
A J K A V Á R O S  Ö N K O R M ÁN Y Z A T A  
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Ügyszám: 1/50-14/2013. 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: 2013. október 17-én 8.30 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 

Péntek Vendel   kültag 

Horváth Ferenc   kültag 

 

Később érkezett: Dorner László   tag 

 

Ülésről hiányzott: Rieder András   tag 

 

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 8 fő jelen van, a bizottság határozatképes, az 

ülést megnyitja. Tájékoztatja a bizottságot, hogy Rieder András jelezte távolmaradását. 

 

Napirend megállapítása 

 

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

elfogadását. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 8 igen szavazattal, nem szavazat, és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
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   249/2013. (X.17.) HNB határozat 

 

A Humán és Népjóléti Bizottság 2013. október 17-i rendkívüli ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. A 2014/2015. évben indítható gimnáziumi osztályok számának 

meghatározására vonatkozó fenntartói döntés támogatása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

2. Önkormányzati delegálás az Intézményi Tanácsokba 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 
 

 

N a p i r e n d 
 

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

vonatkozó fenntartói döntés támogatása 

 Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Utassy István 

 

A fenntartó tesz javaslatot a következő tanévben indítható gimnáziumi osztályok számáról. 

Nyilván sok számadat befolyásolja majd a beiskolázási szándékot. A héten nyitották meg a 

Suli Börze pályaválasztási hetet a középfokú intézmények számára, és azon részt vett. Úgy 

látja, hogy az a gond van a beiskolázás körül, a kollégák biztos tudják igazolni, hogy kb. 

négyszer-ötször nagyobb az iskolák kínálata, mint amennyi a gyermeklétszám. Ezt a 

határozatot a későbbiek során lehet, hogy korrigálni kell majd. A mostani 8. osztályosok 

létszámát kell megnézni a járásban és a körzetben, hogy kb. hány fő. Az előterjesztésben 5 

gimnáziumi osztály indítása szerepel, ami minimum 150 fő gyermek. Egy picit a számok 

tükrében kell ezt előrevetíteni, természetesen támogatja az előterjesztést. 

 

Fenyvesi Zoltán 

 

Teljesen egyetért Utassy elnök úrral, az összes többi iskola magának is konkurencia a Fekete 

István – Vörösmarty Mihály iskola kivételével, mert ott egy hatosztályos gimnáziumi 

osztályról van szó. Bizony kockázatokat rejt, mert ha minél több képzést szeretne indítani az 

iskola, akkor annál nagyobb az esélye annak, hogy egyik sem jön össze bizonyos létszámban, 

mármint a minimális létszámban. Nagyon nehéz megállapítani egy évvel előtte. Támogatja az 

előterjesztést, hiszen lehet ezen még korrigálni. 

 

A bizottság létszáma 9 főre változott, Dorner László megékezett. 

 

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: 
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250/2013. (X.17.) HNB határozat 

 

Ajka Város Önkormányzatának Humán és 

Népjóléti Bizottsága „A 2014/2015. évben 

indítható gimnáziumi osztályok számának 

meghatározására vonatkozó fenntartói döntés 

támogatása” 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. október 17. kt. ülés 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

 

2. Önkormányzati delegálás az Intézményi Tanácsokba 

 Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Utassy István 

 

Az előterjesztő kiegészítést kíván tenni a határozati javaslathoz. Azt javasolja az 

előterjesztővel egyeztetve, hogy a Szent István Király Katolikus Általános Iskolában Utassy 

István önkormányzati képviselő helyett Táncsics Tamás képviselő legyen a delegált, 

amennyiben elvállalja, illetve nincs összeférhetetlenség. 

 

Táncsics Tamás 

 

Természetesen örül annak, hogy megelőzték a vitát. Úgy gondolja, hogy nem áll fenn 

összeférhetetlenség a személyével kapcsolatban. Bárkit tudtak volna ajánlani. Talán azért 

merült fel az ő személye, mert annak idején 2011-ben részt vett a katolikus iskola 

létrehozásában. Megtiszteltetésnek tartja, hogy az Intézményi Tanácsban részt vehet, 

természetesen elvállalja, és megköszöni. 

 

Fenyvesi Zoltán 

 

Támogatja Táncsics Tamás képviselő delegálását erre a posztra, és természetesen az összes 

többi önkormányzati delegáltat is. Úgy gondolja, hogy szerencsésebb lett volna egy 

egyeztetés ezt megelőzően. Kérdést szeretne feltenni, mi az oka annak, hogy nem október 15-

e előtt tárgyalta ezt a képviselő-testület, illetve a bizottság, hiszen tudják jól, hogy ez törvényi 

kötelezettség, az Intézményi Tanácsokat létre kellett volna hozni október 15-ig. 

 

Szőke Melinda 

 

A képviselő-testületi ülések összehívása polgármester úr hatáskörébe tartozik, ő ezt a mai 

napot jelölte ki a rendkívüli ülés időpontjának. Két nap az eltérés, de ettől függetlenül hogy az 

önkormányzat a mai napon dönt a delegáltakról, az intézményvezetőket nem akadályozta meg 

abban, hogy az Intézményi Tanácsokat létrehozzák. Ügyiratban, illetve Utassy elnök úrnál 

jegyzőkönyvek vannak arról, hogy az intézményvezetők ezen kötelezettségüknek határidőre 
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eleget tettek. A hivatal a mai nap folyamán tájékoztatni fogja az intézményvezetőket a 

delegált személyekről. El fogják juttatni valamennyi intézményvezetőnek az önkormányzat 

által delegált személyek elfogadó nyilatkozatát is, amelyet majd az ülés után Táncsics 

képviselővel is szeretne aláíratni.  

 

Utassy István 

 

Annyit szeretne még irodavezető asszony kiegészítéséhez hozzátenni, hogy az intézmények 

zavarban voltak, mert a törvényben nem volt egyértelműen megfogalmazva, hogy kötelező 

jelleggel létre kell hozni, vagy csak létre lehet hozni az intézményi tanácsokat. Konkrét példát 

említ, hogy az egyházi iskoláknak, alapítványi iskoláknak létre kell-e hozni, nagy volt a 

bizonytalanság, az intézményvezetők sem tudták, hogy mit kell csinálni. A törvényi 

magyarázatban pedig szerepel a végén, hogy kötelező létrehozni. 

 

Fenyvesi Zoltán 

 

Ez nem egészen így van, hogy nem tudták, mit kell tenni, akkor segítséget kellett volna kérni. 

A jogszabály azt mondja ki, hogy ha a) pont életbelépéséig lehet létrehozni a szervezetet, a 73 

§ 3.) bekezdése szól erről. Azt mondja a 4. bekezdés, ha ez nem történik meg szeptember 1-

jéig, akkor 45 napon belül kötelező létrehozni a települési önkormányzat, a szülői szervezet, 

illetve az iskola tantestületének tagjai közül. Ez van a jogszabályban, tehát ezt tudniuk kellett 

volna az intézményvezetőknek. Tehát szeptember 1-je előtt valaki kezdeményezhette volna a 

felsorolt szervezetek közül, és ha addig, szeptember 1-jéig nem kezdeményezi senki, akkor 45 

napon belül létre kell hozni. Az intézményvezetőnek kötelezettsége, hogy lépéseket tegyen 

arra, hogy ezt a szervezetet hozza létre.  

 

Utassy István 

 

Kértek az intézményvezetők segítséget, és nem tudták megmondani, valószínűleg, ahány 

jogász, vagy oktatási szakember, annyiféleképpen értelmezi a törvényt. 

 

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

testületnek a kiegészítéssel együtt. 

 

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

alábbi határozatát hozta: 

 

251/2013. (X.17.) HNB határozat 

 

Ajka Város Önkormányzatának Humán és 

Népjóléti Bizottsága az „Önkormányzati delegálás 

az Intézményi Tanácsokba” tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és a határozati javaslat elfogadását 

javasolja a képviselő-testületnek az alábbi 

módosítással: 

 

A Szent István Király Katolikus Általános 

Iskolában Utassy István önkormányzati képviselő 

helyett Táncsics Tamást delegálja a testület. 
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A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 
 

Határidő:  2013. október 17. kt. ülés 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

Gerencsér Hilda 

 

A Civil Szervezetek Szövetsége nevében a bizottságnak bejelent egy örömteli hírt. A PACI 

pályázat, amelyre áprilisban kérték a képviselő-testület támogatását, a civilek közösségbe 

tereléséről szóló pályázat, kedvező elbírálást nyert, és nyertek 29 millió 500 eFt-ot., kb. 

januárban el is kezdődik a program. Úgy gondolja, hogy a város civiljei számára ez egy 

örömteli hír.  

 

 

A bizottság elnöke megköszönte a tagoknak a részvételt, és az ülést 8.45 órakor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

Utassy István       Dorner László 

bizottság elnöke          bizottság tanácsnoka 


