Ügyszám: 1/9-29/2011.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. augusztus 8-án 9.30
órakor megtartott rendkívüli üléséről

Ülés helye:

Polgármesteri Hivatal, VI. emeleti nagyterme

Jelen vannak:

Schwartz Béla polgármester,
Dr. Horváth József alpolgármester,
Dorner László, Fenyvesi Zoltán,
Fülöp Zoltán, Johanidesz Sándor,
Molnár László, Pákai Péter,
Peternics Mihály, Pék Attila,
Ravasz Tibor, Rosta Albert,
Táncsics Tamás, Utassy István
Összesen: 14 fő képviselő-testületi tag

Hiányzó képviselő:

Rieder András

Valamennyi napirendi pont tárgyalásánál jelen vannak:
Dr. Jáger László jegyző
Szőke Melinda az Önkormányzati és Humánszolgáltató Iroda irodavezető-helyettese
Dr. Somogyi Gyöngy a Szociális és Igazgatási Iroda irodavezető-helyettese
Schwartz Béla
Köszönti Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testületét és az ülésen megjelenteket.
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Rieder András képviselő jelezte távolmaradását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 15 tagja közül 14 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt
megnyitja.
A rendkívüli ülés összehívásának indoka: A lakossági távhőszolgáltatási díjak
ármegállapításával és árváltoztatásával kapcsolatos önkormányzati állásfoglalás határideje
indokolja az ülés összehívását.
Napirend megállapítása
Schwartz Béla
Szavazásra teszi fel a napirend meghívó szerinti elfogadását.
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Megállapítja, hogy a képviselő-testület 14 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
napirendjét elfogadja és meghozza alábbi határozatát:
166/2011. (VIII.08.) Kt. határozat
Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja
meg:
1. Állásfoglalás a lakossági távhőszolgáltatási
díjak ármegállapításával és árváltoztatásával
kapcsolatban
Előadó: Schwartz Béla polgármester
Napirend
1.

Állásfoglalás a lakossági távhőszolgáltatási
árváltoztatásával kapcsolatban
Előadó: Schwartz Béla polgármester

díjak

ármegállapításával

és

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 képviselőtestületnek.
Peternics Mihály
Egy javaslatot tesznek arra, hogy lehetőleg ne emeljék a távhődíjakat Ajkán. Ezt a kérdést
mennyire kell akceptálni a minisztériumnak? Jó lenne, ha lenne súlya a döntésüknek.
Dr. Jáger László
A Magyar Energia Hivatal, illetve a miniszter figyelembe veheti, de nem köteles figyelembe
venni az álláspontot.
Schwartz Béla
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 13 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodás
mellett a javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát:
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167/2011.(VIII.08.) Kt. határozat
Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Magyar Energia Hivatal távhőszolgáltatásról szóló
2005. évi XVIII. törvény 57/D (4) bekezdése alapján
az illetékes Miniszter jogkörébe tartozó lakossági
távhőszolgáltatás ármegállapítással és árváltoztatással
kapcsolatosan kért állásfoglalására az alább javaslatot
teszi:
Ajka város Önkormányzatának Képviselőtestülete Ajka városában – a törvénymódosításig –
alkalmazott ármegállapítási módszerrel ért egyet. A
lakossági díjak megváltoztatását nem javasolja, a
jelenlegi díjak kihirdetését kéri az illetékes
Minisztertől.
Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete
utasítja a polgármestert, hogy jelen állásfoglalását és a
vonatkozó helyi rendeleteket elektronikus úton a
Magyar Energia Hivatal tavhoar@eh.gov.hu e-mail
címre 2011. augusztus 17-ig küldje meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. augusztus 17.

Schwartz Béla
Megköszöni a képviselők részvételét és a rendkívüli ülést 9.45 órakor bezárja.
K.m.f.
Schwartz Béla
polgármester

Dr. Jáger László
címzetes főjegyző

