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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: 1/18-4/2013. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság  

2013. február 28-án 13.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről 

 

 

 

Ülés helye:  Városháza VI. emeleti kisterem 

 

Jelen vannak: Dorner László elnök 

 Pék Attila tanácsnok 

 Johanidesz Sándor tag 

 Molnár László tag 

 Hartinger Ottó kültag 

 Simon István kültag 

 

Hiányzó képviselők: Fülöp Zoltán tag 

 Nagyné Takács Olga kültag 

 Pad Ferenc kültag 

 

Valamennyi napirendi pont tárgyalásánál jelen vannak: 

Szőke Melinda titkár, az Önkormányzati és Humánszolgáltató Iroda vezetője 

Venczel Antal az Építési és Városgazdálkodási Iroda vezetője 

Tóth Gergely stratégiai és fejlesztési referens 

 

 

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. 

 

Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy Nagyné Takács Olga és Pad Ferenc jelezte 

távolmaradását. 

 

 

Napirend megállapítása 

 

Dorner László 
 

Szavazásra teszi fel a napirend elfogadását. 
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Megállapítja, hogy a bizottság 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 

napirendjét elfogadja és meghozza az alábbi határozatát: 

 

21/2013. (II.28.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

1. A lakások és helyiségek bérletére és 

elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 

többször módosított 30/1993. (XII.28.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

2. Az „Ajka” helységnév, valamint az 

Önkormányzat jelképeinek használatáról szóló 

35/2012. (XII.5.) önkormányzati rendelettel 

kapcsolatos törvényességi felhívás 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

3. Háziorvosi ügyelet óradíjának megállapítása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

4. Ajka Város Önkormányzatának 2013. évi 

közművelődési érdekeltségnövelő pályázata 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

5. Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége 

– Pályázat benyújtása a „Lakóközösségi 

programok, kezdeményezések támogatása” 

TÁMOP 5.5.4-13/2 című pályázati felhívásra 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

6. Pályázatok alapján megvalósult út és 

kerékpárút építés beruházás pénzügyi 

lezárásához ingatlan tulajdonjogi igény 

benyújtása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

7. A polgármester szabadságának engedélyezése 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

8. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2013. évi 

munkaterve 

Előadó: Dorner László elnök 
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Napirend 

 

1. A lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 

többször módosított 30/1993. (XII.28.) önkormányzati rendelet módosítása 

 Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Hartinger Ottó 
 

Nem az előterjesztéssel, hanem a rendelettel van problémájuk.  

 

Dorner László 
 

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

a képviselő-testületnek. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és tartózkodás nélkül 

meghozza az alábbi határozatát: 

 

22/2013. (II.28.) 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:  2013. március 1. 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

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

35/2012. (XII.5.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos törvényességi felhívás 

 Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Hartinger Ottó 
 

Már eleve problémájuk volt ezzel a rendelettel, ahogy a felügyeleti szervnek is. Örülnek 

annak, ami a mostani rendeletben megfogalmazódik. 

 

Dorner László 
 

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

testületnek. 

 

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

meghozza az alábbi határozatát: 
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23/2013. (II.28.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság „Az „Ajka” 

helységnév, valamint az Önkormányzat 

jelképeinek használatáról szóló 35/2012. (XII.5.) 

önkormányzati rendelettel 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. március 1. 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

Dorner László 

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság a rendelet hatályon kívül helyezését javasolja a 

képviselő-testületnek. 

 

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

meghozza az alábbi határozatát: 

 

24/2013. (II.28.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az „Ajka” 

helységnév, valamint az Önkormányzat 

jelképeinek használatáról” szóló 35/2012. (XII.5.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését 

javasolja a képviselő-testületnek. 

 

A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Határidő:  2013. március 1. 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

3. Háziorvosi ügyelet óradíjának megállapítása 

 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: 
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25/2013. (II.28.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság „Háziorvosi 

ügyelet óradíjának megállapítása” 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. március 1. 

Felelős:   a bizottság elnöke 

 

4. Ajka Város Önkormányzatának 2013. évi közművelődési érdekeltségnövelő 

pályázata 

 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: 

 

26/2013. (II.28.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság „Ajka Város 

Önkormányzatának 2013. évi közművelődési 

érdekeltségnövelő pályázata” 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. március 1. 

Felelős:   a bizottság elnöke 

 

5. Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége – Pályázat benyújtása a 

„Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása” TÁMOP 5.5.4-13/2 

című pályázati felhívásra 

 Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Dorner László 
 

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

testületnek. 

 



6 

 

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

meghozza az alábbi határozatát: 

 

27/2013. (II.28.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság „Ajka és 

Térsége Civil Szervezetek Szövetsége – Pályázat 

benyújtása a „Lakóközösségi programok, 

kezdeményezések támogatása” TÁMOP 5.5.4-13/2 

című pályázati felhívásra” 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. március 1. 

Felelős:   a bizottság elnöke 

 

6. Pályázatok alapján megvalósult út és kerékpárút építés beruházás pénzügyi 

lezárásához ingatlan tulajdonjogi igény benyújtása 

 Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Molnár László 
 

Az előterjesztésbe nem tartozik bele egy padragi terület sem? 

 

Venczel Antal 
 

Nem. 

 

Molnár László 
 

Csak addig lezárólag, amíg az út megépült? 

 

Tóth Gergely 
 

Igen. 

 

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: 
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28/2013. (II.28.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság „Pályázatok 

alapján megvalósult út és kerékpárút építés 

beruházás pénzügyi lezárásához ingatlan 

tulajdonjogi igény 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. március 1. 

Felelős:   a bizottság elnöke 

 

7. A polgármester szabadságának engedélyezése 

 Előadó: Dorner László elnök 

 

Dorner László 
 

A polgármester 2013. március 4-21-e között az éves szabadsága terhére 14 nap szabadságot 

vesz ki.  

 

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: 

 

29/2013. (II.28.) 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:  2013. márciusi 1. 

Felelős:   a bizottság elnöke 

 

8. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2013. évi munkaterve 

 Előadó: Dorner László elnök 

 

Dorner László 
 

Szavazásra teszi fel a bizottság munkatervének elfogadását. 

 

AjkaPUB20130228_08.pdf
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Megállapítja, hogy a bizottság 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 

meghozza az alábbi határozatát: 

 

30/2013. (II.28.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a „Pénzügyi és 

Ügyrendi Bizottság 2013. évi munkaterve” tárgyú 

előterjesztést megtárgyalta és a munkatervét 

elfogadta. 

 

A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Határidő:  2013. márciusi képviselő-testületi 

ülés  

Felelős:   a bizottság elnöke 

 

Dorner László 

 

Megköszöni a képviselők és a vendégek részvételét, az ülést 13.15 órakor bezárja 

 

K.m.f. 

 

 

Dorner László           Pék Attila  

       a bizottság elnöke                    a bizottság tanácsnoka 


