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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: 1/13/2014. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság  

2014. január 15-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről 

 

 

Ülés helye:  Városháza VI. emeleti kisterem 

 

Jelen vannak: Dorner László elnök 

 Pék Attila tanácsnok 

 Fülöp Zoltán tag  

 Johanidesz Sándor tag 

 Hartinger Ottó kültag 

 Nagyné Takács Olga kültag 

 Pad Ferenc kültag 

 Simon István kültag 

   

Később érkezett: Molnár László tag  

 

 

Valamennyi napirendi pont tárgyalásánál jelen van: 

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 8 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt 

megnyitja. 

 

 

Napirend megállapítása 

 

Dorner László 
 

Szavazásra teszi fel a napirend elfogadását. 

 

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

napirendjét elfogadja és meghozza az alábbi határozatát: 
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1/2014. (I.15.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

1. Ajka Város Önkormányzata 2014. évi 

adósságkonszolidációja 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

 

Napirend 

 

1. Ajka Város Önkormányzata 2014. évi adósságkonszolidációja 

 Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Hartinger Ottó 
 

A folyószámla hitelkereten kívül az önkormányzatnak volt még munkabér hitelkerete is. Az is 

rendeződik most ezzel? Van még valami, ami ebből az átvállalásból kimaradt? 

 

Fülöp Zoltán 
 

Most összesen mekkora összeggel konszolidálja az önkormányzatot a kormány? Az ezt 

megelőző konszolidációval együtt ez mekkora összeget tesz ki? 

 

Kellerné Kovács Rita 
 

A bérhitellel kapcsolatban decemberben döntött a képviselő-testület, hogy a lejárt szerződést 

50 millió forinttal újra kívánja kötni Ajka Város Önkormányzata. Ez egy lehetőség, ez egy 

hitelkeret, amire még a szerződést nem kötötték meg. December 31-én nem volt bérhitelük. 

Az ebben a rendszerben nincs bent. Az egy folyamatosan meglévő hitellehetősége lesz az 

önkormányzatnak, ami segíthet a likviditási helyzeten. December 17-én fogadták el a 

költségvetési törvényt, amit 21-én kihirdettek. December 22-én hatályba lépett az a két 

paragrafus, ami alapján most megteszik ezeket a döntéseket. Képviselő-testületnek döntést 

kell hoznia arról, hogy részt kívánnak ebben venni, és felhatalmazzák a polgármestert arra, 

hogy a szükséges nyilatkozatokat megtegye. Tegnapi nap és az előtte lévő napon is 

egyeztettek a bankokkal. Öt bankkal, az Unicredit Bankkal, a Regionális Fejlesztési 

Finanszírozó Zrt-vel, az OTP-vel, a Sberbankkal és az Erste Bankkal vannak kapcsolatban. 

Még ma reggel sem tudtak belépni a rendszerbe, de a mai nap 16.00 óráig kell az adatokat 

feltölteni. A szűkös határidő miatt kellett rendkívüli képviselő-testületi ülést összehívni. Az 

egyeztetések megtörténtek. A kötvények svájci Frankban vannak nyilvántartva. Ez azt jelenti, 

hogy a 2013. december 31-ei árfolyammal számított érték, ami 242.14 Ft, a jelen 

konszolidációs érték összességében 2.743.465.497 Ft lesz. Ehhez még kapcsolódnak a 

kamatok, mert három banknál féléves kamatfizetési periódus van. Ez azt jelenti, hogy 

december 31-én három hónapi kamatot még az állam át fog vállalni. Nekik a 2014-es 

költségvetésben a januári, februári kamatokkal kell számolniuk. Az első konszolidációs érték, 

ami 2013. júniusában megtörtént, az 2.376.000.000 Ft volt. Ha ehhez hozzáadják a mostanit, 

akkor 5.119.000.000 Ft-ról beszélhetnek.  
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Fülöp Zoltán 
 

Ezen kívül a folyószámlahitelük folyamatosan életben van? 

 

Kellerné Kovács Rita 
 

Nem. Tavaly decemberben a költségvetési törvény kapcsán döntött a képviselő-testület, hogy 

azt működési hitellé kell átkonvertálni. Az most 625 millió forint. 

 

Fülöp Zoltán 
 

Ez benne van ebben a tételben? 

 

Kellerné Kovács Rita 
 

Igen. 

 

Dorner László 
 

Ez az előterjesztésben is szerepel. 

 

Kellerné Kovács Rita 
 

Most nincs folyószámlahitelük, és az önkormányzat nem rendelkezik hitelkerettel sem. 

 

Fülöp Zoltán 

 

Ha ez a konszolidáció megtörténik és a költségvetésük jelentős tehertől mentesül, a 2014-es 

költségvetést látva van-e arra esély arra, hogy újabb hitelfelvétel, vagy folyószámlahitel 

megnyitása nélkül a működési költség biztosított lesz?  

 

Kellerné Kovács Rita 
 

A működési költségeket, kiadásokat hiánnyal nem is lehet tervezni.  

 

Fülöp Zoltán 
 

Ettől függetlenül így történt az elmúlt 10 évben. Folyamatosan folyószámlahitellel kellett a 

működési költségeket finanszírozniuk.  

 

Kellerné Kovács Rita 
 

A folyószámlahitel nem rendelkezik előirányzattal. Nem terveznek folyószámlahitellel. 

Működési kiadásokat nem lehet hiánnyal tervezni. 

 

Fülöp Zoltán 
 

Folyószámlahitel felvétele nélkül végre tudják-e hajtani a költségvetést 2014. évben? 
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Kellerné Kovács Rita 
 

A költségvetés készítése folyamatában vannak. Jövő héten talán összeáll az anyag.  

 

Fülöp Zoltán 
 

A költségvetési koncepció elfogadásra került. 

 

Kellerné Kovács Rita 
 

A koncepcióban csak felhalmozási hitel szerepel, folyószámlahitel nem.  

 

Dorner László 
 

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

testületnek. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 

meghozza az alábbi határozatát: 

 

2/2014. (I.15.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az „Ajka Város 

Önkormányzata 2014. évi adósságkonszolidációja” 

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:  2014. január 15. 

Felelős:   a bizottság elnöke 

 

Dorner László 

 

Megköszöni a képviselők és a vendégek részvételét, a bizottsági ülést 9.10 órakor bezárja 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

Dorner László                    Pék Attila  

       a bizottság elnöke                    a bizottság tanácsnoka 


