
 

Ügyszám: 1/8-15/2013. 

   

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október 17-én 10.00 

órakor megtartott rendkívüli üléséről 

 

Ülés helye: Ajkai Közös Önkormányzati 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 , Rieder András,  

     Rosta Albert, Táncsics Tamás,  

     Utassy István 

 

     Összesen: 15 fő képviselő-testületi tag 

 

 

Valamennyi napirendi pont tárgyalásánál jelen vannak: 

Dr. Jáger László jegyző 

Szőke Melinda Önkormányzati és Humánszolgáltató Iroda vezetője 

Venczel Antal az Építési és Városgazdálkodási Iroda vezetője  

Kellerné Kovács Rita a Pénzügyi Iroda vezetője 

 

 

Schwartz Béla 

 

Köszönti Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testületét, az ülésen megjelenteket.  

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 15 tagja közül 15 fő jelen van, az ülés határozatképes, 

azt megnyitja.  

 

A rendkívüli ülés összehívásának indoka: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ajkai 

Tankerületének az indítható gimnáziumi osztályok számára vonatkozó tájékoztatójának 

tudomásulvétele, valamint a Kristályfürdő Kft-nél elrendelendő pótbefizetés szükségessége. 

 

 

Napirend megállapítása 
 

Schwartz Béla 
 

Szavazásra teszi fel a napirend elfogadását. 
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Megállapítja, hogy a képviselő-testület 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 

a napirendjét elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 

 

153/2013. (X.17.) Kt. határozat 
 

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete 

ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja 

meg: 

 

1. Határozathozatal Kristályfürdő 

Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. Alapító 

Okiratának módosításáról és az alapító 

részére pótbefizetés elrendeléséről 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

2. A 2014/2015. évben indítható gimnáziumi 

osztályok számának meghatározására 

vonatkozó fenntartói döntés támogatása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

3. Önkormányzati delegálás az Intézményi 

Tanácsokba 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

 

Napirend 

 

1. Határozathozatal Kristályfürdő Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. Alapító 

Okiratának módosításáról és az alapító részére pótbefizetés elrendeléséről 

 Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Schwartz Béla 
 

Az előterjesztést megtárgyalta a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi 

és Ügyrendi Bizottság. Felkéri a bizottsági elnököket, hogy ismertessék a bizottság határozatát. 

 

Pákai Péter 
 

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a 

képviselő-testületnek. 

 

Dorner László 
 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-

testületnek. 

Ajka20131017_01.pdf
Ajka20131017_01.pdf
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Fülöp Zoltán 
 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén Johanidesz Sándorral együtt eléggé kivesézték ezt a 

napirendi pontot. Egyértelműen kiderült az, hogy amennyiben az uszodarekonstrukcióra 

vonatkozó pályázat nyerne, akkor csak a fűtés költsége, akár az egy hatodára, egy hetedére 

eshetne vissza, ami jelen pillanatban megközelíti az évi 60 millió forintot. Mindent el kell 

követniük annak érdekében, hogy nyerjen ez a pályázat. Amennyiben ez nem történik meg, 

úgy az a kötelezettségvállalás, amely az előterjesztésben szerepel és 10 év alatt vissza kell 

fizetni az önkormányzat felé, az nem válik garantálttá. Segíteni, támogatni kell a pályázatot, 

hogy megvalósuljon az új uszoda és lehetőség szerint egy alacsonyabb működési költséggel 

üzemelni tudjon a városban hosszú évtizedeken keresztül. 

 

Ravasz Tibor 
 

A Kristályfürdő Kft. területén működő vízilabda klub működése még nem tette lehetővé, hogy 

a TAO-s programban a felújítási pályázat elinduljon. Vannak pozitív példák, ilyen a kézilabda 

klub mostani 20 millió forintos TAO pályázat győzelme, ami néhány nappal ezelőtt 

nyilvánossá vált. Azt gondolja, hogy a jövő évben van reális esélye annak, hogy ez a pályázat 

sikeresen benyújtásra kerüljön. Mindent megtesznek azért, hogy a pályázat nyerjen és akkor 

ezt a beruházást el lehet végezni. 

 

Dr. Horváth József 
 

Még nem született döntés a pályázat elbírálásáról. Kormányzati döntés szükséges. Most a 

másik oldal tudna azért tenni, hogy ez a pályázat nyerjen. Tudják, hogy a több mint 30 éve 

működő uszodájuknak milyen üzemeltetési költségei vannak. Mindenképpen lépni kell ebben a 

kérdésben. Ha az idei évben nem nyer a pályázat, akkor sem tehetik meg azt, hogy 10 évig 

nem foglalkoznak vele. Akkor más megoldást kell keresni, hogy az a 10 millió forint egyrészt 

visszafizetésre kerüljön, másrészt pedig, hogy ne ilyen drágán üzemeljen az uszoda. A 

környező települések is igénylik. Megírták a pályázatot. Kéri, hogy a másik oldal segítsen 

ebben, ha van rá módjuk és lehetőségük.  

 

Schwartz Béla 
 

Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 7 

tartózkodás mellett a javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 

 

154/2013. (X.17.) Kt. határozat 
 

1. Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete 

a Kristályfürdő Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft 

tulajdonosa úgy dönt, hogy elrendeli a társaság 

veszteségeinek pótlására Ajka város 
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Önkormányzata alapító részéről 48.200,- eFt azaz 

Negyvennyolcmillió-kettőszázezer forint összegű 

pótbefizetés teljesítését.  A 48.200,- eFt fedezetet a 

Költségvetési rendelet a 2013.évi működési és 

felhalmozási tartalékai keret központi támogatás 

korrekciója sorából biztosítja. 

 

2. Képviselő-testület taggyűlési hatáskörben 

eljárva, jóváhagyja a Kft. alapító okiratának 

módosítását, amely feljogosítja a taggyűlést arra, 

hogy a veszteségek fedezésére pótbefizetési 

kötelezettséget írjon elő a tulajdonos számára. A 

pótbefizetés banki átutalással történhet, gazdasági 

évenként kétszer rendelhető el. Az alapítót terhelő 

pótbefizetés mértéke nem haladhatja meg a 

törzstőke 30%-át. A pótbefizetés ütemezése: az 

adott év éves beszámolójának ismeretében, a 

pótbefizetés elrendelését követő 3 hónapon belül. 

A pótbefizetést köteles a társaság a befizetést 

követő 10 éven belül az alapítónak egy összegben, 

vagy részletekben visszafizetni. 

 

3. Képviselő-testület taggyűlési hatáskörben 

eljárva, a Kristályfürdő Idegenforgalmi és 

Szolgáltató Kft törzstőkéjének 75.000.000,-Ft azaz 

Hetvenötmillió forintra történő leszállítását 

határozza el. Utasítja az ügyvezetőt a 2. és 3. 

pontban foglaltaknak megfelelő Alapító Okirat 

módosítást a Cégbírósághoz nyújtsa be 

 

4. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, 

hogy határozatát a Kristályfürdő Idegenforgalmi és 

Szolgáltató Kft-nek küldje meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2. A 2014/2015. évben indítható gimnáziumi osztályok számának meghatározására 

vonatkozó fenntartói döntés támogatása 

 Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Schwartz Béla 
 

Az előterjesztést megtárgyalta a Humán és Népjóléti Bizottság. Felkéri a bizottsági elnököt, 

hogy ismertesse a bizottság határozatát. 

 

Ajka20131017_02.pdf
Ajka20131017_02.pdf
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Utassy István 
 

A Humán és Népjóléti Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-

testületnek. 

 

Schwartz Béla 
 

Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 

a javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 

 

155/2013. (X.17.) Kt. határozat 
 

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ajkai 

Tankerületének az önkormányzat által működtetett 

Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú 

Művészeti Iskola illetve a Fekete István- 

Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium 

2014/2015. tanévben indítható gimnáziumi 

osztályainak számáról szóló tájékoztatását 

tudomásul veszi. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 

döntésről a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ Ajkai Tankerületét a határozat 

megküldésével tájékoztassa. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

3. Önkormányzati delegálás az Intézményi Tanácsokba 

 Előadó: Schwartz Béla 

 

Schwartz Béla 

 

Az előterjesztést megtárgyalta a Humán és Népjóléti Bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, 

hogy ismertesse a bizottság határozatát.  

 

Utassy István 

 

A Humán és Népjóléti Bizottság módosító indítvánnyal javasolja elfogadásra a határozati 

javaslatot a képviselő-testületnek, mely szerint a Szent István Király Katolikus Általános 

Iskolába Utassy István önkormányzati képviselő helyett Táncsics Tamást delegálja a testület. 

Ajka20131017_03.pdf
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Rieder András 

 

Röviden szeretne hozzászólni ehhez a témához. Tudja, hogy az önkormányzat törvényi 

kötelezettségének tesz eleget, hogy milyen módon az egy más kérdés. Szeretné tájékoztatni a 

képviselő-testületet, hogy kapott a katolikus egyház részéről egy levelet, melynek az a lényege, 

hogy tekintve, hogy az intézményi tanács kötelező létrehozása az egyházi fenntartóval szemben 

egy külső jogi személyiséggel rendelkező testületnek indokolatlanul nagy, adott esetben világi 

elkötelezettséget is veszélyeztető, döntéshozói véleményezési szerepet is biztosít, ezért a 

katolikus egyház más történelmi egyházakkal karöltve a törvény módosítását kérte az 

intézményi tanácsok létrehozásával kapcsolatban. Kaptak egy olyan levelet, amelyben 

felszólítják az iskolát, hogy az intézményi tanácsot ne hozzák létre. Ezzel csak tájékoztatni 

szeretné a képviselő-testületet a levél tartalmáról. Tudja, hogy a képviselő-testület pedig a 

törvényi kötelezettségének tesz eleget, ezért olvasta fel a levelet, hogy a mindenképpen tudjon 

róla a testület.  

 

Schwartz Béla 

 

Az önkormányzatnak delegálnia kell az intézményi tanácsokba. A bizottság javaslatát 

elfogadja, és azt teszi fel szavazásra. 

 

Szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslat elfogadását. 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 

a javaslatot elfogadja, és meghozza alábbi határozatát: 

 

156/2013. (X.17.) határozat 

 

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 73.§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbiakban felsorolt 

személyeket delegálja Ajka város közoktatási intézményeiben létrehozandó Intézményi 

Tanácsokba:  
 

Intézmény neve:       Delegált tagok: 
 

Ajkai Borsos Miklós Általános Iskola      Paulics István 

Fekete István–Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium  Gerencsér Hilda 

Simon István Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola   Gráczonyi Anna 

Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola   Hartmann Iván 

Molnár Gábor Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szakisk. és EGYMI   Kupi Andrea 

Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium      Utassy István 

Szent István Király Katolikus Általános Iskola     Táncsics Tamás 

Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium  Dorner László 
 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az intézményvezetőket 

tájékoztassa.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 



 

 

 

 

7 

 

Schwartz Béla 

 

Megköszöni a képviselők részvételét, majd az ülést 10.20 órakor bezárja. 
 

 

K.m.f. 
 

 

 

                Schwartz Béla                                                                Dr. Jáger László 

                 polgármester                                                                 címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


