Ügyszám: 1/8-10/2013.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 11-én 15.00
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,
Rieder András, Rosta Albert,
Táncsics Tamás, Utassy István
Összesen: 14 fő képviselő-testületi tag

Hiányzik:

Ravasz Tibor

Valamennyi napirendi pont tárgyalásánál jelen vannak:
Dr. Jáger László jegyző
Szőke Melinda Önkormányzati és Humánszolgáltató Iroda vezetője
Kellerné Kovács Rita Pénzügyi Iroda vezetője
Bálint Attiláné Szociális és Igazgatási Iroda irodavezetője
1. és 5. napirendi pontok tárgyalásánál jelen van:
Szabó-Vizy Márta személyügyi munkatárs
5. napirendi pont tárgyalásánál jelen van:
Kupi Andrea
Schwartz Béla
Köszönti Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testületét és az ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 15 tagja közül 14 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt
megnyitja.
A rendkívüli ülés összehívásának indoka:
A pályázatok véleményezésének, illetve benyújtásának határideje, valamint az önkormányzati
társulási megállapodások felülvizsgálatára előírt jogszabályi határidő.
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Napirend megállapítása
Schwartz Béla
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a meghívó szerinti 1. napirendi pontot a Mötv. 46. § (2)
bekezdés b) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja.
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a meghívó szerinti 5. napirendi pont címe az alábbi
címre változott: „Szociális és gyermekjóléti feladatellátásra önkormányzati társulás létrehozása”.
A napirendi pont keretében az alábbi alpontok kerülnek megtárgyalásra:
a.) Döntés a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás létrehozásáról
b.) A Térségi Családsegítő és Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítása
c.) A Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának elfogadása
d.) Az intézményvezető személyére vonatkozó döntés
Szavazásra teszi fel a napirend elfogadását az elhangzott módosítással együtt.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 3 tartózkodás
mellett a napirendjét elfogadja és meghozza alábbi határozatát:
101/2013. (VI.11.) Kt. határozat
Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja
meg:
ZÁRT ÜLÉS
1.

A Borsos Miklós Általános Iskola igazgatói
megbízásának véleményezése
Előadó: Schwartz Béla polgármester
ZÁRT ÜLÉS VÉGE

2.

Ajka Város Önkormányzata adósságának
állam által történő részbeni átvállalása
Előadó: Schwartz Béla polgármester

3.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra
feladat-ellátási megállapodás megkötése
Előadó: Schwartz Béla polgármester

4.

Az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi
Társulás megszűntetése
Előadó: Schwartz Béla polgármester
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5. Szociális és gyermekjóléti feladatellátásra
önkormányzati társulás létrehozása
Előadó: Schwartz Béla polgármester
a.) Döntés a Térségi Családsegítő és
Gyermekjóléti
Társulás
létrehozásáról
b.) A Térségi Családsegítő és Gondozási
Központ
Alapító
Okiratának
módosítása
c.) A
Térségi
Családsegítő
és
Gyermekjóléti Szolgálat Alapító
Okiratának elfogadása
ZÁRT ÜLÉS
d.) Az intézményvezető
vonatkozó döntés

személyére

ZÁRT ÜLÉS VÉGE
6.

Pályázat benyújtása a Nemzeti Kulturális
Alaphoz köztéri szobor létrehozásának
támogatására
Előadó: Schwartz Béla polgármester

7.

Hungarocont Kft-vel kötött adásvételi
szerződéstől elállás
Előadó: Schwartz Béla polgármester

Napirend
A képviselő-testület az 1. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja, mely külön
jegyzőkönyvet képez.

2.

Ajka Város Önkormányzata adósságának állam által történő részbeni átvállalása
Előadó: Schwartz Béla polgármester
Melléklet

Schwartz Béla
Az előterjesztést megtárgyalta a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság. Felkéri a bizottsági elnököket, hogy ismertessék a bizottságok határozatát.
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Pákai Péter
A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az I-VII. határozati javaslatok elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
Dorner László
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a I.-VII. határozati javaslatok elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
Schwartz Béla
Szavazásra teszi fel a I. határozati javaslat elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 14 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
javaslatot elfogadja, és meghozza alábbi határozatát:
103/2013. (VI.11.) Kt. határozat
Volksbank Zrt. kötvény visszavásárlásához
1. Ajka város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország 2013. évi központi
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény
(továbbiakban költségvetési törvény) 72. § (6)
bekezdése, valamint a Magyar Állam és Ajka
város Önkormányzata között 2013. február 27én megkötött megállapodásban (továbbiakban:
kétoldalú megállapodás) foglaltak végrehajtása
érdekében, 3.875.112. darab, 1,00 CHF (azaz
egy svájci frank) névértékű értékpapírt
934.134.498,72 forint összegben 2013. június
28-ai értéknappal, a kétoldalú megállapodás 8.
pontja szerint legkésőbb 2013. június 28-ig
megkötésre kerülő megállapodásban foglaltak
szerint – visszavásárol a HU0000342613 ISIN
azonosítószámú, Ajka Önkormányzat Kötvény
2028 elnevezésű Kötvényből.
2. A képviselő-testület kijelenti, hogy az
önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel
vagy
egyéb
számlaköveteléssel,
ami
kifejezetten
egy
adott
adósságelemhez
kapcsolódik,
vagy
annak
fedezetére,
teljesítésének biztosításául szolgált.
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3. A képviselő-testület kijelenti, hogy az
önkormányzat a nyilatkozattétel időpontjában a
helyi
önkormányzatok
adósságrendezési
eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. szerinti
adósságrendezés alatt nem áll.
4. A képviselő-testület az adósságátvállalással
összefüggésben felhatalmazza a polgármestert,
a kötvény névértéken történő visszavásárlására
vonatkozó nyilatkozat megtételére, illetve az
útmutatóban foglalt valamennyi szerződés és
megállapodás
aláírásra,
valamint
felhatalmazza, hogy intézkedjen a kötvények
vonatkozásában a kötvény kibocsátás feltételeit
tartalmazó Információs Összeállítás és az
Okirat módosításának lehető legkorábban
történő kezdeményezéséről a KELER Zrt.-nél
annak érdekében, hogy a konszolidációt
követően esedékessé váló kamat-. illetve
tőkefizetési kötelezettség teljesítéséig, azaz
2013. szeptember 30-ig az Okiratcsere
megtörténjen.
5. A képviselő-testület utasítja a Polgármestert,
hogy az adósságátvállalással kapcsolatos
intézkedéseiről a soron következő ülésén
tájékoztassa a testületet.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. június 28.
Schwartz Béla
Szavazásra teszi fel a II. határozati javaslat elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 14 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
javaslatot elfogadja, és meghozza alábbi határozatát:
104/2013. (VI.11.) Kt. határozat
Erste Bank kötvény visszavásárlásához
1) Ajka város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország 2013. évi központi
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény
(továbbiakban költségvetési törvény) 72. § (6)
bekezdése, valamint a Magyar Állam és Ajka
város Önkormányzata között 2013. február 27én megkötött megállapodásban (továbbiakban:
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kétoldalú megállapodás) foglaltak végrehajtása
érdekében, 1.695.402 darab, 1,00 CHF (azaz egy
svájci
frank)
névértékű
értékpapírt
408.693.606,12 forint összegben 2013. június
28-ai értéknappal, a kétoldalú megállapodás 8.
pontja szerint legkésőbb 2013. június 28-ig
megkötésre kerülő megállapodásban foglaltak
szerint – visszavásárol a HU0000342670 ISIN
azonosítószámú, Ajka Önkormányzat Kötvény
2028 II. elnevezésű Kötvényből.
2) A képviselő-testület kijelenti, hogy az
önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel
vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten
egy adott adósságelemhez kapcsolódik, vagy
annak fedezetére, teljesítésének biztosításául
szolgált.
3) A képviselő-testület kijelenti, hogy az
önkormányzat a nyilatkozattétel időpontjában a
helyi
önkormányzatok
adósságrendezési
eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. szerinti
adósságrendezés alatt nem áll.
4) A képviselő-testület az adósságátvállalással
összefüggésben felhatalmazza a polgármestert, a
kötvény névértéken történő visszavásárlására
vonatkozó nyilatkozat megtételére, illetve az
útmutatóban foglalt valamennyi szerződés és
megállapodás aláírásra, valamint felhatalmazza,
hogy intézkedjen a kötvények vonatkozásában a
kötvény kibocsátás feltételeit tartalmazó
Információs Összeállítás és az Okirat
módosításának lehető legkorábban történő
kezdeményezéséről a KELER Zrt.-nél annak
érdekében, hogy a konszolidációt követően
esedékessé váló kamat-. illetve tőkefizetési
kötelezettség
teljesítéséig,
azaz
2013.
szeptember 30-ig az Okiratcsere megtörténjen.
5) A képviselő-testület utasítja a Polgármestert,
hogy az adósságátvállalással kapcsolatos
intézkedéseiről a soron következő ülésén
tájékoztassa a testületet.
Felelős: polgármester
Határidős: 2013. június 28.
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Schwartz Béla
Szavazásra teszi fel a III. határozati javaslat elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 14 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
javaslatot elfogadja, és meghozza alábbi határozatát:
105/2013. (VI.11.) Kt. határozat
Folyószámlahitel működési hitellé való
átalakításáról
1) Ajka város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország 2013. évi központi
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény
(továbbiakban költségvetési törvény) 72. § (6)
bekezdése, valamint a Magyar Állam és Ajka
város Önkormányzata között 2013. február 27én megkötött megállapodásban (továbbiakban:
kétoldalú megállapodás) foglaltak végrehajtása
érdekében, a 2012. május 30-án megkötött és
2012.
december
17-én
módosított
folyószámlahitel szerződés 1.150.000.000. forint
hitelből 517.809.059,64 forint összeget 2013.
június
13-ai
értéknappal,
a
kétoldalú
megállapodás 8. pontja szerint legkésőbb 2013.
június
13-ig
megkötésre
kerülő
új
hitelszerződésben foglaltak szerint az állam által
átvállalt folyószámlahitel részt átstrukturálja
működési hitellé, melyre az eredeti folyószámla
hitelszerződésben rögzített fedezetek szolgálnak
biztosítékul.
2) A képviselő-testület kijelenti, hogy az
önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel
vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten
egy adott adósságelemhez kapcsolódik, vagy
annak fedezetére, teljesítésének biztosításául
szolgált.
3) A képviselő-testület kijelenti, hogy az
önkormányzat a nyilatkozattétel időpontjában a
helyi
önkormányzatok
adósságrendezési
eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. szerinti
adósságrendezés alatt nem áll.
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4) A képviselő-testület az adósságátvállalással
összefüggésben felhatalmazza a polgármestert, a
folyószámlahitel átstrukturálása érdekében a
szükséges dokumentumokat illetve szerződést
írja alá.
5) A képviselő-testület utasítja a Polgármestert,
hogy az adósságátvállalással kapcsolatos
intézkedéseiről a soron következő ülésén
tájékoztassa a testületet.
Felelős: polgármester
Határidős: 2013. június 13.
Schwartz Béla
Szavazásra teszi fel a IV. határozati javaslat elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 6 nem szavazattal és tartózkodás
nélkül a javaslatot elfogadja, és meghozza alábbi határozatát:
106/2013. (VI.11.) Kt. határozat
Folyószámlahitel meghosszabbításáról
1./ Ajka Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 2013. évi 1/2013.
(II.14.) önkormányzati rendelete 3. § (1) - (2)
bekezdésében
foglaltak
szerint,
likviditási
feladatok kezelésére a 2012. május 30-őán
megkötött és 2012. december 17 -én módosított az
OTP Bank Nyrt.-vel kötött Önkormányzati
folyószámla hitelkeret szerződésben biztosított –
1.150.000.000 forint hitelkeretből az állam általi
átvállalással nem érintett rész, azaz 632.190.940
forintos hitelkeret lejárat 2013. szeptember 20.
napjáig történő meghosszabbításáról dönt.
Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti
költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére
a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt
betervezi, jóváhagyja és biztosítja.
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Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a hitel fedezetéül az OTP Bank Nyrt-re
engedményezi a helyi önkormányzat általános
működésének és ágazati feladatainak támogatását,
valamint a helyi adóból és átengedett
gépjárműadóból származó bevételeit, továbbá
inkasszójogot
biztosít
valamennyi
azon
önkormányzati fizetési számláira és alszámláira,
ahol ezt jogszabály nem zárja ki, és tudomásul
veszi, hogy ezen bevételek összegét az OTP Bank
Nyrt-vel megkötött likvidhitel hitelszerződésből
eredő tartozás törlesztésére fordítja. Egyéb jogi
biztosítékként
felajánlja
az
Önkormányzat
kizárólagos tulajdonát képező,
ajkai
5757/5 hrsz-ú építési telek Ajka,
Iparterület (TESCO melletti),
5757/7 hrsz-úépítési telek Ajka,
Iparterület
(TESCO melletti),
1322/14 hrsz-ú
építési telek Ajka, Városliget,
1322/20 hrsz-ú
építési telek Ajka, Városliget,
1322/21 hrsz-ú
építési telek Ajka, Városliget,
1322/23 hrsz-ú
építési telek Ajka, Városliget,
61/152 hrsz-ú
építési telek Ajka, Gergőföldi utca,
61/153 hrsz-ú
építési telek Ajka, Gergőföldi utca,
61/154 hrsz-ú
építési telek Ajka, Gergőföldi utca,
61/116 hrsz-ú
építési telek Ajka, Gergőföldi utca,
1792/A/6 hrsz-ú
„irodaház”
Ajka, Szabadság tér 12.,
1792/A/8 hrsz-ú
„irodaház”
Ajka, Szabadság tér 12.,
1792/A/10 hrsz-ú
„irodaház”
Ajka, Szabadság tér 12.,
1792/A/13 hrsz-ú
„irodaház”
Ajka, Szabadság tér 12.,
1792/A/14 hrsz-ú
„irodaház”
Ajka, Szabadság tér 12.,
1792/A/15 hrsz-ú
„irodaház”
Ajka, Szabadság tér 12.,
Balatonszepezdi 1445
hrsz-ú úttörőtábor
Balatonszepezd, belterület című ingatlanokon első
ranghelyen, megnevezésű ingatlanait,
ajkai
1322/13 hrsz-ú építési telek Ajka,
Városliget című ingatlan esetében második
ranghelyen az OTP Bank Nyrt. javára
keretbiztosítéki jelzálogjog továbbra is kerüljön
feltüntetésre az ingatlan nyilvántartásba.
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2./
Ajka Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./
pont szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel
ügyében eljárjon, a hitelszerződést, és a kapcsolódó
biztosítéki szerződéseket, felhatalmazáson alapuló
beszedési megbízást aláírja az Önkormányzat
képviseletében.
Felelős:
Határidő:

polgármester
Szerződéskötésre és a hitelkeret
rendelkezésre bocsátására: 2013.
június 13.

Schwartz Béla
Szavazásra teszi fel a V. határozati javaslat elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 14 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
javaslatot elfogadja, és meghozza alábbi határozatát:
107/2013. (VI.11.) Kt. határozat
munkabérhitel igényléséhez
1./
Ajka Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat és intézményei személyi
juttatásainak havi kifizetéséhez a 2012. május 30án megkötött és 2012. december 17 én az OTP
Bank
Nyrt.-vel
módosított
munkabér-hitel
keretszerződésben biztosított 50.000.000 forintos
hitelkeret lejárat 2013. december 20. napjáig
történő megkötéséről dönt, melyből havonta
Lehívó Levél alapján, alkalmanként maximum
50.000.000,- Ft munkabér-hitel igényelhető. A
kölcsön összege nem haladhatja meg a Lehívó
Levélben megjelölt várható következő havi nettó
finanszírozási támogatás összegét.
2./ Ajka Város Önkormányzatának Képviselőtestülete kötelezettséget vállal arra, hogy a
futamidő alatti költségvetésébe a hitel és járulékai
visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a
fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és
biztosítja.
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3./ Ajka Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a hitel fedezetéül az OTP Bank Nyrt.-re
engedményezi a helyi önkormányzat általános
működésének és ágazati feladatainak támogatását,
valamint a helyi adóból és átengedett
gépjárműadóból származó bevételeit, továbbá
inkasszójogot
biztosít
valamennyi
azon
önkormányzati fizetési számláira és alszámláira,
ahol ezt jogszabály nem zárja ki, és tudomásul
veszi, hogy ezen bevételek összegét az OTP Bank
Nyrt.-vel megkötött likvidhitel hitelszerződésből
eredő tartozás törlesztésére fordítja.
4./ Ajka Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./
pont szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel
ügyében eljárjon, a hitelszerződést, és a kapcsolódó
biztosítéki szerződéseket, felhatalmazáson alapuló
beszedési megbízást aláírja az Önkormányzat
képviseletében.
Felelős:
polgármester
Határidő: Szerződéskötésre és a hitelkeret
rendelkezésre bocsátására: 2013.
június 30.
Schwartz Béla
Szavazásra teszi fel a VI. határozati javaslat elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 14 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
javaslatot elfogadja, és meghozza alábbi határozatát:
108/2013. (VI.11.) Kt. határozat
UniCredit Bank Zrt.
Fejlesztési hitelének konszolidációjához
1.) Ajka város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország 2013. évi központi
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény
(továbbiakban költségvetési törvény) 72. § (6)
bekezdése, valamint a Magyar Állam és Ajka
város Önkormányzata között 2013. február 27én megkötött megállapodásban (továbbiakban:
kétoldalú megállapodás) foglaltak végrehajtása
érdekében, 126.000.000 forint összegben 2013.
június 28-ai értéknappal, a kétoldalú
megállapodás 8. pontja szerint legkésőbb 2013.
június
28-ig
megkötésre
kerülő
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megállapodásban foglaltak szerint – átvállalja a
hosszú lejárató hitelét.
2.) A képviselő-testület kijelenti, hogy az
önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel
vagy
egyéb
számlaköveteléssel,
ami
kifejezetten
egy
adott
adósságelemhez
kapcsolódik,
vagy
annak
fedezetére,
teljesítésének biztosításául szolgált.
3.) A képviselő-testület kijelenti, hogy az
önkormányzat a nyilatkozattétel időpontjában a
helyi
önkormányzatok
adósságrendezési
eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. szerinti
adósságrendezés alatt nem áll.
4.) A képviselő-testület az adósságátvállalással
összefüggésben felhatalmazza a polgármestert,
hogy a fejlesztési hitel konszolidációja
érdekében a szükséges dokumentumokat illetve
szerződést írja alá.
5.) A képviselő-testület utasítja a Polgármestert,
hogy az adósságátvállalással kapcsolatos
intézkedéseiről a soron következő ülésén
tájékoztassa a testületet.
Felelős: polgármester
Határidős: 2013. június 28.
Schwartz Béla
Szavazásra teszi fel a VII. határozati javaslat elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 14 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
javaslatot elfogadja, és meghozza alábbi határozatát:
109/2013. (VI.11.) Kt. határozat
Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt.
Fejlesztési hitelének konszolidációjához
1. Ajka város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország 2013. évi központi
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény
(továbbiakban költségvetési törvény) 72. § (6)
bekezdése, valamint a Magyar Állam és Ajka
város Önkormányzata között 2013. február 2712
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én megkötött megállapodásban (továbbiakban:
kétoldalú megállapodás) foglaltak végrehajtása
érdekében 390.229.660 forint összegben 2013.
június 28-ai értéknappal, a kétoldalú
megállapodás 8. pontja szerint legkésőbb 2013.
június
28-ig
megkötésre
kerülő
megállapodásban foglaltak szerint – átvállalja a
hosszú lejárató hitelét.
2. A képviselő-testület kijelenti, hogy az
önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel
vagy
egyéb
számlaköveteléssel,
ami
kifejezetten
egy
adott
adósságelemhez
kapcsolódik,
vagy
annak
fedezetére,
teljesítésének biztosításául szolgált.
3. A képviselő-testület kijelenti, hogy az
önkormányzat a nyilatkozattétel időpontjában a
helyi
önkormányzatok
adósságrendezési
eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. szerinti
adósságrendezés alatt nem áll.
4. A képviselő-testület az adósságátvállalással
összefüggésben felhatalmazza a polgármestert,
hogy a fejlesztési hitel konszolidációja
érdekében a szükséges dokumentumokat illetve
szerződést írja alá.
5. A képviselő-testület utasítja a Polgármestert,
hogy az adósságátvállalással kapcsolatos
intézkedéseiről a soron következő ülésén
tájékoztassa a testületet.
Felelős: polgármester
Határidős: 2013. június 28.

3.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra feladat-ellátási megállapodás megkötése
Előadó: Schwartz Béla polgármester

Schwartz Béla
Az előterjesztést megtárgyalta a Humán és Népjóléti Bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy
ismertesse a bizottság határozatát.
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Utassy István
A Humán és Népjóléti Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
Schwartz Béla
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 14 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
javaslatot elfogadja, és meghozza alábbi határozatát:
110/2013. (VI.11.) Kt. határozat
Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete
vállalja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
ellátását, 2013. július 1-től 2013. december 31-ig
tartó időszakra, a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatósággal
kötött
feladat-ellátási
megállapodás alapján.
A képviselő–testület utasítja a polgármestert, hogy
a Főigazgatósággal a feladat-ellátási szerződést
fenti időszakra kösse meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. június 30.
4.

Az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás megszűntetése
Előadó: Schwartz Béla polgármester

Schwartz Béla
Kiosztásra került a társulás megszüntetésére vonatkozó megállapodás. Az előterjesztést
megtárgyalta a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság. Felkéri a bizottsági elnököket, hogy ismertessék a bizottságok határozatát.
Pákai Péter
A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
Dorner László
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
14
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Schwartz Béla
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 14 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
javaslatot elfogadja, és meghozza alábbi határozatát:
111/2013. (VI.11.) Kt. határozat
1. Ajka város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási megállapodását 2013. június
30. napjával felmondja. A képviselő-testület a
társulás megszűntetésével egyetért, és a
határozat mellékletét képező megszüntető
okiratot elfogadja.
2. Ajka város Önkormányzatának Képviselőtestülete tudomásul veszi, hogy az Új Atlantisz
Többcélú
Kistérségi
Társulás
általános
jogutódja Ajka Város Önkormányzata lesz,
azzal, hogy helytállási kötelezettsége a társulás
megszűnésével egyidejűleg rendelkezésére
bocsátott pénzügyi források erejéig terjed,
kivéve a bölcsődék és közoktatási intézmények
infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi
buszok
beszerzésének
támogatás
igénybevételének részletes feltételeiről szóló
1/2010 (I.19.) ÖM rendelet felhívása alapján
beszerzett közösségi busz pályázata, melynek
általános jogutódja Magyarpolány Község
Önkormányzata.
3. A képviselő-testület utasítja a polgármestert,
hogy a társulás végelszámolását az Új Atlantisz
Többcélú Kistérségi Társulás 12/2013. (VI.05.)
TT.
számú
határozatával
feljogosított
polgármesterek (Halimba község és Ajka város
polgármestere) előterjesztésének kézhezvételét
követő 30 napon belül terjessze be a képviselőtestület ülésére.
Felelős: polgármester
Határidő: 1-2 pontra 2013. június 30.
3. pontra: 2014. január 31.
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5.

Szociális és gyermekjóléti feladatellátásra önkormányzati társulás létrehozása
Előadó: Schwartz Béla polgármester
a.) Döntés a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás létrehozásáról
b.) A Térségi Családsegítő és Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítása
c.) A Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának elfogadása

Schwartz Béla
Az előterjesztést megtárgyalta a Humán és Népjóléti Bizottság, valamint a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság. Felkéri a bizottsági elnököket, hogy ismertessék a bizottságok határozatát.
Utassy István
A Humán és Népjóléti Bizottság az a.), b.) és c.) határozati javaslat elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
Dorner László
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az a.), b.) és c.) határozati javaslat elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
Schwartz Béla
Jegyző úr egy rövid kiegészítést szeretne tenni.
Dr. Jáger László
Az anyagot sajnos mindenki késedelmesen kapta meg, de látni kell azt, hogy Ajka város
Önkormányzata, és elsősorban a környező települések önkormányzatai kényszerpályára kerültek.
Amennyiben nem jön létre ez a jogi személyiségű társulás, jelenleg ők önállóan nem tudnak
ezeknek a szociális és gyermekvédelmi feladatoknak az ellátásáról gondoskodni. Július 1-jéig
nagyon kevés az idő arra, hogy más formában meg tudják oldani a feladataikat. A települések
többsége - 4 településről van szó – úgy ítéli meg, hogy amennyiben elesik a társulási kiegészítő
normatívától, akkor nem tudja változatlan formában a feladatellátást biztosítani.
Schwartz Béla
Jegyző kiegészítésének az a lényege, hogy segítségre szorulnak a települések, így ők is jobban
járnak, és a város is jobban jár. Célszerű ezt a lépést megtenni.
Rieder András
Jómaga is nehezményezte a Humán és Népjóléti Bizottság ülésén, hogy az anyagot későn kapták
meg. Irodavezető asszony nagyon korrektül elmondta, hogy miről van szó. Jegyző úr ezen a
bizottsági ülésen nem tudott részt venni, mert a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén volt, de
korrekt választ kaptak, támogatni tudják.
16

17
A napirendi pontoknál frakciójuk azért tartózkodott, mert ezt az anyagot késedelmesen kapták
meg, és szeretnék, ha a jövőben erre jobban figyeljenek oda, mert a kiegészítésnek a kiegészítése
is beérkezett. Volt, amit ülés kezdetekor kaptak kézhez, és ezért fejezték ki tartózkodással a
napirendi pontoknál nemtetszésüket.
Schwartz Béla
Nem az ő tiszte, hogy ezzel kapcsolatban nyilatkozzon. Nagyon sok változással szembesülnek
nap, mint nap a jogszabályi környezetből adódóan. Jegyző úr tegnap este 10 órakor ment haza,
még ezt az anyagot szerkesztette. Jön egy intézkedés, jön egy másik, egymásnak ellentmondóak.
Ettől a képviselő úrnak igaza van, ezt nem vitatja. De látja a másik oldalát is, hogy milyen
problémákkal szenvednek a munkatársai.
Dorner László
A pénzügyi bizottság meglehetősen mélyrehatóan kitárgyalta ezt a napirendi pontot. Mint, ahogy
jelezte egyetlenegy nem szavazat volt, az övé. Azért nem szavazta meg, mert valóban úgy tűnt
neki is, hogy ez a napirendi pont előkészítetlen. Elegendő idő nem volt arra, hogy ezt
megfelelően megtárgyalják, megfelelően áttanulmányozzák a bizottság tagjai. Előtte már
konzultált jegyző úrral. Valóban előkerültek olyan határidők, amelyek számára is indokolttá
teszik, hogy véleményét megváltoztassa a következő szavazásnál. De leginkább azok az
észrevételek, amelyeket az ellenzéki képviselő-társai tettek a bizottsági ülésen. Úgy gondolja,
hogy nem helyes dolog az, ha a szomszédos településeknél és a társulandó településeknél
gyerekek maradnak ki ebből a rendszerből adott esetben azért, mert itt nem tudnak megegyezni,
és nem tudják elfogadni az számára nem elfogadható. Annyit szeretne kérni, hogy nyilvánvalóan
vannak rövid határidők, hosszú határidők, de azért annyira a határidők nem lehetnek rövidek,
hogy egy ilyen anyag, amelyben négy egységet hoznak létre, különböző okiratokat szavaznak
meg, személyi kérdésekben döntenek, ennyi idő álljon rendelkezésre a döntés előtt. Jegyző úr
kiegészítése, polgármester úr rövid tájékoztatója miatt úgy gondolja, hogy a nem szavazatát felül
kell bírálnia, és kéri az ellenzéki képviselőket, hogy támogassák az anyagot annak ellenére, hogy
későn ment ki az anyag.
Fülöp Zoltán
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén – úgy, ahogy elnök úr elmondta – elég tartalmas vita
bontakozott ki. Egy kicsit meg is lepődött, hogy elnök úr ezt nem támogatja, de az általa
elmondottak alapján ez érthető volt. Jegyző úr olyan részletes tájékoztatást adott, és úgy hiszi,
hogy teljesen világossá tette, hogy jelen pillanatban nem tudnak mit tenni. Ajka város
önkormányzatának és az érintett településeknek ezeket a feladatokat el kell látni, a biztonságos
feladatellátást pedig garantálni csak úgy lehet, hogy határidőn belül dönt a képviselő-testület, és
a kiemelt normatívával biztosítva leszaz ellátás. Az ő frakciójuk is teljes egészében támogatja a
napirendi pontot.
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Peternics Mihály
A rövid idő miatt nemcsak a képviselők, a hivatal dolgozói is szenvednek, hibázhatnak, de ez
mind helyrehozható. Ha mégis van benne olyan, amit módosítani szükséges, újratárgyalhatják, és
alakíthatnak ezen később.
Schwartz Béla
Ez nagyon jó, praktikus szemlélet, jellemző Peternics képviselő úrra pozitív értelemben.
Schwartz Béla
Szavazásra teszi fel az a.) határozati javaslat elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 14 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
javaslatot elfogadja, és meghozza alábbi határozatát:
112/2013. (VI.11.) Kt. határozat
1. Ajka város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Halimba, Öcs, Szőc és Úrkút
településekkel szociális és gyermekjóléti
feladatok ellátására létrehozott nem jogi
személyiségű társulás társulási megállapodását
az Mötv. rendelkezéseinek megfelelően
felülvizsgálta.
2. Ajka város Önkormányzata javasolja a társulás
tagönkormányzatainak új jogi személyiségű
társulás létrehozását Térségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Társulás elnevezéssel.
3. Ajka város Önkormányzatának Képviselőtestülete a nem jogi személyiségű társulás
társulási megállapodásának felülvizsgálata
eredményeképpen
létrejövő
Térségi
Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás
társulási megállapodását jóváhagyja, és annak
elfogadását javasolja a tagönkormányzatok
képviselő-testületeinek.
4. Ajka város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Társulási Tanácsba Dr. Horváth
József alpolgármestert delegálja és javasolja a
tanácsnak elnökké történő megválasztását.
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5. A
Képviselő-testület
felhatalmazza
a
polgármestert, hogy a társulás alakuló ülésén a
társulás megalakulása mellett szavazzon és az
erre
vonatkozó
megállapodást
–
a
tagönkormányzatok
képviselő-testületeinek
jóváhagyó határozata birtokában - aláírja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. június 25.
Schwartz Béla
Szavazásra teszi fel a b.) határozati javaslat elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 14 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
javaslatot elfogadja, és meghozza alábbi határozatát:
113/2013. (VI.11.) Kt. határozat
1. Ajka Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Térségi Családsegítő és Gondozási
Központ
Alapító
Okiratának
módosítását
tartalmazó és az előterjesztés 1. mellékletében
szereplő módosító okiratot elfogadja.
2. Ajka Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szociális Szolgáltató és Gondozási
Központ egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okiratát az előterjesztés 1/A. mellékletében
szereplő tartalommal elfogadja.
A képviselő–testület utasítja a polgármestert, hogy
határozatát, valamint az intézmény módosított
Alapító Okiratát az intézmény igazgatójának,
valamint a Magyar Államkincstár Veszprém
Megyei Igazgatósága részére a törzskönyvi
adatmódosítással együtt küldje meg az adatok
átvezetése céljából.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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Schwartz Béla
Szavazásra teszi fel a c.) határozati javaslat elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 14 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
javaslatot elfogadja, és meghozza alábbi határozatát:
114/2013. (VI.11.) Kt. határozat
1. Ajka Város Önkormányzatának Képviselőtestülete kinyilvánítja szándékát, szociális és
gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátására,
jogi
személyiségű
önkormányzati
társulás
intézményének
létrehozásáról,
Térségi
Családsegítő
és
Gyermekjóléti
Szolgálat
elnevezéssel.
2. Ajka Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat Alapító Okiratát az előterjesztés 1.
mellékletében szereplő tartalommal elfogadja, és
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási
Tanács alakuló ülésén az intézmény létrehozása és
az Alapító Okirat elfogadása mellett szavazzon.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A képviselő-testület a d.) alpontot zárt ülés keretében tárgyalja, mely külön jegyzőkönyvet
képez.
6.

Pályázat benyújtása a Nemzeti Kulturális Alaphoz köztéri szobor létrehozásának
támogatására
Előadó: Schwartz Béla polgármester

Schwartz Béla
Az előterjesztést megtárgyalta a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, a Humán és Népjóléti
Bizottság, valamint a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság. Felkéri a bizottsági elnököket, hogy
ismertessék a bizottságok határozatát.
Pákai Péter
A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
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Utassy István
A Humán és Népjóléti Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
Dorner László
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
Schwartz Béla
A bányász lakásépítés 60. évfordulójára egy alkotás kerülne elhelyezésre. Úgy gondolja, hogy ez
széles körben kedvező visszhangra talál. Táncsics képviselő úr, mint a „szoborellenes bizottság”
vezetője, de talán ő is támogatni fogja ennek az alkotásnak a pályázatát.
Rieder András
Átveszi Táncsics képviselőtől a szoborellenes bizottság elnöki szerepét. Amikor meglátta ezt a
látványtervet, akkor az jutott eszébe, hogy a környéken óvoda is van, játszótér is, talán a
gyerekek megijednek, megállnak a növésben néhányan. Nem tudja, hogy ez a szobor milyen
kapcsolatban van a bányász családdal. Természetesen ez az ő magánvéleménye. Korábban is
elmondta, hogy szép dolog, támogatandó, viszont úgy gondolja, hogy ha ez netán pénzbe kerül,
akár csak kétmillió forintba is, akkor az lenne a javaslata, hogy a kerékpárutat építsék, akár 50 mrel, vagy 100 m-rel odébb. Talán az ott lakók körében is nagyobb elégedettséget vált ki, mint
ennek a szobornak a megépítse. Vannak fenntartásai ezzel a szoborral kapcsolatban.
Schwartz Béla
Nem áll egyedül képviselő úr a fenntartásaival, de ez művészi kérdés. Ezt a kérdést még alakítani
kell. Maga a kezdeményezés figyelemre méltó dolog, a bányász lakásépítés emlékére. A helye is
figyelemre méltó, máshová nem lenne célszerű tenni, a bányász telep, mint helyszín. A pályázatot
is ki kell használni, az alkotást még lehet finomítani, ki ezt látja benne, ki azt látja benne.
Dorner László
Azt gondolja, hogy ez a szobor jól illik a városvezetés elmúlt 10-12 évének a tevékenységébe,
nem csak azokkal a dolgokkal foglalkozik, ami kézzel fogható, hanem valamennyit a művészet és
a kultúra irányába is tesz. Úgy gondolja, hogy beleillik a bányászhagyományok ápolásába, és ez
az a terület, ami még alkalmas arra, hogy emléket állítsanak a bányászlakások építésének. A mű
milyen lesz, és a város lakossága hogyan fogja elfogadni, azt bízzák a város lakosságára. Fontos
dolog még, ha nincs pályázati pénz rá, akkor nyilvánvaló mérlegelni kell a fontossági sorrendet.
Jó alkalom erre a csütörtöki nap, amikor polgármester úrral bejárást tartanak, alkalmas idő lesz
arra, hogy ott felmérjék, hogy az ottani lakóközösség hogyan foglal állást.
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Rieder András
Való igaz, amit polgármester úr mondott, hogy nem vagyunk művészet, de esztétikai érzékük
valamennyiüknek van. A bányászcsaláddal nem tudja összekapcsolni ezt a szobrot, elég komoly
fenntartásai vannak. Még egyszer mondja, hogy abból a pénzből, amit erre szánnak, meg lehetne
oldani a buszmegállót.
Schwartz Béla
A bányász-lakásépítés általános volt Magyarországon, az ötvenes évek elejéhez kötődik, pl.
padragkúti városrészben is történt bányász-lakásépítés. Megadja a szót Molnár László képviselő
úrnak.
Molnár László
Polgármester úr megelőzte, mert Dorner úrnak hiányos az értesülése, ugyanis 1953-ban, tehát 60
éve épült padragon is egy bányász lakótelep, az ún. szövetkezeti lakótelep. Az egészről annyi a
véleménye, hogy végtelenül örül, hogy ez a szobor nem oda kerül.
Schwartz Béla
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 5 tartózkodás
mellett a javaslatot elfogadja, és meghozza alábbi határozatát:
116/2013. (VI.11.) Kt. határozat
1. Ajka Város Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot kíván benyújtani a Nemzeti
Kulturális Alaphoz a Vizuális Művészetek
Kollégiuma által kiírt pályázati felhívás
alapján, kortárs képzőművészeti alkotás
(köztéri szobor) létrehozásának támogatására.
2. Ajka Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
pályázat
benyújtásához
szükséges
nyilatkozatokat megtegye.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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7.

Hungarocont Kft-vel kötött adásvételi szerződéstől elállás
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 képviselőtestületnek.
Schwartz Béla
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 14 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
javaslatot elfogadja, és meghozza alábbi határozatát:
117/2013. (VI.11.) Kt. határozat
Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Hungarocont Kft.-vel (8400 Ajka, Ipari Park Keleti
szektor II/4., ügyvezető: Csillag Balázs) 2011.
november 25-én megkötött adásvételi szerződést a
Ptk. 319. § (1) és (3) bekezdése alapján
megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal,
közös megegyezéssel felbontja.
A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a szerződés
felbontásával 1.000.000 Ft kötbérként, míg további
1.000.000 Ft bánatpénzként az önkormányzatot
illeti, a megfizetett vételár részletből 2.677.900 Ft a
Vevőnek visszajár. A Vevőt illető visszatérítést az
önkormányzat a szerződés felbontására vonatkozó
okirat aláírását követő 60 napon belül teljesíti.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy
a szerződés felbontására vonatkozó okiratot írja
alá, és a vevőt illető összeg átutalásáról
intézkedjen.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. augusztus 31.
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Megköszöni a képviselők részvételét, majd az ülést 16.00 órakor bezárja.
K.m.f.
Schwartz Béla
polgármester

Dr. Jáger László
címzetes főjegyző
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