi Erika 
 

A felhalmozási célnál 120 millió forint, a kötvénynél van 889.910.000 Ft meg 389.232.000 Ft, 

a regionálisnál 382.996.000 Ft, likvidhitelnél pedig 497.898.000 Ft. Tehát 2.280.030.000, 

azaz 5.184.952.000 Ft.  

 

Pék Attila 
 

A kórház önrészét beszámítják? Azt visszakapják?  

 

Kövesi Erika 
 

Ami a kórházé, azt 100%-ban megkapják.  
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Fülöp Zoltán 
 

A kb. 400 millió forintos pályázati önrészt egy az egyben visszakapják? 

 

Kövesi Erika 
 

Igen. 

 

Fülöp Zoltán 
 

Azt mondhatják, hogy a 2.280.000.000 Ft meg a 400.000.000 Ft visszajön? 

 

Kövesi Erika 
 

Igen, mert a 1.095.228.000 Ft a likvidhitel, abból 99.678.000 a kórházé, azt levonta 100%-

ban, és 995.550.000 Ft-ból kapják meg a 40%-ot, az a 497.000.000 Ft. Ugyanúgy van a 

kötvénnyel is. Amit a kórházra költöttek, azt 100%-ban megkapják.  

 

Pék Attila 
 

Ez még nincs bent a költségvetésben? 

 

Kövesi Erika 
 

Már így tervezték a költségvetést.  

 

Pék Attila 
 

A kórházra gondol. 

 

Kövesi Erika 
 

Igen, úgy készítették már el.  

 

Fülöp Zoltán 
 

A költségvetés elfogadása előtt a polgármester már nyilatkozott a Naplóban erről.  

 

Simon István 
 

Ott még csak feltételesen beszélt erről a polgármester. 

 

Dorner László 
 

Az elhangzott válaszokat tartalmazza az előterjesztés. 

 

Simon István 

 

Folyt-e tárgyalás a MAL 400 millió forintjáról? 
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Kövesi Erika 
 

Január 24-én volt a tárgyalás, ahol felvették a jegyzőkönyvet, de erről még nem tudnak 

semmit.  

 

Fülöp Zoltán 
 

Ez 240 millió forint iparűzési adó elmaradást jelent.  

 

Dorner László 
 

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

testületnek. 

 

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

meghozza az alábbi határozatát: 

 

18/2013. (II.21.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az „Ajka Város 

Önkormányzatának döntése a Magyar Állam 

általtörténő adósságállomány átvállalásáról” 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 22. 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

2. A szociális ellátásokról szóló többször módosított 4/2008. (II.18.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

 Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Fülöp Zoltán 
 

A törvénymódosítások miatt kell ezt az előterjesztést a képviselő-testületnek tárgyalni. 

 

Dorner László 
 

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

a képviselő-testületnek. 

 

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

meghozza az alábbi határozatát: 
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19/2013. (II.21.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a „Szociális 

ellátásokról” szóló többször módosított 4/2008. 

(II.18.) 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:  2013. február 22. 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

3. Az új közfoglalkoztatási program megvalósulása Ajka városában 

 Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Dorner László 
 

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

testületnek. 

 

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

meghozza az alábbi határozatát: 

 

20/2013. (II.21.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság „Az új 

közfoglalkoztatási program megvalósulása Ajka 

városában” 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 22. 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

Dorner László 

 

Megköszöni a képviselők és a vendégek részvételét, az ülést 13.10 órakor bezárja 

 

K.m.f. 

 

 

Dorner László           Pék Attila  

       a bizottság elnöke                    a bizottság tanácsnoka 


