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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: 1/18-13/2013. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság  

2013. november 6-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről 

 

 

 

Ülés helye:  Városháza VI. emeleti kisterem 

 

Jelen vannak: Dorner László elnök 

 Pék Attila tanácsnok 

 Johanidesz Sándor tag 

 Hartinger Ottó kültag 

 Nagyné Takács Olga kültag 

 Pad Ferenc kültag 

 Simon István kültag 

 

Hiányzó képviselő: Fülöp Zoltán tag 

 Molnár László tag 

 

 

Valamennyi napirendi pont tárgyalásánál jelen vannak: 

Kellerné Kovács Rita titkár, a Pénzügyi Iroda vezetője 

 

 

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. 

 

A bizottság 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a napirendjét elfogadja és 

meghozza az alábbi határozatát: 
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111/2013. (XI.06.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

1. Ajka Város Önkormányzatának 2014. évi 

felhalmozási célhitele 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

 

Napirend 
 

1. Ajka Város Önkormányzatának 2014. évi felhalmozási célhitele 

 Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Dorner László 
 

A legutolsó képviselő-testületi ülésen ezzel kapcsolatban hozott egy határozatot a testület. 

Most annak ez előkészítéséről van szó.  

 

Hartinger Ottó 
 

A koncepció alapján készült ez az előterjesztés, de közben lényeges fejlemény történt. A MTI 

közleményében olvasható, hogy Lázár János államtitkár bejelentette, hogy a kabinet múlt 

szerdai döntése alapján az adósságátvállalás február 28-ig technikailag is lezárul. A 2014-es 

költségvetési évet minden magyar önkormányzat adósságmentesen kezdheti meg. Ez azt 

jelenti, hogy átvállalja az állam az önkormányzatok adósságait. Ez 350 millió forint pluszt 

jelent az önkormányzatuknak a költségvetési koncepcióhoz képest. Ha figyelembe veszik az 

idei átvállalást, akkor már 600 milliós nagyságrendről beszélhetnek. A tájékoztatóban még az 

is olvasható, hogy már csak kivételes esetben vehetnek fel hitelt fejlesztési céllal és ehhez a 

kormány engedélye szükséges. Kormányülésenként egy-egy fejlesztési támogatást hagy jóvá 

a kabinet. Ha a képviselő-testület megszavazza ezt az előterjesztést, aztán elküldik a 

kormánynak, akkor a minisztériumban legfeljebb azt fogják kérdezni, hogy Ajkán 

kommunikációs lyuk van.  

 

Pék Attila 
 

Ha ezt megszavazzák, akkor legfeljebb hoznak egy bizottsági döntést, utána pedig a 

képviselő-testület dönt. Aztán majd a kormány eldönti, hogy támogatja, vagy sem. Nem 

muszáj egyelőre aláírniuk. Amit Hartinger Ottó mondott, abban van igazság, de ha 

megszavazzák, attól még rosszat nem csinálnak, nem fognak rossz döntést hozni.  

 

Simon István 
 

Amit Hartinger Ottó mondott az téves értelmezésen alapszik. Ez nem vált okafogyottá. 

Okafogyottá egyféleképpen válhat, amennyiben a kormány nem engedélyezi a hitelfelvételt. 

Ez csak azt jelenti, hogy a kormány eltörli az 5.000 fő feletti önkormányzatoknál azokat a 

hiteleket, amivel most rendelkeznek. Ez egyértelműen bizonyos fejlesztésekhez szükséges 

pénz. Ezzel nem az önkormányzat tartozik. Az önkormányzatnak tartoznak a gazdasági 
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társaságok. Ha eltörli a kormány az önkormányzatok hiteleit, attól még az önkormányzatnak 

ez a pénze hiányozni fog. 

 

Hartinger Ottó 
 

Nem, akkor 350 millió forinttal több pénzük lesz.  

 

Simon István 
 

Ha így lenne, sem lenne baj.  

 

Pék Attila 
 

Ennyivel több lesz tervezve. 

 

Hartinger Ottó 
 

Így van. 

 

Dorner László 
 

Azt gondolja, hogy azzal nem vétenek, hogy ha elindítják ezt a közbeszerzési pályázatot. 

Vannak önkormányzati csúcsszervezetek, aki egyetértenek ezzel, és vannak olyan 

önkormányzatokat összefogó szervezetek, akik nem értenek egyet. Pl. a bankszövetség nem 

támogatja a második lépcsőben végrehajtott konszolidációt. Ezt bejelentették. Azt gondolja, 

hogy az ő szempontjukból ez jó és helyes lesz, de megvannak még azok a szükséges törvényi, 

rendeleti szabályozások, amelyeket meg kell várni, és nem az MTI-n kereszül, hanem 

hivatalosan megérkezik a döntés az önkormányzatokhoz. Majd utána lehet arra támaszkodni. 

A legutolsó konszolidációnál is differenciáltak, bár most erről nincs szó. Elfogadja mindazt, 

amit Hartinger Ottó mondott. Javasolja, hogy a határozati javaslatot fogadják el. 

 

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

testületnek. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 6 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett 

meghozza az alábbi határozatát: 

 

112/2013. (XI.06.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az „Ajka Város 

Önkormányzatának 2014. évi felhalmozási 

célhitele” 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. november 6. 

Felelős:   a bizottság elnöke 
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Dorner László 

 

Megköszöni a képviselők és a vendégek részvételét, az ülést 9.05 órakor bezárja 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

Dorner László                    Pék Attila  

       a bizottság elnöke                    a bizottság tanácsnoka 


