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          A J K A  V Á R O S  Ö N K O R M Á N Y ZA T A  
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              8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. 

                  (88) 521-100      fax: (88) 212-794 

         

Ügyszám: 06/49-1/2013. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült:  A Polgármesteri Hivatal VI. emeleti kistanács termében, Ajka város 

   Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága  

   2013. február 12-én 15
00 

órakor kezdődő üléséről 

   

Jelen vannak:  Pákai Péter elnök 

Rosta Albert tanácsnok, 

Peternics Mihály,  

Stolár Mihály, 

Pék Attila, 

    Utassy István,  

Kaibás Dezső bizottsági tagok 

 

Távolmaradt:   Béressy Sándor, 

    Böhm Mihály bizottsági tagok    

Meghívottak:  

Valamennyi napirendi pontnál jelen van: Venczel Antal irodavezető 

1. napirendi pontnál jelen van: Kellerné Kovács Rita irodavezető 

 

Pákai Péter: köszönti a bizottság tagjait. Megállapítja, hogy 9 főből 7 fő van jelen, a bizottság 

határozatképes, az ülést megnyitja. Szavazásra teszi fel a napirendet a meghívóval egyezően. 

 

Ajka város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 7 igen szavazattal, nem 

szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

NAPIREND 

 

6/2013.(II.12.) GVB. határozat 

 

1. Ajka város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése  

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

2. FC Ajka Kft. önkormányzati részvétellel történő megalapítása (az anyag később kerül 

kiküldésre)  

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

3. KEOP-2012-4.10.0/A „Helyi hő- és villamosenergia-igény kielégítése megújuló 

energiaforrásokkal” c. pályázati felhívásra pályázat benyújtása  

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

4. A parlagfű visszaszorításáról szóló 27/1995.(VIII.24.) önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezése és az Ajka város területén alkalmazható távhőszolgáltatási 

díjak díjalkalmazási feltételeiről szóló 4/2012.(II.29.) önkormányzati rendelet 
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módosítása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester  

5. 189/2012.(XII.19.) Kt. határozat hatályon kívül helyezése  

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

6. Ajka 039 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő hulladéklerakó kapacitás-bővítési eljárás, 

területrendezési hatósági eljárás lefolytatására irányuló kérelem benyújtását 

megerősítő képviselő-testületi határozat  

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

 

1. Ajka város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése  

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Peternics Mihály: van-e a költségvetésben a csatornagerinc hálózat tisztítására előirányzat? 

 

Venczel Antal: elsősorban az aknák, fővezetékek tisztítására van keret és természetesen 

dugulás-elhárításra. 

 

Stolár Mihály: az anyagot részletesnek tartja. Nyilvánvaló, hogy új szerkezetű költségvetést 

kellett összeállítani, mivel a jogszabályok megváltoztak. Többek között az adósságrendezés 

egyik feltétele volt, hogy mire fordította a felvett hitelt az önkormányzat. Tudott dolog, hogy az 

intézményfenntartás, működtetés önkormányzati feladat lesz. Ez hogy került tervezésre? A 

tavalyi évhez képest többet, vagy kevesebbet tervez a költségvetés az önkormányzati fenntartású 

intézményekre? Érzékelhető, hogy jön a választás, mivel egy felére csökkent költségvetésből 30 

MFt-tal többet szándékozik juttatni az előterjesztő a civil szervezeteknek és a 

sportegyesületeknek. Látványsportok tekintetében nehezményezi, hogy a vízilabda csapatnak 10 

MFt-ot előlegez az önkormányzat. 

 

Kellerné Kovács Rita: a tavalyi évhez viszonyítva a költségvetés lényegesen lecsökkent. Ez 

adódik egyrészt a kórház állományának kikerüléséből. A másik oka, hogy az oktatási 

intézményeknél a pedagógusok bére, járuléka is kikerült a rendszerből. Számba vette az óvodát, 

a Simon I. Ált. Iskolát, a Borsos M. Ált. Iskolát, a Fekete I. Ált. Iskolát és a Bródy I. 

Gimnáziumot, ezen iskolák pedagógusai kikerültek a rendszerből, az ajkai szakképző pedig egy 

az egyben átkerült az új fenntartóhoz. Tavalyi évben az eredeti kiadási előirányzat ezeknél az 

iskoláknál 1.798.000.000 MFt volt. Az idei évi költségvetésben az óvodáknál szintén csak az 

óvónők és a dajkák bére és járuléka szerepel, a dologi kiadások az új intézményhez kerültek át. 

Ugyanígy a felsorolt iskoláknál a dologi kiadások az új intézménynél jelennek meg. A 2013-as 

költségvetésben 865 MFt-tal kevesebb a kiadása az önkormányzatnak az oktatási intézmények 

tekintetében. Ezzel szemben az idei évben az állami támogatás 363 MFt-tal kevesebb, a 

gépjármű adóból 60 % állami bevétel lett, a személyi jövedelemadó mérséklését megszüntették, 

346 MFt-os a csökkenés, és egy új elem jelent meg a normatívák tekintetében a beszámítás, ami 

az iparűzési adóalapot veszi figyelembe, valamint azt, hogy az önkormányzat területén levő 

vállalkozások milyen adóalappal rendelkeznek. Eszerint sorolták be az önkormányzatot a 

konszolidációs százalékba is, ebből kifolyólag az önkormányzattól 347 MFt-ot levontak a 

normatívák tekintetében. Ha ezeket a bevételi oldalon is megnézik, akkor ez 1.177.000.000. Ft, 

tehát 312 MFt-tal kevesebb támogatást kap 2013-ban az önkormányzat az államtól. 

 

Stolár Mihály: konkrétan olyan kimutatás érdekli, hogy az intézmények működtetésére tavaly 

mennyit fordított a költségvetésből az önkormányzat és idén mennyit fog? 
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Pákai Péter: a megmaradó intézményeknél benne van a költségvetésben ez az összeg. Ezt nem 

lehet egy az egyben összehasonlítani, hozzá kell azt is tenni, amit az irodavezető elmondott, 

hiszen az óvodáknál is kb. 200 MFt-tal csökkent a költségvetés, mivel az óvodai kisegítő 

személyzet is átkerült az új fenntartóhoz. 

 

Kellerné Kovács Rita: benne van minden az anyagban, de nehéz így lebontani, mivel új 

intézmények születtek, nincs mihez hasonlítani, viszonyítani.  

 

Utassy István: ha azt kérik, hogy pontosan mutassák ki, erre egy konkrét példa Ajkarendek. A 

Simon István Ált. Isk. iskolai része átment, az óvoda és művelődési része és az iskola 

működtetése maradt az önkormányzatnál. Kb. 700 MFt-ot fordított az önkormányzat oktatási 

ügyekre, az elvonás pedig 1,1 MrdFt. Ez a hatalmas mértékű elvonás országos tendencia. A 

megye városainak egy része át akarta adni teljes egészében az intézményeit az államnak, de 

amikor a csekket visszaküldték nekik, hogy fizetni kell a fenntartásért, akkor csak Pápa maradt. 

Látványsportok tekintetében elmondja, hogy a vízilabda klub támogatása azért célszerű, mert 

csak erre lehet pályázni, és ezt ki kell használni. Ajkán olyan úszás utánpótlás zajlik, ami az 

országban példaértékű. A vízilabda azért került bele, mert beemelték a látványsportok közé. A 

kimutatással kapcsolatban a pénzügyi irodát felesleges ezzel terhelni, mivel kimutathatatlan, az 

önkormányzat sehogy sem járhat jól. Működés címén kellett volna beszabályozni, hogy mit fizet 

a fenntartó és mit az önkormányzat. Ezt nem lehet beszabályozni, mivel az iskolákat átvette az 

állam, de számtalan olyan feladat van, amire nem gondoltak. Erre konkrét példa a diákolimpia. 

Elkezdődnek tavasszal a vetélkedők, nincs aki magára vállalja ezeknek a költségeit pl.: diákok 

utaztatása, étkeztetése. Ezek a költségek tisztázatlanok, úgy könnyű, hogy az önkormányzat 

fizessen mindent, közben meg elvonják tőle a működési költségek nagy részét. Az intézkedés 

teljes mértékben önkormányzat-ellenes. 

 

Peternics Mihály: szóba került a sporttal kapcsolatban a frakcióülésen, hogy egyesek 

nehezményezték, hogy a régi klubokhoz képest mekkora összegű támogatást kap a vízilabda 

klub. 

 

Pákai Péter: nem akar összegezni, de az tény, hogy a megtakarítások 860 MFt-ot tettek ki, a 

vissza nem osztott pénzek pedig több mint 1 Mrd Ft-ot, a különbség 310 MFt. Sajnos ennyivel 

kevesebbet adott a kormány. Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság a rendelet egy olvasatban 

történő elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. Szavazás előtt a bizottság létszáma 6 főre 

változott. 

 

Ajka város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, nem 

szavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

 

7/2013.(II.12.) GVB. határozat 

 

Ajka város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága az 

Ajka város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet 

egy olvasatban történő elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.  

 

A bizottság utasítja elnökét, hogy határozatát terjessze be a képviselő-

testület 2013. február 13-i ülésére. 
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Felelős: a bizottság elnöke 

Határidő: 2013. február 13. 

 

Pákai Péter: szavazásra teszi fel, hogy a bizottság az előterjesztés I. sz. határozati javaslatát 

elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

Ajka város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, nem 

szavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

 

8/2013.(II.12.) GVB. határozat 

 

Ajka város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága az 

„Ajka város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése” tárgyú 

előterjesztés I. sz. határozati javaslatának elfogadását javasolja a 

képviselő-testületnek.  

 

A bizottság utasítja elnökét, hogy határozatát terjessze be a képviselő-

testület 2013. február 13-i ülésére. 

 

Felelős: a bizottság elnöke 

Határidő: 2013. február 13. 

 

Pákai Péter: szavazásra teszi fel, hogy a bizottság az előterjesztés II. sz. határozati javaslatát 

elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

Ajka város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 6 igen szavazattal, nem 

szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

9/2013.(II.12.) GVB. határozat 

 

Ajka város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága az 

„Ajka város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése” tárgyú 

előterjesztés II. sz. határozati javaslatának elfogadását javasolja a 

képviselő-testületnek.  

 

A bizottság utasítja elnökét, hogy határozatát terjessze be a képviselő-

testület 2013. február 13-i ülésére. 

 

Felelős: a bizottság elnöke 

Határidő: 2013. február 13. 

 

2. FC Ajka Kft. önkormányzati részvétellel történő megalapítása  

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Peternics Mihály: a Futball Club Ajka egyesület és az önkormányzat együttműködésével 

megalakult az FC Ajka Kft. Megmarad-e külön az egyesület, vagy Kft.-ként fog működni? 

 

Kaibás Dezső: az MLSZ kötelezővé tette, hogy egycsoportos NB II.-ben csak gazdasági 

társaságként működő labdarúgó szakosztályok indulhatnak, csak így kaphatnak kódot és licencet. 
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Ez csak a profi csapattagokra vonatkozik, az utánpótlásra nem. Az utánpótlás az egyesületnél 

marad, így különböző pályázatokon tud indulni. A profi csapat játékosai alkalmazottként lesznek 

a Kft.-ben nyilvántartva. 

 

Peternics Mihály: nem volt tiszta számára ez a dolog. A frakcióban néhány embert zavart, hogy 

bért is fog kapni az ügyvezető, őt személy szerint nem. 

 

Utassy István: csinálta egy évig ezt a feladatot, ezért tudja, hogy bolond ember, aki ilyen 

funkciót felvállal.  

 

Kaibás Dezső: tájékoztatásként elmondja, hogy a négy év alatti elnökségi munkája során 

semmilyen juttatásban nem részesült. 

 

Pákai Péter: szavazásra teszi fel, hogy a bizottság az előterjesztés határozati javaslatának 

elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.  

 

Ajka város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, nem 

szavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

 

10/2013.(II.12.) GVB. határozat 

 

Ajka város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága az 

„FC Ajka Kft. önkormányzati részvétellel történő megalapítása” tárgyú 

előterjesztés határozati javaslatának elfogadását javasolja a képviselő-

testületnek.  

 

A bizottság utasítja elnökét, hogy határozatát terjessze be a képviselő-

testület 2013. február 13-i ülésére. 

 

Felelős: a bizottság elnöke 

Határidő: 2013. február 13. 

 

 

3. KEOP-2012-4.10.0/A „Helyi hő- és villamosenergia-igény kielégítése megújuló 

energiaforrásokkal” c. pályázati felhívásra pályázat benyújtása  

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Pákai Péter: kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt, szavazásra teszi fel, hogy a bizottság a 

„Helyi hő- és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal az ajkai Fekete I.-

Vörösmarty M. Általános Iskolában József A. u. 30.” címmel pályázat benyújtása” tárgyú 

előterjesztés határozati javaslatának elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.  

 

Ajka város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 6 igen szavazattal, nem 

szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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11/2013.(II.12.) GVB. határozat 

 

Ajka város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 

„KEOP-2012-4.10.0/A „Helyi hő- és villamosenergia-igény kielégítése 

megújuló energiaforrásokkal” című pályázati felhívásra pályázat 

benyújtása „Helyi hő- és villamosenergia-igény kielégítése megújuló 

energiaforrásokkal az ajkai Fekete I.-Vörösmarty M. Általános Iskolában 

József A. u. 30.” címmel” tárgyú előterjesztés határozati javaslatának 

elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.  

 

A bizottság utasítja elnökét, hogy határozatát terjessze be a képviselő-

testület 2013. február 13-i ülésére. 

 

Felelős: a bizottság elnöke 

Határidő: 2013. február 13. 

 

Pákai Péter: kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt, szavazásra teszi fel, hogy a bizottság a 

„Helyi hő- és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal az ajkai Nagy 

László VKSZK-ban címmel pályázat benyújtása” tárgyú előterjesztés határozati javaslatának 

elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.  

 

Ajka város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 6 igen szavazattal, nem 

szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

12/2013.(II.12.) GVB. határozat 

 

Ajka város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 

„KEOP-2012-4.10.0/A „Helyi hő- és villamosenergia-igény kielégítése 

megújuló energiaforrásokkal” című pályázati felhívásra pályázat 

benyújtása „Helyi hő- és villamosenergia-igény kielégítése megújuló 

energiaforrásokkal az ajkai Nagy László VKSZK-ban címmel” tárgyú 

előterjesztés határozati javaslatának elfogadását javasolja a képviselő-

testületnek.  

 

A bizottság utasítja elnökét, hogy határozatát terjessze be a képviselő-

testület 2013. február 13-i ülésére. 

 

Felelős: a bizottság elnöke 

Határidő: 2013. február 13. 

 

4. A parlagfű visszaszorításáról szóló 27/1995.(VIII.24.) önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezése és az Ajka város területén alkalmazható távhőszolgáltatási 

díjak díjalkalmazási feltételeiről szóló 4/2012.(II.29.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester  

 

Pákai Péter: kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt, szavazásra teszi fel, hogy a bizottság az 

előterjesztés határozati javaslatának elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.  
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Ajka város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 6 igen szavazattal, nem 

szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

13/2013.(II.12.) GVB. határozat 

 

Ajka város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága „A 

parlagfű visszaszorításáról szóló 27/1995.(VIII.24.) önkormányzati 

rendelet hatályon kívül helyezése és az Ajka város területén 

alkalmazható távhőszolgáltatási díjak díjalkalmazási feltételeiről szóló 

4/2012.(II.29.) önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és a rendelet egy olvasatban történő elfogadását javasolja a 

képviselő-testületnek. 

 

A bizottság utasítja elnökét, hogy határozatát terjessze be a képviselő-

testület 2013. február 13-i ülésére. 

 

Felelős: a bizottság elnöke 

Határidő: 2013. február 13. 

 

5. 189/2012.(XII.19.) Kt. határozat hatályon kívül helyezése  

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Pákai Péter: kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt, szavazásra teszi fel, hogy a bizottság az 

előterjesztés határozati javaslatának elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.  

 

Ajka város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, 1 nem 

szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

14/2013.(II.12.) GVB. határozat 

 

Ajka város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 

„189/2012.(XII.19.) Kt. határozat hatályon kívül helyezése” tárgyú 

előterjesztés határozati javaslatának elfogadását javasolja a képviselő-

testületnek.  

 

A bizottság utasítja elnökét, hogy határozatát terjessze be a képviselő-

testület 2013. február 13-i ülésére. 

 

Felelős: a bizottság elnöke 

Határidő: 2013. február 13. 

 

6. Ajka 039 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő hulladéklerakó kapacitás-bővítési eljárás, 

területrendezési hatósági eljárás lefolytatására irányuló kérelem benyújtását 

megerősítő képviselő-testületi határozat  

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Peternics Mihály: a frakcióülésen hangzott el egy olyan vélemény, hogy túl nagy ütemben folyik 

a beszállítás, és hogy csúszkál már a depónia. Meg kellene vizsgálni, hogy valóban tömörödik-e 

a depónia, ezért nem támogatja az előterjesztést. 
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Pákai Péter: ez a napirendi pont az ellenőrzést szolgálja. A hatóság a bővítés előtt vizsgálatot 

fog folytatni a kérdéssel kapcsolatban, és csak akkor adja ki az engedélyt, ha mindent rendben 

talál. Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását 

javasolja a képviselő-testületnek.  

 

Ajka város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 6 igen szavazattal, nem 

szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

15/2013.(II.12.) GVB. határozat 

 

Ajka város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága az 

„Ajka 039 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő hulladéklerakó kapacitás-

bővítési eljárás, területrendezési hatósági eljárás lefolytatására irányuló 

kérelem benyújtását megerősítő képviselő-testületi határozat” tárgyú 

előterjesztés határozati javaslatának elfogadását javasolja a képviselő-

testületnek.  

 

A bizottság utasítja elnökét, hogy határozatát terjessze be a képviselő-

testület 2013. február 13-i ülésére. 

 

Felelős: a bizottság elnöke 

Határidő: 2013. február 13. 

 

 

Pákai Péter: megköszöni a részvételt, az ülést 15
35

-kor bezárja.    

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Pákai Péter  Rosta Albert 

 GVB elnök tanácsnok 


