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Schwartz Béla
Köszönti Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testületét és az ülésen megjelent
választópolgárokat.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 23 tagja közül 22 fő jelen van, az ülés határozatképes,
azt megnyitja.
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Dr. Szabó István képviselő jelezte távolmaradását.
Igazolását nem fogadja el.
Megkéri a képviselő-testület tagjait, hogy az egy hete elhunyt Takács Ferenc képviselőre egy
perces néma felállással emlékezzenek.
A rendkívüli ülés összehívásának indoka: A képviselő-testület által alapított kitüntetések
odaítélésének és az „AVAR Ajka” Városgazdálkodási Kft. üzletrészének értékesítésével
kapcsolatosan kiírt pályázat elbírálásának határideje indokolja a rendkívüli ülés összehívását.
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Napirend megállapítása
Schwartz Béla
Megkérdezi, hogy a napirendi javaslattal kapcsolatban van-e észrevétel.
Rosta Albert
Kéri, hogy az „AVAR Ajka” Városgazdálkodási Kft. egyes tevékenységeinek
decentralizálása, és a kiszervezett tevékenységek elvégzésére új kft-k létrehozása, valamint az
„AVAR Ajka” Városgazdálkodási Kft. kisebbségi üzletrészének értékesítésére kiírt pályázat
elbírálása tárgyú napirendi pontokat a mai napon a képviselő-testület ne tárgyalja.
Indoka a következő: a legutolsó képviselő-testületi ülés elhalasztását követően olyan értesítést
kapott, hogy november 14-én fogják ezt a napirendi pontot tárgyalni. Ehhez képest tegnap,
egy napja maradt arra, hogy az előterjesztést áttárgyalja. Úgy gondolja, hogy ez az idő nem
elegendő arra, hogy az összefüggéseit megértse. Vannak olyan apró kifogásai, hogy nem látja
a szombati ingyenes szemétszállítás feltételeit biztosítva és egyéb, a lakásszövetkezethez
kapcsolódó árbevétel teljesítését sem. Ezen kívül a szűkebb környezetében sem tudta
pontosan megbeszélni a döntéssel kapcsolatos dolgokat.
Továbbá azért is javasolja a két napirendi pont tárgyalásának elhalasztását, mert tudja, hogy
az aláírásgyűjtőknek mekkora munkájába telt a gyűjtés és az ő határidejük csak ma délután jár
le. Tisztességes és korrekt az, ha a népszavazást nem gátolják, hanem ennek lehetőségét
megadják. Kéri a napirendi pontok levételét.
Schwartz Béla
A javaslatot elfogadja, így a meghívóban szereplő 1. és 2. napirendi pontokat a mai ülésen
nem tárgyalja a képviselő-testület.
Fülöp Zoltán
Ügyrendileg szól. Meglepődtek Rosta Albert képviselő kérésén, de tulajdonképpen korrektnek
tartják és időszerű. Örül, hogy a jelenlegi városvezető koalíció így döntött. Kéri a
polgármestert, hogy néhány perc szünetet rendeljen el annak érdekében, hogy a frakció
egyeztetni tudjon. Új helyzet alakult ki, így 10 perc egyeztetésre szükségük van. Kéri a szünet
elrendelését.
Schwartz Béla
Egyetért a javaslattal. A napirend elfogadása után szünetet rendel el.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy az elhangzott módosítással együtt a napirendet fogadják
el.
Szavazásra teszi fel a napirend elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 22 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás
nélkül a napirendet elfogadja és meghozza alábbi határozatát:
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166/2008. (XI.07.) Kt. határozat
Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja
meg:
ZÁRT ÜLÉS
1. Önkormányzati kitüntetések adományozása
Előadó: Schwartz Béla polgármester
2. „EGYÜTT-EGYMÁSÉRT”
díszoklevél
adományozása
Előadó: Schwartz Béla polgármester
3. „Szociális
munkáért”
díszoklevél
adományozása
Előadó: Schwartz Béla polgármester
ZÁRT ÜLÉS VÉGE
4. Lakásrendelet módosítása
Előadó: Schwartz Béla polgármester
5. Támogatási igény lemondása
Előadó: Schwartz Béla polgármester
6. Ajka-pulai út melletti és az ajkarendeki
kerékpárút építésére pályázat módosítása
Előadó: Schwartz Béla polgármester
A képviselő-testület az 1., 2., 3., napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja, melynek
anyaga külön jegyzőkönyvet képez.
Napirend

4. Lakásrendelet módosítása
Előadó: Schwartz Béla polgármester
Schwartz Béla
Az előterjesztést megtárgyalta a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, valamint a Jogi és
Ügyrendi Bizottság. Felkéri a bizottsági elnököket, hogy ismertessék a bizottságuk
határozatát.
Pákai Péter
A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a rendelet egy olvasatban történő megalkotását
javasolja a képviselő-testületnek.
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Gerencsér Hilda
A Jogi és Ügyrendi Bizottság a rendelet egy olvasatban történő megalkotását javasolja a
képviselő-testületnek.
Dr. Jáger László
Tájékoztatja a képviselő-testület jelen lévő tagjait, hogy abban az esetben, ha a képviselőtestület ezt a rendeletmódosítást nem alkotja meg jogérvényesen, akkor a lakásokat jelenleg
megvenni kívánó bérlők számára az ÁFA összegével drágábban kerülhet csak az ingatlan
értékesítésre, illetve ebben az esetben részükre a testület által megállapított bérleti díj nem
bruttó, hanem nettó összegnek fog minősülni. Ennek folyományaként a lakosságnak ezzel a
20%-os ÁFA összeggel többet kell fizetnie, mind a lakás bérletekor, mind pedig a lakás
megvásárlásakor.
Stolár Mihály
Ha utólagos jogértelmezés szerint kiderül, hogy nem volt elegendő szavazat, akkor van-e
valami halasztó hatálya ennek a dolognak? Tehát ezt a rendeletet megalkothatják-e egy hónap,
két hónap múlva, vagy akár jövőre? Határidőhöz kötött-e ennek a rendeletnek a megalkotása?
Ravasz Tibor
A lakásrendelethez egy kiegészítést kaptak az ülés előtt és ebben a Móricz Zsigmond u. 9.
2/38-as ajtószámú lakás kivételre kerül a lakásrendeletből. Ez az ő olvasatában azt jelenti,
hogy erre a lakásra vevő van. Ennek a lakásnak a kivételét mi indokolja? Ha az az indoka,
hogy meg kívánja vásárolni valaki, akkor ki a vásárló?
Fülöp Zoltán
Nem érti, hogy mi okozza azt a pillanatnyi helyzetet, hogy ÁFA tartalommal kell növelni úgy
a vételárat, mint a bérleti összeget?
Marton József
Abban az esetben, ha most a rendelet megalkotásáról nem születik döntés és tisztázódik, hogy
a minősített többség 12 vagy 13 főt jelent, akkor okoz-e bármilyen hátrányt az érintetteknek
az, hogy a következő héten polgármester úr által összehívott ülésen még egyszer szavaznak
erről a rendeletről, és ott alkotják ezt a rendeletet? A tekintetben, amit jegyző úr mondott az
ÁFA kérdésben időre van szükségük, hogy tájékozódjanak, ezért teszi fel a kérdést.
Dr. Jáger László
November 15-e volt az az eszmei időpont, amelyet a képviselő-testület meghatározott a bérlők
számára, hogy nyilatkozzanak arról, hogy meg kívánják-e vásárolni az ingatlanokat. Aki
jelezte vételi szándékát, azzal a szerződéskötés e miatt akadt meg, mert a jelenlegi
tájékoztatás alapján, az AVAR Kft-től kapott információ alapján, csak úgy tudják megkötni,
hogy a rendeletben megjelölt összeget nettó összegnek kell vélelmezniük, hiszen nincs
megjelölve egy bruttó összeg, tehát ez alapján kellene a lakóknak nyilatkozni november 15-ig.
Az kevés, hogy a rendeletet a jövő héten a testület megalkotja, ezt a határidőt kellene kitolni.
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December 1-jétől kerül át a bérbeadási tevékenység az Ajkait Kft-hez, az Ajkait Kft.
vonatkozásában ez a tevékenység ÁFA köteles lesz, tehát mindenképp a bérleti díjakat ÁFAval növelten kell ebben az esetben megállapítani, leszámítva azt az egy esetet, ha a testület
rendeletében rögzíti, hogy bruttó árakról van szó.
Az orvoslakások kérdéskörében annyit kíván elmondani, hogy az indokolás tartalmazza, hogy
több üres lakás van, egyéb dologról nem tud jelenleg mit mondani. A Szociális és
Egészségügyi Bizottság zárt ülésen fog dönteni arról, hogy kit jelöl ki a szociális bérlakás
bérlőjének, és akit bérlőként kijelöl, az jogosult a bérlakás kedvezményes áron történő
megvásárlására. Tehát addig a pontig, amíg a Szociális és Egészségügyi Bizottság nem
határoz, nincs olyan személy, aki élhetne a rendeletben foglalt kedvezményes vásárlási
lehetőséggel.
Van olyan része a rendeletnek, ami 15-én hatályba lép, tehát a testület nem feltétlenül van
késésben. A rendeletmódosítást azonnal ki kell hirdetni, még az ülésen ahhoz, hogy annak a
szabályai szerint a másik paragrafushelyet módosítani kellene. Ez csak abban az esetben
működik, ha elfogadják, több esetben kaptak kritikát, hogy hogyan lehet egy rendeletet az
ülésen azonnal kihirdetni.
Marton József
Volt már korábban példa arra, hogy a testületi ülésen megalkotott rendeletet 10 másodperccel
az elfogadása után jegyző úr kihirdette. Ezt a dolgot megtehetik az érintett Ajka városi
lakosok érdekében is. Következő héten meg lehet alkotni a rendeletet azonnali kihirdetéssel,
az érintett lakók semmilyen hátrányt nem szenvednek. Ez lenne a korrekt eljárás.
Dr. Jáger László
Elmondja, hogy november 7-étől lépne hatályba a rendelet 2.§-a. Sávosan lép hatályba a
rendelet, vannak olyan rendelkezései, amelyek december 1-jén lépnek hatályba, a 2.§
november 7-én és a kedvező rendelkezések november 15. napján lépnek hatályba, ezek a
megkezdett lakásértékesítésekre alkalmazandók. Tehát a rendelet november 14-én történő
kihirdetése sem segítene ezen, hiszen, ha ezt a képviselő-testület elfogadja nem hiszi, hogy az
AVAR Kft. 2 óráig terjedő nyitvatartási idején túl bárki is tudna a lakás vásárlásra érvényes
jognyilatkozatot tenni.
Fülöp Zoltán
Nem világos az egész rendszer. Az anyag első mondatában azt olvashatják, hogy az általános
forgalmi adóról szóló rendelet 2008. január 1-jétől lépett hatályba. 2008. november 7-én
kezdik el összefésülni, hogy a 2008. január 1-jén hatályba lépő jogszabállyal szinkronban
legyenek és az ÁFA kötelezettségek rendeződjenek? Ebben a pillanatban december 1-jétől az
Ajkait Kft. fogja a lakás bérbeadásokat rendezni, és ezért ÁFA köteles lesz a lakbér.
Megtehetik, hogy a kialkudott, vagy kikalkulált lakbért úgy bruttósítják, hogy plusz terheket a
lakosság részére ne tegyenek. Ez egy elfogadható és számítható dolog lehet, meg kell próbálni
ezt a megoldást és így nem terhelik plusz 20%-os ÁFA-val az olyan szociális körülmények
között élő embereket, akik ezeket a lakásokat igénybe veszik.
Stolár Mihály
Értesülése szerint volt egy tájékoztató, ahol a szociális bérlakásban lakókat összehívták,
számukra megvételre felajánlották a lakásokat. Az aláírásgyűjtés során a Petőfi S. u., Móra F.
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u. vidékén sok ilyen szociális bérlakásban lakó személyekkel találkozott. Tragédia, hogy
milyen körülmények között élnek 36.000 Ft-ból, akik azt gondolták, hogy egy kedvezőbb
feltétel áll majd elő, ha ezt a lakást megvásárolják. Ezeket a szociálisan rászorulókat ilyen
helyzetbe hozni nem túl ildomos. Az igazi segítség az lenne, ha a város átvállalná ezt az ÁFA
terhet, egybe kifizetné és akár a bérleti díj megemelésével egy hosszabb futamidővel próbálná
ezt a kifizetett, megelőlegezett összeget visszavenni. Emberileg ez lenne a legelfogadhatóbb,
mert valóban tragédia, hogy milyen körülmények között élnek emberek. Nehéz szavakat
találni, el kell menni és meg kell tapasztalni, ahol nincs fürdőszoba, hanem maguk építik,
mert csak mosdó van a lakásban. Ezek az emberek tiszták, rendesen próbálnak élni, de az
anyagi viszonyaik olyanok, hogy soha nem fognak tudni kifizetni több százezer forintot
egybe. Ezt kellene átgondolni és olyan rendeletet hozni, hogy segítsenek nekik és ne
hátráltassák őket.
Fenyvesi Zoltán
Jegyző úr azt mondta, hogy abban az esetben, ha a képviselő-testület nem tudja megalkotni
ezt a rendeletet, akkor mód és lehetőség van a határidő módosítására. Azt a javaslatot teszi,
hogy ha a képviselő-testület a mai testületi ülésen nem tudja ezt a rendeletet megalkotni,
akkor a következő képviselő-testületi ülésen hozzák vissza és módosítsák azokat a
határidőket, amelyek jelen pillanatban nincsenek szinkronban a rendelettel.
Ravasz Tibor
Az AVAR Kft. annak idején az ÁFA alá nem jelentkezett be bérbeadás és
ingatlanforgalmazás tekintetében, erre évente egyszer lehetősége van az Ajkait Befektetési
Kft.-nek is. Ha ezek az értékesítések áthúzódnak akár jövő év elejére és decemberben
átjelentkezik az Ajkait Kft. e tevékenység tekintetében, akkor ez a probléma fel sem vetődik.
Amellett, hogy képviselőtársai javaslatait megfontolásra javasolja, azt is javasolja átgondolni,
hogy ha az Ajkait Kft. 2009. január 1-jétől nem lenne a bérbeadás, illetve az
ingatlanforgalmazás tekintetében ÁFA alany, márpedig majdnem minden ingatlanforgalmazó
cég ezt a megoldást választja, hiszen így nem áll sem az ügyfele, sem a saját pénze ÁFA-ban.
Gerencsér Hilda
Tudják, vagy akarják ezt a rendeletet megalkotni, mert ez két különböző dolog? Itt a
lehetőség, a fennálló körülmények miatt nem érdemes megkockáztatni, hogy ezeket az
embereket esetleg még tudatosan hátrányosabb helyzetbe hozzák.
Grőber József
Korábbi testületi ülésen módosító indítványt nyújtott be, pontosan azért, mert egy kaptafára
kezeltek minden ilyen embert, aki bérlakásban lakik. Egyetért Gerencsér Hildával és Stolár
Mihállyal is, hogy gyakorlatilag meg kellene vizsgálni minden embernek külön a problémáját.
Azzal is egyetért, hogy van olyan, aki szándékosan nem próbál fizetni és úgy gondolja, hogy a
város majd kifizeti helyette a költségeket. Abban is biztos, hogy vannak tényleg szociálisan
rászoruló emberek, akik egyszerűen nem tudják kifizetni ezeket a költségeket. Javasolja, hogy
mivel ezt a rendeletet meg fogják alkotni előbb vagy utóbb, de javasolja, hogy a Szociális és
Egészségügyi Bizottság vizsgálja meg ezeket az eseteket, személyeket és tegyen külön
javaslatot rá. Nem tartja jónak, hogy egy rendeletet úgy fogalmaznak meg, hogy mindenkire
ugyan úgy érvényes.
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Marton József
Gerencsér Hilda képviselő asszony hozzászólására szeretne reagálni. Nem akarják, hogy ezek
az emberek hátrányosabb helyzetbe kerüljenek, sőt emlékeztetné kellő tisztelettel és
udvariassággal, hogy ahogy Ravasz Tibor képviselőtársa elmondta, ezek az emberek azért
kerülnének hátrányosabb helyzetbe, mert az ingatlan lakásbérbeadási tevékenység az AVAR
Kft-től átkerült az Ajkait Kft-be. Az AVAR Kft-nél ÁFA mentes volt, az Ajkait Kft-nél ÁFAköteles. Abban, hogy ez az áttétel megtörtént, része van a képviselő asszony szavazatának is.
Ez okozta az emberek hátrányosabb helyzetbe kerülésének a lehetőségét. Ezt nem támogatták,
nem szavazták meg, képviselő asszony pedig megszavazta. Ravasz Tibor képviselőtársa arra
vonatkozóan adott szakmai tanácsot a képviselő-testületnek, hogy megmenthetik ezeket az
embereket az ÁFA fizetési kötelezettség alól abban az esetben, ha az Ajkait Kft. bejelentkezik
az ÁFA mentes körbe. Emlékezteti képviselő asszonyt arra is, hogy ha most változtatás nélkül
megalkották volna ezt a rendeletet, akkor az ÁFA-val kapcsolatos kérdésben ez a probléma
felmerült volna, illetve fennmaradt volna. Ezért javasolja, hogy jegyző úr dolgozza át a
rendeletet ennek megfelelően és a következő héten tudjanak az emberek érdekének
megfelelően dönteni, vagyis tudják korrigálni azt a véleményük szerint most is hibás döntést,
hogy ezt a tevékenységet az AVAR Kft-től áttették az Ajkait Kft-nek.
Gerencsér Hilda
Választókörzetében is van néhány lakás, amelyek a lakói érintettek ebben a problémában.
Most is azt gondolja, hogy ha most elfogadnák ezt a rendeletet, akkor tisztább lenne a kép és
gyorsabban lenne tiszta. Most is vállalja a véleményét, mert soha nem csinált titkot abból,
hogy egyáltalán nem elégedett azzal, ahogyan az AVAR Kft. kezelésében lévő szociális
bérlakásokat gondozzák, tatarozzák, felújítják és bízik benne, hogy egy másikfajta
konstrukció az ott élő emberek számára is jobb körülményeket biztosít.
Ravasz Tibor
Ha ezzel a tevékenységgel a képviselő asszony elégedetlen, akkor forduljon a városvezető
koalíció hatalmához és erejéhez, ami most kicsit csorbulni látszik a létszámcsökkenéssel.
Többet kellene erről a problémáról beszélni a képviselő asszonynak és polgármester úrnak.
Az ellenzéki képviselők voltak azok, akik 30%-kal megemelték ezeknek a szerencsétlen sorsú
embereknek a bérleti díját és most ezt a 30%-ot nem akarják tovább tetőzni egy 20%-os ÁFAval. Ez egy óriási hiba volt. Most pedig ezt a hibát még tetőzik is. Sem ÁFA szakmai vitába
nem szeretne, sem képviselő asszonnyal, sem mással az ülésen keveredni, mert ez nem az
ÁFA-ról szól. Ez arról szól, hogy hoztak egy 30%-os emelésről döntést, később kiderült, hogy
még az ÁFA törvényt sem értelmezték helyesen, és ezzel tetézték a saját hibájukat. Ezt be
kellene ismerni, ezt a rendeletet vissza kellene vonni, és el kellene azon gondolkodni, hogy
hogyan lehet ezt a kérdéskört úgy megoldani, hogy az érintettek ÁFA-t sem az bérleti díj után,
sem pedig az ingatlan értékesítése után ne fizessenek.
Stolár Mihály
Ravasz képviselő társa megvilágította egyik oldaláról, hogy mi az oka ennek, teljesen igaza
van, de véleménye szerint ennek még milyebben van a gyökere. Az Ajkait Kft-nek „ketyeg az
óra”. Törleszteni kell a felvett hiteleket. Erről van itt szó, hogy most bevételhez jusson és ne
legyenek likvid vagy egyéb más gondjai. Az Ajkait Kft-nek van szüksége bevételre, mert nem
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tudja a felvett hiteleket törleszteni, nem tudja az ingatlanokat olyan mértékben értékesíteni,
ahogy azt tervezte. Nem arról van itt szó, hogy a lakást karban tartják vagy nem, vagy 30%kal emelték korábban a bérleti díjat vagy nem. Hanem arról, hogy az Ajkait Kft. bajban van, a
bajnak az orvoslását másra kívánják terhelni.
Schwartz Béla
Marton József képviselő úrnak megadja a szót és lezárja a vitát.
Marton József
Javasolja, hogy szavazzanak úgy, hogy jegyző úr a következő ülésre készítse elő a rendeletet
annak megfelelően, amit itt elmondtak e tekintetben.
Schwartz Béla
Javasolja, hogy ne hozzanak most döntést, tegyék át a következő ülésre és vizsgálják meg
azokat a felvetéseket, amelyek elhangzottak.
Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 21 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és tartózkodás
nélkül a javaslatot elfogadja.
Stolár Mihály
Szeretné szóban jelezni, hogy igennel szeretett volna szavazni, véletlenül elnyomta a gombot.
5. Támogatási igény lemondása
Előadó: Schwartz Béla polgármester
Schwartz Béla
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 22 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás
nélkül a javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát:

172/2008.(XI.07.) Kt. határozat
Ajka város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanácstól az Ajka, Domb utca burkolatmegerősítő felújítására megítélt 9.107.604.-Ft,
azaz Kilencmillió-százhézezer-hatszáznégy forint
összegű támogatásból a közbeszerzési eljárás
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miatt
4.584.Ft,
azaz
négyezerötszáznyolcvannégy forint összegről lemond.
Ajka város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanácstól az Ajka, Liliom utca burkolatmegerősítő felújítására megítélt 8.974.173.-Ft,
azaz
Nyolcmillió-kilencszázhetvennégyezerszázhetvenhárom forint összegű támogatásból a
közbeszerzési eljárás miatt 1.167.- Ft, azaz ezeregyszázhatvanhét forint összegről lemond.
Ajka város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanácstól az Ajka, Váci M. utca burkolatmegerősítő felújítására megítélt 6.013.221.-Ft,
azaz hatmillió-tizenháromezer-kétszázhuszonegy
forint összegű támogatásból a közbeszerzési
eljárás miatt 927.- Ft, azaz kilencszázhuszonhét
forint összegről lemond.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy
határozatát az érintettek részére küldje meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

6. Ajka-pulai út melletti és az ajkarendeki kerékpárút építésére pályázat módosítása
Előadó: Schwartz Béla polgármester
Schwartz Béla
Az előterjesztést megtárgyalta a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság. Felkéri a bizottság
elnökét, hogy ismertesse a bizottság határozatát.
Pákai Péter
A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
Schwartz Béla
Szavazás előtt a képviselő-testület létszáma 21 fő.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 21 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás
nélkül a javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát:
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173/2008.(XI.07.) Kt. határozat
Ajka város Önkormányzatának Képviselőtestülete 159/2008. (IX.26.) Kt. határozatát az
alábbiak szerint módosítja:
Ajka város Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot nyújt be „Ajka - Pulai út
melletti kerékpárút szakasz és az AjkaAjkarendek közötti kerékpárút kiépítésére” a
Közép-Dunántúli
Regionális
Fejlesztési
Tanácshoz a Közép-dunántúli Operatív Program
keretében
meghirdetett
KD-2008-4.2.2
„Kerékpárút hálózatok fejlesztése” című pályázat
elnyerésére 194 154 046 Ft összegben. A pályázat
benyújtásával elnyerni kívánt összeg 150.000.000
Ft.
Ajka város Önkormányzatának Képviselőtestülete a pályázat önerő kiegészítésére
pályázatot nyújt be a Veszprém Megyei
Önkormányzat „a Veszprém megyei települési
önkormányzatok és társulásaik fejlesztési célú
pályázatait elősegítő saját erő kiegészítésre
irányuló támogatási pályázatra az önerő 30%-ig
13.246.214 Ft-ra.
A Képviselő-testület a 194 154 046 Ft összegű
beruházás végrehajtásához szükséges önrészt,
30 907 832 Ft-ot a 2009. és 2010. évi
költségvetésben az alábbiak szerint biztosítja.
Év

Saját forrás

Veszprém megye
PÖKK

Támogatás
várható mértéke

Összesen

2009.

20 422 761

8 752 612

99 000 000

128 175 373

2010.

10 485 071

4 493 602

51 000 000

65 978 673

Összesen:

30 907 832

13 246 214

150 000 000

194 154 046

Ajka város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
pályázatok
benyújtásához
szükséges
nyilatkozatokat megtegye és utasítja, hogy a
költségeket a 2009. és 2010. évi költségvetésbe
tervezze bele.
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Határidő: Veszprém megyei önkormányzat
pályázata: 2008. október 30.
KDOP pályázata 2008. augusztus 31.
Felelős:
polgármester

Schwartz Béla
Megköszöni a képviselők és a vendégek részvételét és az ülést 10.00 órakor bezárja.
K.m.f.

Schwartz Béla
polgármester

Dr. Jáger László
jegyző

