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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@hivatal.ajka.hu 

Ügyszám: 1/18-9/2013. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság  

2013. szeptember 12-én 13.30 órakor megtartott üléséről 

 

 

Ülés helye:  Városháza VI. emeleti kisterem 

 

Jelen vannak: Dorner László elnök 

 Pék Attila tanácsnok 

 Johanidesz Sándor tag 

 Molnár László tag 

 Nagyné Takács Olga kültag 

 Pad Ferenc kültag 

 Simon István kültag 

 

Később érkezett: Fülöp Zoltán tag 

 

Hiányzó képviselő: Hartinger Ottó kültag 

  

 

Valamennyi napirendi pont tárgyalásánál jelen vannak: 

Szőke Melinda titkár, az Önkormányzati és Humánszolgáltató Iroda vezetője 

Kellerné Kovács Rita titkár, a Pénzügyi Iroda vezetője 

Bodor Géza az Építési és Városgazdálkodási Iroda ügyintézője 

Táncsics Tamás képviselő 

 

 

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 
 

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

napirendjét elfogadja és meghozza az alábbi határozatát: 

 

82/2013. (IX.12.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

1. Tájékoztató Ajka Város Önkormányzatának 

2013. első féléves gazdálkodásáról 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

2. Ajka Város Önkormányzatának 2013. évi 

költségvetési rendeletének módosítása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

3. Ajka Város Önkormányzatának 

működőképessége megőrzését szolgáló 

kiegészítő támogatásra pályázat 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

4. Hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló új 

önkormányzati rendelet megalkotása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

5. A közterületek használatáról, a közhasznú 

zöldterületek használatáról, védelméről, 

fejlesztéséről, fenntartásáról szóló 10/1998. 

(VI.30.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

6. Hozzájárulás kérése az AVÉP Ajkai Építőipari 

Kft. 2013. évi eredménye terhére 

osztalékelőleg kifizetéséhez 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

7. Dél-Bakony Kulturális Turisztikai és 

Környezetvédelmi Egyesülethez való 

csatlakozás  

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

8. A Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-

szervezési Társulás megszüntetése és 

vagyonának felosztása  

Előadó: Schwartz Béla polgármester 
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Napirend 

 

1. Tájékoztató Ajka Város Önkormányzatának 2013. első féléves gazdálkodásáról 

 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: 

 

83/2013. (IX.12.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a „Tájékoztató 

Ajka Város Önkormányzatának 2013. első féléves 

gazdálkodásáról” 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. szeptember 13. 

Felelős:   a bizottság elnöke 

 

2. Ajka Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési rendeletének 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 6 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett 

meghozza az alábbi határozatát: 

 

84/2013. (IX.12.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az 

„Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről” szóló 

többször módosított 1/2013. (II.14.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

rendelet egy olvasatban történő megalkotását 

javasolja a képviselő-testületnek. 
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A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Határidő:  2013. szeptember 13. 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

 

3. Ajka Város Önkormányzatának működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő 

támogatásra pályázata 

 Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

 

Kellerné Kovács Rita 
 

Az előterjesztés határozati javaslata kiegészül azzal, hogy a pályázathoz értéket is 

megjelenítenek. Ez az érték 752.281.000 Ft. Így a határozati javaslat 1. pontja kiegészülne 

azzal, hogy „… a 2013. évi igénylés, melynek összege 752.281.000 Ft”.  

 

Táncsics Tamás 
 

A MAL Zrt. tartozásánál a két összeg nem egyezik? Az előterjesztés hivatkozik a MAL Zrt. 

adótartozására, és ha jól emlékszik, akkor ott 400 millió forint körül van az a hiány, amit az 

elmúlt években nem fizettek be. A 750 millió forint hogyan állt össze? 

 

Kellerné Kovács Rita 
 

Az egyik rész az a 404 millió forint, ami a MAL Zrt. tartozása, a másik pedig az előtte lévő 

táblázatban szerepel a normatív állami támogatásnál a beszámítás összege 347 millió forint, 

amivel csökkentették a város normatív támogatásban juttatott részét. A két érték adja ki, amit 

a pályázatban igényelnének.  

 

Dorner László 
 

Ajka Város Önkormányzata 752 millió forintot igényel, vagy legalábbis annyit pályáz meg. 

Alátámasztották, megindokolták, hogy miért. Véleményük szerint ez járna a városnak. 

Meglátják, hogy a döntő bizottság mit fog ebből megszavazni. Jó lenne, ha ezt a kérdést a 

másik oldal is támogatná.  

 

Táncsics Tamás 
 

404 millió forint nem folyt be a MAL Zrt-től. Az első féléves gazdálkodásban azt írják, hogy 

a város legjelentősebb adózója semmit nem fizetett be. Ezt a pénzt kompenzálták 

adóemeléssel. A tavalyi építményadó emelés nagyon sok vállalkozást érzékenyen érintett. Mi 

lesz most ezen adó mértékével? Ha megkapják a 750 millió forintot, akkor is fenntartják az 

építményadó mértékét? Ez kettős plusz bevételt jelente. 
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Dorner László 
 

Táncsics Tamás arra céloz, hogy az építményadó maximális összegre lett felemelve, amit a 

városban lévő vállalkozások sérelmeznek. Azt vették észre, hogy azok a vállalkozások, 

amelyek a legnagyobbak, jól mennek, ott nincs probléma, legfeljebb némelyik késleltetve 

fizeti ki. A kisebb, vagy közepes vállalkozásoknak érthető módon ez likviditási problémát 

jelent. Jelen pillanatban ezen nem kell gondolkodni, az majd egy következő lépés lenne. Most 

erre az összegre pályáznak, amit remélnek, hogy elnyernek. A többiről utána kell 

gondolkodni. Nem biztos benne, sőt bizonytalan abban, hogy a kellő körültekintéssel beadott 

pályázatuk támogatásra fog találni, legalábbis ilyen mértékben. Táncsics Tamás észrevétele 

nem tartozik konkrétan az anyaghoz. Majd érdemes lesz erre visszatérni és elgondolkodni 

rajta. 

 

Fülöp Zoltán megérkezett az ülésre. 

 

Táncsics Tamás 
 

Biztos mindenki hallotta, hogy szóba került az elmúlt időszakban, hogy a kormány január 1-

jével az 5.000 lakos feletti városok megmaradt adósságát elképzelhető, hogy magához öleli 

adósságkonszolidáció kapcsán, mint ahogy azt az elmúlt időszakban tette. Ha ez a pályázat 

nem fut be, akkor ezért nem fog befutni. Véleménye szerint jobban is járnának, ha ez a pénz 

nem érkezne be, mert nem gondolja, hogy január 1-jével ez mindjárt a számlán lenne. Jobban 

járnának abban az esetben, ha január 1-jével a hárommilliárd forintjukat leírná az állam.  

 

Pék Attila 
 

Az adókat nem a MAL Zrt. tartozásának a fejében emelték meg. Valamilyen szinten 

kompenzálja a költségvetést, de attól még a MAL Zrt. tartozásától nem kell eltekinteni. Ha 

ilyen lehetőség van, akkor azt meg kell ragadni. 

 

Fülöp Zoltán 
 

Ez a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén hangzott el, amikor 47%-kal felemelték az 

ingatlanadót. Ki lehet kérni az jegyzőkönyvet. Az elnök úr mondta azt, hogy sajnos azért 

szükséges ilyen mértékben megemelni ezt az adót, mert a MAL Zrt. iparűzési adótartozása 

jelentős és a város költségvetésében megnövekvő hiányt valamilyen módon pótolni kell. 

Nagyon nehéz lett volna a 47%-kot megmagyarázni a 3%-os inflációs mérték mellett. 

Véleménye szerint ilyen szintű adóemelés nem volt még a világon. A polgári kormány olyan 

helyzetet teremtett a gazdaság vonalán, hogy ha a teljes konszolidáció meglesz, akkor az 

önkormányzatokat a kormány megvédi, a működőképességüket garantálja ezt követően egy 

sokkal szigorúbb gazdálkodás mellett, amit ésszerűbb gazdálkodásnak lehet nevezni. Az 

elmúlt időszakban voltak olyan beruházások, felújítások, amelyek nem voltak szükségszerűek 

és az ésszerűség határát is súrolták olyan körülmények között, amilyen körülmények között a 

város költségvetése volt, és olyan felvett hitelmérték mellett, ami volt. Nem akar ebbe jobban 

belemenni, mert ez már lerágott csont. Erről éppen eleget vitatkoztak már. Van egy helyzet. 

Örülniük kell annak, hogy akár pályázati rendszeren keresztül, akár pedig esetleg 2014. január 

1-jétől történő törvénymódosítás alapján a kormány a konszolidációkat megteszi, és akkor az 

önkormányzatok fellélegezhetnek.  
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Táncsics Tamás 
 

Gondolkozott azon, hogy szóba hozza a tartozás kérdését, de nem tette meg, hogy nem hogy 

azt mondják, hogy perli a város az egyik nagy foglalkoztatót és munkahelyeket veszélyeztet 

azáltal, hogy ezt a pénzt szeretné megkapni. Nem hozta szóba, mert azt gondolta, hogy nem 

lenne helyén való most erről beszélgetni. A másik oldal hozta szóba. Itt is tapasztalható a 

kettős mérce. Az előterjesztésben szerepel a telekadó kapcsán, ahol szintén több hátralékosuk 

van, akit bíróság útján perelnek, hogy azt a pénzt megkapják. Ha az egyik adózót perlik, hogy 

a város jogosan hozzájusson a kivetett adóihoz, akkor ezt kellene tenni a másik féllel is. Azért 

nem hozta szóba, mert nagyon extrém és egyedi a MAL Zrt. esete, és úgy gondolja, hogy nem 

ildomos akkor ilyenekről beszélni, amikor munkahelyek százai lógnak a levegőben. Ez is egy 

olyan kérdés, hogy ugyan félre kell tenni, de ott kell hagyni az asztalon, mert biztosan 

foglalkozni kell vele. Vagy pedig közösen azt mondják, hogy a helyzetből adódóan ezt a 

kérdést teljesen másképp kezelik, és egyenlőre nem beszélnek róla. Lehet, hogy így kellene 

tenni, hogy a munkahelyeket meg tudják őrizni. Viszont ebben az esetben el kell mondani, 

hogy az önkormányzat tett egy olyan gesztust a MAL Zrt. felé, gondolván és bízva abban, 

hogy minél több munkahelyet meg fognak őrizni és megtesznek mindent azért, hogy a 

munkahelyek megmaradjanak, a város ezt a kérdést félreteszi, egyenlőre nem foglalkozik 

vele. Azt kéri, hogy ezt így kezeljék és propagálják, hogy az emberek tudják, hogy itt van egy 

hatalmas adósság, aminek majdnem a kétszeresét szeretné a város a kormánytól segítségként 

lehívni. A megfelelő működéshez szüksége lenne erre a pénzre a városnak, de most 

eltekintenek ettől gondolva a családok nehéz helyzetére és azon embereknek sorsára, akik 

emiatt elvesztenék a munkahelyeiket.  

 

Pék Attila 
Lehet, hogy félreértés van közöttük. Nem azt akarják, hogy a MAL Zrt-től kérjék vissza a 400 

millió forintot, hanem amit a MAL Zrt. nem tud kifizetni - ha van egy ilyen lehetőség -, azt az 

államtól pótolják. Ezt meg kell tenniük. Nem akarják a MAL Zrt-től beszedni ezt a pénzt. A 

másik esetnél bizonyára az ipari parkra gondoltak, ami egy másik helyzet. Itt nem arról van 

szó, hogy a MAL Zrt-től szeretnék beszedni a pénzt. Ha annak az összegét be tudják szedni az 

államtól, akkor lehetőség lesz visszatérni a másik adóra. Ott valóban egy nagy emelkedés 

volt, amit a MAL Zrt. helyett, hogy a költségvetést visszategyék nullára, a vállalkozóknak 

kellett ezt valamilyen szinten visszarakni. Azt gondolja, hogy ha ez valamilyen szinten 

egyenesbe jön, akkor ezzel majd foglalkozni fognak.  

 

Pad Ferenc 
Az önkormányzat az előző években is lojálisan kezelte a MAL Zrt. kérdését. Ez a probléma 

nem 2013-ban keletkezett, hanem 2010. óta, a katasztrófa bekövetkezése óta fennáll. Azóta 

már három év eltelt. Örül annak, hogy a másik oldal is beszél a munkahelyek megtartásáról. 

Sajnos tőlük kicsit távolabb nem így kezelik ezt a kérdést. Folyamatban van a munkahelyek 

megszűnése. 200 ember elküldése már megtörtént és jelenleg folyamatban van további 250 

ember munkahelyének a megszüntetése, ami direkt munkahely a MAL Zrt. esetében. A 

kapcsolódó beszállítói körből minden bizonnyal ennek legalább kétszeresét fogja érinteni, de 

ezen már nem tudnak segíteni. Február 26-án elrendelték a MAL Zrt-vel szemben a 

felszámolási eljárást, innentől kezdve a tulajdonosok nem tulajdonosként szerepelnek, és nem 

birtokolják a tulajdonosi jogaikat. Az állam tejhatalommal tud intézkedni. Az Állami 

Nonprofit Zrt., aki a felszámolását végzi, a kormány felszámoló cége. Fájlalta, és az elmúlt 

időszakban gyakran szóvá is tette, mint szakszervezeti vezető, hogy ennél komolyabb és más 

segítséget szerettek volna kapni az államtól. Az államtól inkább segítséget várnak. Most amit 

nem tudott beszedni a MAL Zrt-től a város, azt a kormány kipótolhatná.  
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Fülöp Zoltán 
 

Azt ne felejtsék el, hogy a MAL Zrt. nekik tartozik az iparűzési adóval. Az iparűzési adó 

mértéke árbevétel függő. Ne hogy valaki azt akarja mondani, hogy 2013-ban a MAL Zrt. azért 

nem tud fizetni iparűzési adót, mert 2010-ben történt a katasztrófa. Ha történt egy katasztrófa 

és technológiai problémák vannak, akkor az árbevétel jelentősen csökken, vagyis az iparűzési 

adó mértéke is csökken, de az árbevételhez kapcsolódó adó mértékét képes kellene, hogy 

befizesse minden vállalkozás. Ez nem időjárás és egyéb körülmények függvénye. Ha van 

árbevétel, akkor van iparűzési adó. A kormány átvállalta és átvette felszámolás útján a MAL 

Zrt-t, és az igaz, hogy a tulajdonosok már nem tulajdonosok. A tulajdonosoknak addig kell 

helytállni, amíg tulajdonosok, ezt követően a kormány helytáll. Azt gondolja, hogy egy 

önkormányzatnak adott esetben a kormánnyal szemben is realizálni kell az elmaradt 

adóbevételeket. Ezt nem lehet másképp mérni. Az önkormányzat adóból él. Aki a felelősséget 

és teljes ódiumát vállalja valaminek, attól be kell hajtani az adót, akkor is ha az a kormány és 

akkor is ha az nem a kormány. Az más történet, hogy a kormány egy globális rendszeren 

keresztül egyéb segítséget próbál nyújtani azoknak az önkormányzatoknak, ahol a 

költségvetésben jelentős lyuk képződik. Jelentős létszámleépítés van, de azt ne felejtsék el, 

hogy mi okozza ezt a létszámleépítést. Jelentős technológiai váltás történt, minek 

következtében feleslegessé válik nagyon sok ember. Máshonnan jön a nyersanyag, más 

technológiai rendszerben fogják a további feldolgozást végezni. Ez okozza a jelentős leépítést. 

Ne akarjanak mindenből politikát csinálni. Ne hogy valaki el akarja hitetni azt, hogy egy 

ekkora üzemet, miután az állam átveszi az összes nyűgével, gondjával együtt, akkor az a 

célja, hogy egy 30.000 fős városban az egyik legnagyobb munkáltató céget a végletekig 

leépíti és munkanélkülieket generál. Ne gondoljanak erre.  

 

Dorner László 
 

Erre senki nem gondolt.  

 

Fülöp Zoltán 
 

Ezzel párhuzamosan meg egyéb állami szubvenciókat biztosítanak, hogy működjön a 

rendszer.  

 

Pad Ferenc 
 

Ez nem ide tartozik. Ez ennél sokkal bonyolultabb.  

 

Fülöp Zoltán 
 

Pont a bonyolultsága adja meg annak a lehetőségét, hogy ezer irányból magyarázzák.  

 

Pad Ferenc 
 

Ez megér majd egy beszélgetést, de ebből a szempontból most indifferens.  

 

Dorner László 
 

Ez nem tartozik a tárgyhoz. 
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Kellerné Kovács Rita 
 

A 2013. évi állami költségvetésben egy alapot képeztek. Most nyitották meg ezt az alapot. A 

BM rendelet alapján lehet igényelni ezt a pályázati támogatást az önkormányzatoknak, 

megyei önkormányzatoknak. Ebben a rendszerben egyrészt képviselő-testületi döntés is kell, 

hogy a pályázatot benyújtsák, másrészt meg kell indokolni, hogy miért vesznek részt a 

pályázaton. A BM rendeletben is deklarálták az iparűzési adóval kapcsolatos adókiesést, ami 

az önkormányzatot hátrányosan érinti. Ez érinti a várost a MAL Zrt. kapcsán. Az egyik 

indokuk ez lenne, a másik pedig a beszámítási érték, ami 327 millió forintot vont el az eredeti 

költségvetésükből. Ez a két összeg jelentős. Az a lényeg, hogy ez a pénzforgalomban sem 

jelenik meg. A város érdeke az, hogy ezen a pályázaton részt vegyen. Erről a miniszterek 

döntenek. Egyrészt megszabhatják, hogy visszatérítendő, vagy vissza nem térítendő ez az 

összeg és meghatározhatják, hogy milyen feladatra adják. Ebben részt kell vennie a városnak.  

 

Dorner László 

 

Az a kérésük, hogy a másik oldal lobbizzon emellett.  

 

Fülöp Zoltán 
 

Meg is teszik. 

 

Dorner László 
 

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

testületnek az előterjesztő által tett kiegészítéssel együtt. 

 

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

meghozza az alábbi határozatát: 

 

 

85/2013. (IX.12.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az „Ajka Város 

Önkormányzatának működőképessége megőrzését 

szolgáló kiegészítő támogatásra pályázat” tárgyú 

előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslat 

elfogadását javasolja a képviselő-testületnek az 

előterjesztő által tett kiegészítéssel együtt. 

 

A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Határidő:  2013. szeptember 13. 

Felelős:   a bizottság elnöke 
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4. Hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása 

 Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Dorner László 
 

Táncsics Tamás is ott volt azon az összejövetelen, ahol összehívták a házgondnokokat. Az ott 

elhangzott felvetéseket építették be az előterjesztésbe. 

 

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: 

 

86/2013. (IX.12.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a 

„Hulladékkezelési közszolgáltatásról” szóló 

rendelet egy olvasatban történő megalkotását 

javasolja a képviselő-testületnek. 

 

A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Határidő:  2013. szeptember 13. 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

5. A közterületek használatáról, a közhasznú zöldterületek használatáról, védelméről, 

fejlesztéséről, fenntartásáról szóló 10/1998. (VI.30.) 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 6 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 2 tartózkodás 

mellett meghozza az alábbi határozatát: 

 

87/2013. (IX.12.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a „Közterületek 

használatáról, a közhasznú zöldterületek 

használatáról, védelméről, fejlesztéséről, 

fenntartásáról” szóló többször módosított 10/1998. 

(VI.30.) rendelet egy olvasatban történő 

megalkotását javasolja a képviselő-testületnek. 
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A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Határidő:  2013. szeptember 13. 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

6. Hozzájárulás kérése az AVÉP Ajkai Építőipari Kft. 2013. évi eredménye terhére 

osztalékelőleg kifizetéséhez 

 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: 

 

88/2013. (IX.12.) PÜB határozat 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a „Hozzájárulás 

kérése az AVÉP Ajkai Építőipari Kft. 2013. évi 

eredménye terhére osztalékelőleg kifizetéséhez” 

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. szeptember 13. 

Felelős:   a bizottság elnöke 

 

7. Dél-Bakony Kulturális Turisztikai és Környezetvédelmi Egyesülethez való 

csatlakozás 

 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: 

 

89/2013. (IX.12.) PÜB határozat 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a „Dél-Bakony 

Kulturális Turisztikai és Környezetvédelmi 

Egyesülethez való csatlakozás” 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:  2013. szeptember 13. 

Felelős:   a bizottság elnöke 

 

8. A Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési Társulás megszüntetése és 

vagyonának felosztása 

 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: 

 

90/2013. (IX.12.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság „A Balaton-

felvidék – Somló Szakképzés-szervezési Társulás 

megszüntetése és vagyonának felosztása” 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. szeptember 13. 

Felelős:   a bizottság elnöke 

 

Dorner László 

 

Megköszöni a képviselők és a vendégek részvételét, az ülést 14.00 órakor bezárja 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Dorner László                    Pék Attila  

       a bizottság elnöke                    a bizottság tanácsnoka 


