
A J K A V Á R O S  Ö N K O R M ÁN Y Z A T A  
HUMÁN ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG 
 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. 
(88) 521-111       fax:(88) 212-794 

Ügyszám: 1/50-13/2013. 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság 

rendkívüli ülésén. 

 

Az ülés helye:  Ajka, Városháza VI. emeleti kisterem 

 

Jelen vannak:  Utassy István   bizottság elnöke 

Johanidesz Sándor  tanácsnok 

Fenyvesi Zoltán  tag 

Táncsics Tamás  tag 

Gerencsér Hilda  kültag 

Grőber József   kültag 

 

Később érkezett: Rieder András   tag 

   Péntek Vendel   kültag 

   Dorner László   tag 

 

Ülésről hiányzott: Horváth Ferenc  kültag 

 

Valamennyi napirendi pont tárgyalásánál jelen van: 

Szőke Melinda Önkormányzati és Humánszolgáltató Iroda irodavezetője 

 

 

Utassy István: 

 

A bizottság elnöke köszönti az ülésen megjelent bizottsági tagokat, Szőke Melinda 

irodavezetőt. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 10 fő tagja közül 6 fő jelen van, a bizottság határozatképes, az 

ülést megnyitja. Tájékoztatja a bizottságot, hogy Horváth Ferenc jelezte távolmaradását. 

 

Napirend megállapítása 

 

Ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat, majd szavazásra teszi fel a napirend 

elfogadását. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 6 igen szavazattal, nem szavazat, és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
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   246/2013. (IX.27.) HNB határozat 

 

A Humán és Népjóléti Bizottság 2013. szeptember 27-i rendkívüli 

ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. A Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési Társulás 

megszüntetése és vagyonának felosztása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

2. BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójának meghirdetése 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 
 

 

N a p i r e n d 
 

1. A Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési Társulás megszüntetése és 

vagyonának felosztása 

 Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Utassy István 

 

Kéri a bizottság tagjait, tegyék fel kérdéseiket az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Grőber József 

 

Szeretné tudni, hogy miért kell újból tárgyalni a bizottságnak ezt a napirendi pontot, hiszen az 

elmúlt bizottsági ülésen már megtárgyalták?  

 

Utassy István 

 

Azért kell újra tárgyalnia a bizottságnak, mivel az elmúlt képviselő-testületi ülésen levették a 

napirendről nem született határozat az előterjesztésről. 

A képviselő-testületi ülésen lesz felszólalása az anyaggal kapcsolatban. Jegyzőkönyvbe 

szeretné mondani, hogy a két testületi ülés közötti időszakban megkapta azt a jegyzőkönyvet, 

amit a tapolcai utolsó tanácsülésen készítettek. Elmondja, hogy nagyon korrekt a 

jegyzőkönyv. Fenyvesi képviselő-társának szeretné átadni a jegyzőkönyvet, hogy nézze meg, 

mivel a testületi ülésen azt mondta, hogy ott kellett volna elmondani azokat a dolgokat, 

amiket testületi ülésen mondott, szerinte nem beszélt mellé. A másik dolog, hogy nem érdekli 

az elmúlt testületi ülés után elhangzott sajtótájékoztató, nyilván erre reagálni fog a mai ülésen, 

de nem most mondja el. Ha megnézik ezt az anyagot, akkor sok a furcsaság benne. Lehet, 

hogy csak számára furcsa, mások számára nem. A vagyonelosztásnál pl. nem szerepel 

Balatonfüred, pedig füred is tagja volt ennek a TISZK-nek, Tapolca és Ajka. Amikor ilyen 

válásra kerül sor, akkor szerinte a vagyonmegosztásnak is arányosnak kell lennie. Érti a 

balatonfüredi választ, mert ők kérték, hogy ebből nem kérnek, mivel az intézmény nem a 

Klebelsberg Intézményfenntartóhoz, és nem az önkormányzathoz, hanem egyházhoz került. 

Tulajdonképpen felelősséget jelent, hogy erről szavaznak, mert részben egy projekt 

lezárásáról szavaznak, másrészt egy szervezet feloszlatásáról szavaznak. Most értette meg az 

elmúlt bizottsági ülésen a három nem szavazatot. Itt valakinek a felelősséget vállalni kell, és 

az a legegyszerűbb, hogy azt mondják, hogy vállalja át egy másik testület a felelősséget, mert 
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ha számonkérés lesz, akkor ez őket nem érinti. Erről ez a saját véleménye, de lehet, hogy 

téved. 

 

A bizottság létszáma 7 főre változott, Rieder András megérkezett. 

 

Fenyvesi Zoltán 

 

Nem azért szavaztak nemmel az elmúlt bizottsági ülésen, mert az lenne az aggályuk, hogy 

valakinek ezt a felelősséget el kellene vállalnia, és ki akarnák húzni magukat. Egyáltalán nem 

ez motiválta őket, hanem az, hogy az elmúlt bizottsági ülésen itt kapták kézhez a 60 oldalas 

anyagot, itt a bizottsági ülés előtt, és azonnal azt várták volna el, hogy ezt jó szívvel 

megszavazzák, úgy, hogy még bele sem tudtak nézni. Ezért nem támogatták, és azt mondták, 

hogy az elveivel nem értenek egyet, mert tudják jól, hogy törvényi kötelezettség, hogy a 

TISZK-eket meg kell szüntetni. Az anyagot most már át tudták tanulmányozni, most már 

tudnak erről érdemben bármit mondani, egyáltalán nem az motiválta őket, hogy ki 

szeretnének hátrálni a felelősség alól. Balatonfüreddel kapcsolatban elmondja, mindenkinek 

megvan a szíve joga, hogy nem kér ebből a vagyonból. Nem akar belemenni abba a vitába, 

hogy van négy szék, és az öt iskola, hogyan osztja el a négy széket, hogyan osztja el a három 

asztalt, a két fénymásolót, és a lap-topot, stb…... Ezt tudomásul kell venni, és nem hiszi, hogy 

befolyásolná őket a döntésben.  

 

A bizottság létszáma 8 főre változott, Péntek Vendel megérkezett.  

 

Utassy István 

 

Fenyvesi Zoltánnak a jegyzőkönyvet átadja, és azért mondta el, hogy jegyzőkönyvbe 

kerüljön, itt nem csúsztatásokról van szó, hanem tényekről. Amit Fenyvesi Zoltán elmondott 

az úgy van, de 2017-ig törvényi kötelezettsége van a szervezetnek. Megszavazza a határozati 

javaslatot, mert tudja, hogy mi a törvényi háttere, mi a szakképzés további menete.  

 

Fenyvesi Zoltán 

 

Utassy úrnak is tudnia kell, hogy a jogszabály azt is kimondja, hogy minden olyan 

kötelezettség, ami európai uniós kötelezettség, pályázat, azt a KLIK veszi át az országban 

mindenhol. A TÁMOP pályázatot felügyeli a KLIK, és az országban az összes európai uniós 

pályázatot, ez is benne van a jogszabályban. Nem érti, hogy ez miért probléma? 

 

Utassy István 

 

A vagyonelosztásból kiderül, hogy melyik intézmény került a Klebelsberg 

Intézményfenntartóhoz, egyetlenegy, a Szász Márton iskola. Az összes többi egyházakhoz 

került. Reméli, hogy a későbbiekben nem lesz ebből probléma az elszámolásnál, valószínűleg 

az ő korosztályát már nem kérik ezért számon. Elfogadja, azt, hogy az előző ülésen miért nem 

szavazták meg a határozatot. 

 

A bizottság létszáma 9 főre változott, Dorner László megékezett. 
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Utassy István 

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-

testületnek. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatát hozta: 
 

247/2013. (IX.27.) HNB határozat 

 

Ajka Város Önkormányzatának Humán és 

Népjóléti Bizottsága „A Balaton-felvidék – Somló 

Szakképzés-szervezési Társulás megszüntetése és 

vagyonának felosztása” tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és a határozati javaslat elfogadását 

javasolja a képviselő-testületnek. 

 

A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 
 

Határidő:  2013. szeptember 27. kt. ülés 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

2. BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi 

fordulójának meghirdetése 

 Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Utassy István 

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-

testületnek. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatát hozta: 

 

248/2013. (IX.27.) HNB határozat 

 

Ajka Város Önkormányzatának Humán és 

Népjóléti Bizottsága a „BURSA HUNGARICA 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2014. évi fordulójának meghirdetése” tárgyú 

előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslat 

elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. 

 

A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 
 

Határidő:  2013. szeptember 27. kt. ülés 

Felelős:    a bizottság elnöke 
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A bizottság elnöke megköszönte a tagoknak a részvételt, és az ülést 9.45 órakor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

Utassy István       Dorner László 

bizottság elnöke          bizottság tanácsnoka 


