Ügyszám: 1/34-13/2012.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. június 12-én 9.00 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, Ravasz Tibor,
Rosta Albert, Táncsics Tamás,
Utassy István
Összesen: 15 fő képviselő-testületi tag

Valamennyi napirendi pont tárgyalásánál jelen vannak:
Dr. Jáger László jegyző
Szőke Melinda az Önkormányzati és Humánszolgáltató Iroda irodavezető-helyettese
Kellerné Kovács Rita a Pénzügyi Iroda vezetője
Dr. Somogyi Gyöngyi a Szociális és Igazgatási Iroda irodavezető-helyettese
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Schwartz Béla
Köszönti Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testületét és 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 Magyar Imre Kórház átadása miatt a költségvetési
rendelet módosításának határideje indokolja a rendkívüli ülés összehívását.
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Napirend megállapítása
Schwartz Béla
Kiegészíti a napirendet a Tájékoztató az Ajkai Rendőrkapitányság 2011. évben végzett
tevékenységéről 1. napirendi pontként.
Szavazásra teszi fel a kiegészített napirend elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, nem szavazat és 7 tartózkodással a
napirendjét elfogadja és meghozza alábbi határozatát:
99/2012. (VI.12.) Kt. határozat
Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja
meg:
1.

Tájékoztató az Ajkai Rendőrkapitányság
2011. évben végzett tevékenységéről
Előadó: Dr. Ipsits Csaba r. alezredes

2.

Ajka város Önkormányzatának 2012. évi
költségvetés módosítása
Előadó: Schwartz Béla polgármester

3.

A lakáshoz jutók támogatásáról szóló
8/2003.(III.27.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Schwartz Béla polgármester

4.

Térségi Családsegítő és Gondozási Központ
Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Schwartz Béla polgármester

5.

Városi Bölcsőde Alapító Okiratának
módosítása
Előadó: Schwartz Béla polgármester

6.

Közoktatási intézmények Alapító Okiratának
módosítása
Előadó: Schwartz Béla polgármester
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Napirend
1.

Tájékoztató az Ajkai Rendőrkapitányság 2011. évben végzett tevékenységéről
Előadó: Dr. Ipsits Csaba r. alezredes

Schwartz Béla
Tisztelettel köszöntöm dr. Töreki Sándor dandártábornokot, megyei főkapitányt, és dr. Ipsits
Csaba városi kapitány urat. dr. Töreki Sándornak gratulálok először is a kinevezéséhez a
napokban léptették elő dandártábornokká, további jó erőt, egészséget. Van-e kiegészítés az
előterjesztéshez.
Dr. Ipsits Csaba
Köszönöm nincs.
Schwartz Béla
Ki kíván kérdezni? Utassy István elnök úr.
Utassy István
Tisztelt előterjesztők! Tisztelt képviselő-társak! A kérdésem sűrítem, mert rövid idő áll
rendelkezésre. Első kérdésem az lenne, hogy Ipsits kapitány úr kimehetett volna külföldre,
Finnországba, egy tanulmányi útra, és ezt valahol megakadályozták. A megyei Kapitány urat
kérdezném, hogy mi volt itt a háttérben? A második, hogy a rendőri akciók között szerepelt egy
mentőcsomag akció, ami az országban elég nagy bonyodalmat váltott ki, mi erről az Önök
véleménye? Harmadik, hogy az iskolákban rendőröket szeretnének visszaállítani valamilyen
formában. Azt szeretném megkérdezni, hogy hány rendőrt sikerült a nyugdíjból vissza
foglalkoztatni, és ezek valóban az iskolákban fognak-e portaszolgálatot ellátni? A következő
kérdésem, hogy úgy olvastam, hogy a rendőrkapitányságokon un. „vallató szobát” alakítanak ki
gyerekek számára.
Schwartz Béla
Figyelmet kérek!
Utassy István
Mi ennek a lényege, mert én, mint volt pedagógus abszolút nem értek ezzel egyet. Végül az
utolsó kérdésen, az Önök megítélése szerint a rendőrségnek országosan, illetve megyei szinten
milyen a bizalmi indexe?
Schwartz Béla
Köszönöm. Peternics Mihály képviselő úr következik.
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Peternics Mihály
Köszönöm a szót. Az anyaggal kapcsolatosan egy olyan kérdésem merült fel, hogy szerepel
benne, hogy a lakossággal, tehát mindenkivel gyakorlatilag, akivel ugye a rendőrség kapcsolatot
teremt, akár ellenőrzések, akár bármilyen munkájuk kapcsán, megpróbálnak egyre jobb
véleményt kialakítani magukról. Én úgy tapasztalom, hogy ez sikerül is, ebben konkrétan milyen
lépések várhatók, mert úgy érzem, hogy tényleg kulturáltabbak a rendőrök és bízom benne, hogy
ez az irány tovább folytatódik. A másik kérdés, az talán nem is ehhez az anyaghoz kapcsolódik,
mert ugye ez 2011-ről szól, de azért már félév eltelt lassan ebből az évből is, hogy a mostani
számok hogyan alakulnak, erről lehet tudni valamit? Köszönöm.
Schwartz Béla
Úgy látom, hogy több kérdés nincs. Megkérem a kapitány urat, hogy szíveskedjen a kérdésekre
válaszolni.
Dr. Ipsits Csaba
Az anyagban is szerepel, hogy a megelőzés, illetve a lakossági kapcsolatot szeretnénk előtérbe
helyezni, már a múlt évben is, és ebben az évben is ez irányban folytatjuk. Ugye fél év már eltelt.
A második félévben tervezzük azt, hogy megemlítettem az anyagban is, hogy minden, minden
községben, illetve itt Ajka városban településrészenként szeretnénk tartani egy lakossági fórumot,
ehhez majd az Önök segítségét is kérnénk, és ott közvetlen a lakosságtól szeretnénk hallani
azokat a problémákat, javaslatokat, amiben mi tudnának segíteni ahhoz, hogy az emberek jobban
érezzék magukat. Tudjuk azt, hogy „hol szorít a cipő”, és hol van szükség rendőrre.
Borítékolhatom, hogy ezeknek a fórumoknak a döntő többségében az fog elhangzani, hogy sok
rendőrt szeretnének látni mindenhol. Ettől függetlenül mi szeretnénk azért a lakosságot
közvetlenül megszólítani, és egy ilyen fórumon kötetlenül megbeszélni ezeket a dolgokat. Tehát
ez az, amit a második félévben szeretnénk megvalósítani. Ez azt jelenti nekünk, hogy havonta
kettőt-hármat-négyet is meg kell tartanunk, hogy mindenhová ténylegesen eljussunk, mind a
rendőri vezetők, illetve a helyi körzeti megbízott is. A félévi adatok azt támasztják alá, hogy
kisebb mértékben növekedett a bűncselekmények száma a tavalyihoz képest, Ajkán viszont
csökkent. A növekedés az inkább Devecser és a vidéki településeket érinti. Ezek a
bűncselekmények általában vagyon elleni bűncselekmények, kisebb mértékű lopások, amelyek
már minősített eset miatt megütik a bűncselekmény szintet. A fejlesztési eredményesség jobb, az
lesz várhatóan, mint a tavalyi félévi, az év végi adatok is azt prognosztizálják, hogy jobbak
leszünk majd még a 2011. évben elért eredményeknél. Ugye bejött ez a szabálysértési dolog,
hogy az 50 ezer Ft alatti lopásokat is a rendőrségnek kell vizsgálni, előkészíteni a bíróság elé
állításhoz. Ez folyamatosan nagy számban jelenik meg a rendőrségnél, mivel a jegyzőtől ezt a
dolgot átvettük mi, nekünk azért van lehetőségünk, és ebben a törvény lehetőséget ad, hogy
lépjünk ezekben az ügyekben, tehát akár még úgymond házkutatást is tudunk tartani, helységi
ellenőrzést, kihallgatásokat tudunk végezni, elfogásokat tudunk foganatosítani. Ezekben
szeretnék még jobban előtérbe helyezni a fejlesztési eredményességet, mivel úgy gondoljuk, hogy
a vidéki településeken az a fontos, hogy a kis terményeket, úgymond a tyúkokat, a kerékpárokat
biztonságban tudják az emberek, és ebben várják tőlünk a segítséget. De mondhatom ezt a tósoki
városrészre, a padragi városrészre is, ha már Ajkát említem. Tehát ezekben a kisebb jellegű
ügyekben szeretnénk még jobban előtérbe helyezni a felderítést. Ezért két kollégát különítettünk
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el direkt ezekre a feladatokra, akik csak ezzel foglalkoznak a körzeti megbízottakon kívül.
Örülök, hogy a képviselő úr azt mondja, hogy egyre kultúráltabbak a rendőrök. Én járok a
körmendi szakközépiskolába vizsgáztatni, illetve a múlt héten ott voltam a kibocsátón, és tényleg
azt lehet látni, hogy fiatal tettre kész, tanult, nyelveket tudó rendőröket bocsátanak ki az iskolák.
Örömmel mondhatom, hogy a tegnapi napon heten kezdhették meg a szolgálatot az ajkai
kapitányságon, akik most végeztek a körmendi szakközépiskolában, ezek közül három lány, négy
fiú. Kettő Devecserben, öt pedig Ajkán fog szolgálatot teljesíteni. Alapvető feladatuk az lesz,
hogy ezt a programot, ezt a lakosság objektív biztonságérzetét folytató programot ők csinálják,
tehát nem a régi rendőrökkel folytatjuk ezeket a programokat, hanem ők fogják ezt végrehajtani,
olyan szinten, hogy kimennek egy-egy területre, és ott beszélgetéseket folytatnak. Tehát nem az,
hogy intézkedések, mert azok is lesznek, de az ő feladatuk az lesz, hogy mint új és fiatal rendőrök
új elképzelésekkel, új tapasztalatokkal beszélgetéseket folytassanak le akár a boltossal, a
kocsmárossal, a tanárral, a polgármesterrel, a jegyzővel, tehát ilyen irányba szeretnénk elmenni.
Utassy úr kérdésére majd Főkapitány úr fog válaszolni a külföldi úttal kapcsolatban. A
gyerekszobára is Ő tudna válaszolni, de én elmondhatom azt, hogy a veszprémi kapitányságon is
lett kialakítva ilyen szoba. Ennek az a lényege, hogy családias jellegű kihallgató helyiség legyen,
tehát ne egy zord, kopott bútorokkal, rácsos ablakkal lévő iroda, és főleg a sértetteknek a
kihallgatására alakították ki ezt a szobát, amit ugye mi is használunk, vagy használhatunk. Ez
ugye pénzbe kerül mindenhol, gyerekjáték, festés, videó-kamera, ilyen feltételek vannak ott, és
tényleg olyan jellegű kihallgatásról van szó, amit a gyerek remélhetőleg úgy él meg, hogy egy
beszélgetést, egy segítőkész rendőri hozzáállást tapasztal. Nem tudom főkapitány úr a többi
kérdésre….
Dr. Töreki Sándor
Jó. Képviselő úr innen picit folytatva kapitány úr gondolatmenetét. Tehát ez a „vallató szoba”
picit olyan erős, inkább kihallgató helyiségnek mondanám. Van ennek a „vallató szobának”
pejoratív értelme, de ez tényleg egy olyan szoba, ami alkalmas arra, hogy a gyerek elmesélje a
vele történteket. Tehát ezzel én azt gondolom, hogy a rendőrség nagyot lépett előre a
gyermekkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények nyomozásában, hiszen ennek a
kihallgatásnak a rögzítése is például megtörténik, pszichológus is ott lehet a megfelelő
körülmények között, és nem kell ötször, tízszer kihallgatni a büntetőeljárás, vagy a bírósági
eljárás szakaszaiban a gyermekkorú sértetteket. És amit kapitány úr is említett, hogy ennek az
igénybevétele a megye többi kapitánysága részére is adott, és már használtuk is bíróság részéről
is volt érdeklődés arra, hogy ezt miként lehet használni. A kapitány úr külföldi útjával
kapcsolatban az időpont rettentően rossz volt, ugye ez év eleje környékén lett volna ez az út, és a
mi szempontjukból ez a január-februári évkezdet rettentően rossz. Éves értékelések elkészítése,
beszámolók, ORFK megyei értékelések, illetve a mi szervezetük is, hogy is mondjam, az utóbbi
időben elég jelentős változáson esett át. Létrejött egy gazdasági szervezet, és ezt áprilisig létre
kellett hozni. A kapitány úr már elég régi motoros a szakmában, és a munkájára, a szakmai
hozzáértésére mindenképpen számítottunk ebben a dologban, és ebből ki is vette a részét, mert
amit most adott esetben áprilisra „elcseszünk”, bocsánat elszúrunk, akkor az visszaköszön a
mindennapi munkában. Ez volt ennek az oka, és kapitány úr ebből vastagon kivette a részét.
Természetesen, ha a következő időszakban ilyen lehetőség adódik, akkor kapitány úr minden
ilyen meghívásnak eleget fog tudni tenni. A mentőcsomagokkal kapcsolatban én úgy gondolom,
hogy közbiztonságra nem a mentőcsomag a legfontosabb, és a közlekedés biztonságára sem.
Annak idején fel kellett mérnünk, nemcsak nekünk, hanem valamennyi megyében, hogy hány
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intézkedés történt ezekkel a mentőcsomagokkal kapcsolatosan. Na most hadd mondjam azt, hogy
a fél kezemen meg tudom számolni, hogy a megyében mennyi ilyen intézkedés történt. Más
megyékben jelentős számú volt ezeknek az intézkedéseknek a száma. Itt kapitány úrral, és a
kollégáival egyértelműen állást foglaltunk a mellett, hogy a mentőcsomagokkal kapcsolatosan
nem az elsődleges rendőri feladat, hogy ezeknek a szavatosságát ellenőrizzük. Úgyhogy sokkal
inkább más feladatot kaptak a közterületen szolgálatot ellátók. A rendőrök
visszafoglalkoztatásával gondolom képviselő úr a seniorok, a korábban nyugállományba
vonultakra tetszik gondolni. Érdeklődés megvolt, a kapuk nyitottak, de nagyon-nagyon csekély,
itt is tíz alatt van azoknak a száma, akik ténylegesen elindították a felvételi, visszajöveteli
folyamatot, illetve már a rendszerben álltak. Mi erre nyitottak vagyunk, de ahogy mondtam
érdeklődés van, de a tárgyiasult jelentkezés nagyon-nagyon csekély. Ezt nem tudom mire vélni,
hiszen munkát, adott esetben elfoglaltságot tudnánk adni, meg van a lehetőségük, hogy
visszakerüljenek a rendszerbe, és hasznos tagjai legyenek a Veszprém Megyei Főkapitányságnak.
Illetve a bizalmi index. A rendőrség bizalmi indexével kapcsolatosan én nem szeretnék
nyilatkozni, mert az egy történet, hadd maradjak inkább a Veszprém Megyei Főkapitányság
bizalmi indexénél, és a velünk kapcsolatos megelégedettségről hadd mondjak néhány gondolatot.
Önkormányzati beszámolókon már jó néhányon részt vettem, illetve részt veszek kistérségi
egyeztető fórumokon is. Legutóbb Várpalotán, illetve Balatonfüreden volt egy ilyenfajta
szervezés. Azt tapasztalom, hogy a főkapitányság munkájával a megyében elégedettek, ebbe
természetesen a kapitányságokat értem bele. Azt a fajta együttműködést, és megbízhatóságot jelzi
talán az is, hogy ez év elején 146 milliós megelőzési pályázatot nyertünk 17 együttműködő
szervezettel. Tehát, hogyha nem bíznának bennünk, akkor nem csatlakoztak volna ebbe a
pályázatba. Maga a pályázatnak a megindítása július 4-5-e környékén lesz, több elemet felölel,
baleset megelőzés, idegenforgalmi szezon, diák tolmácsok. Tehát én azt gondolom, hogy ez is
jelez valamit. Másrészt pedig azok a lakossági visszajelzések, amiről a kapitány úr is beszélt, én
bízom benne, hogy ezek tükrözik azt a reális helyzetet, amiben most a rendőrség, illetve a
Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság van. Remélem, hogy azok a fajta korrupciós jellegű
bűncselekmények, amelyek a médiát az utóbbi időben megtöltik a Veszprém Megyei
Rendőrfőkapitányságot nem érintik, ilyen jellegű cselekménnyel kollégáink nem fertőzöttek.
Természetesen senkiért tűzbe tenni a kezemet nem tudom, mi is megtesszük azt, amit meg kell
tenni, parancsnokok, ellenőrzési szolgálat, a társszervekkel való együttműködést. De még egyszer
mondom bízom benne, hogy ilyen jellegű dolog nálunk nem fordul elő. Természetesen vannak
még teendőink, hiszen azért vagyunk, hogy ezt a szervezetet jobbá tegyük, de azt gondolom,
hogy az ajkai kapitányság az elmúlt évben tisztességes munkát végzett. Még zárszóként hadd
mondjam el azt, hogy úttörő jelleggel a megyében létrehoztunk egy év kapitánysága díjat, és ezt a
díjat ugyan a Veszprém városi rendőrkapitányság kapta meg, de az ajkai rendőrkapitánysággal
együtt fej-fej mellett küzdöttek és dolgoztak. Én köszönöm azt a támogatást, amit az ajkai
kapitányságnak és kapitány úrnak nyújtottak, mert e nélkül nem lennének ilyen eredmények, ha
Önök és az itt lakók nem támogatnák, és nem ismernék el a rendőrség munkáját. Köszönöm
szépen, és remélem, hogy a válaszaim kielégítőek voltak, ha netán lenne még kérdés, akkor
nagyon szívesen válaszolok, illetve ebben az évben is hadd kérjem legalább ugyanazt a
támogatást a városi rendőrkapitányságnak, illetve kapitány úrnak, amelyet nyújtottak 2011.
évben. Köszönöm szépen.
Schwartz Béla
Én is köszönöm. Megnyitom a vitát, ki kíván szólni? Utassy elnök úr következik.
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Utassy István
Köszönöm szépen a válaszokat. Én a hivatalos választ elfogadom a kapitány úrnak a külföldi
útjával kapcsolatban, és nyilván a rendelkezésemre álló információk azok egy kicsit bővebbek, és
nem kritikaként mondom, mert nyilván egy megyei kapitánynak a hivatalos utat kell képviselni,
és járni. Sok mende-monda volt a kapitány úr esetleges letiltása miatt. A következő, hogy úgy
érezte a lakosság, hogy az a mentőcsomag akció egy kicsit ilyen beszedési akcióvá alakult. Én
örülök annak, hogy a megyében azért nem volt ebből kampány. Valószínű, hogy ezt fenntebbről
indították ezt az akciót, és nem szerencsés. Most a gépjárművezetők azért izgulnak, hogy mi lesz
a következő akcióból, a rendőrség valamit be tud szedni. Az ajkai rendőrkapitánysággal
kapcsolatban úgy érzi, hogy a város lakossága elégedett, tehát a „szolgálunk és védünk”-et egy
kicsit úgy érzi azért a civil állomány, hogy a rendőrök bizonyos ügyekbe félnek közbeavatkozni.
Nem fizikai félelem ez, hanem olyan jogszabályokat kell szegényeknek ismerni, amit azt hiszem,
hogy még az igazságszolgáltatásban is kevesen ismernek. Ez a kis rendőr, az utca rendőréről
beszél, tehát nem a kapitányságról. A „vallató szobát” elnézést, hogy én így neveztem el, én úgy
érzem, mivel pedagógus voltam, hogyha egy gyereket bármilyen formában meghallgat a
rendőrség, az stresszt jelent a gyereknek. Függetlenül attól, hogy milyen helyzetbe kerül,
gyerekekről van szó, nem fiatalokról. Nekem van egy jó-pár fiatal rendőr ismerősöm, akiket
nagyon tisztelek. Az egyik apuka, amikor voltak ezek az akciók, időpontot azért nem mondok,
mert azt mondják, hogy politikát keverek bele. Azt mondta az apuka a fiának, hogy….
Schwartz Béla
Pillanat uraim, pillanat! Hagyjuk a hozzászólót.
Utassy István
Záróakkordként mondta a fiának a rendőrapuka, hogy inkább viszek neked a börtönbe élelmet,
mint a temetőbe koszorút. Valószínű, hogy a rendőrök sokszor kerülnek olyan helyzetbe, amikor
akcióba kell menni, és én, mint civil azt mondom, hogy amikor egy-egy rendőrpajzsra odaüt egy
csibész, ott a rendőrnek valamilyen formában radikálisabban kellene fellépni. Köszönöm szépen,
és megköszönöm az ellenzéki képviselő-társaimat, hogy meghallgattak, én is így foglak hallgatni
benneteket.
Schwartz Béla
Köszönöm. Molnár László következik. Figyelmet Uraim!
Molnár László
Én a magam részéről a rendőrség munkájával azt mondhatom, hogy elégedett vagyok. Személyes
kapcsolatom is volt több esetben járőrökkel, akik segítőkészek voltak, hívásomra jöttek. Egy
ominózus probléma jelentkezett. Az év elején fogadóóráimon többen is megjelentek, és hozták a
Vas Megyei Rendőrkapitányságnak azt a bizonyos 30 ezer Ft-os csekkjét. Itt óriási félreértés, és
probléma támadt abban, hogy padragkút területén egy másfél km-es szakaszon az elmúlt években
egy új útszakasz épült, padkásan, leállósávval. Na most ugye ezt igénybe vették a környéken
lakók, kocsival ott álltak le. Azt nem tudom, hogy a járőrök nem ismerték fel, vagy nem tudták,
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hogy milyen céllal épült meg, mert nem kerékpárút, nem járda, úgy tudom leállósávként épült
meg azon a szakaszon, és ugye a kérésük ellenére fényképeztek, beküldték a fényképeket. És hát
majdnem sírva panaszkodott a fiatalember, hogy havi nettó keresete 70 ezer Ft, és egy ilyen
félreértés miatt 30 ezer Ft-os büntetést odavágtak. Ez három esetben is jelentkezett az elmúlt
időben padragon. Erre jó lenne odafigyelni a későbbiekben, hogy ne történjenek meg ilyen
esetek. A másik pedig az, hogy a lakóterületükön van a csékúti hegy, ahol nagy kiterjedésű
szőlőművelés folyik, és ott a gazdák elég tetemes beruházásokat teremtettek maguknak a
szőlőtermesztés, gyümölcstermesztés megoldása végett. Most az utóbbi időben, bizonyára tudják
ezt a kapitányságon is, újból egy nagyszabású rablóakció folyt. Több pincét feltörtek, több
eszközt elvittek. Azt szeretném kérni, hogy amennyiben lehetséges, ott rendőr, járőr sűrűbben
forduljon elő, láthatóvá váljanak, hogy minél előbb szűnjön meg ez az időnként, periódusonként
visszatérő akció, mert úgy néz ki, hogy egy darabig csitulnak, és amikor úgy érzik, hogy nyugodt
a helyzet, akkor újból megjelennek és ott tetemes mennyiségű értéket eltulajdonítanak,
Köszönöm szépen.
Schwartz Béla
Én is köszönöm. Fülöp Zoltán frakcióvezető úr következik.
Fülöp Zoltán
Köszönöm szépen polgármester úr. Ipsits kapitány úr megjegyzésére szeretnék egy gondolat
erejéig reagálni. Ugye azt mondta Ipsits úr, hogy az emberek rendőrt szeretnének látni
mindenhol. Ez valóban így van, és azt gondolom, hogy ez az igényük jogos, és mindjárt itt meg is
jegyzem, hogy én azt hiszem, hogy ennek az ajkai rendőrkapitányság működési területén a
szolgálat az teljes egészében megfelel. Én az elmúlt évek tapasztalatát tudom mondani, én
folyamatos rendőri jelenlétet tapasztalok mindenhol, ilyen irányú panasz, probléma nem érkezett
a körzetemből sem, és azt hiszem, hogy ez egy abszolút pozitív és értékelendő dolog.
Véleményem szerint nagy mértékben hozzájárul ehhez az, hogy az ajkai rendőrkapitányságot
olyan ember vezeti, aki ajkaiként, itt gyerekként, a körülmények ismeretével teljes egészében
rendelkezve, helyismeret és személyi ismeret birtokában garancia arra, hogy Ajkán ez a rendőri
jelenlét, és a bűncselekmények elkövetési számai folyamatosan csökkennek, a felderítések pedig
nőnek. Ezért én gratulálok a kapitány úrnak, és a FIDESZ-KDNP frakció nevében csak
köszönetet tudok mondani, természetesen hozzátéve azt is, hogy a megyei főkapitányságtól is
megkapja azokat az elismeréseket az ajkai egység, amely azért szükséges ahhoz, hogy időnként,
mondhatjuk azt is, hogy zordabb körülmények között is, de a szolgálatot becsülettel el kell látni.
Az anyagban egyértelműen az látszik, hogy a megyében azért mi nagyon jó helyen állunk. Az
események azok ugye nagy mértékben csökkennek, egy-két kivétellel, ahol növekedés mutatható,
de hát ezt mindig a társadalomban meglévő problémák generálják ezeket az ügyeket. Azt hiszem,
hogy a bűncselekmények prevencionális megelőzése, a felderítések azok nagyon-nagyon
fontosak ahhoz, hogy ne tudjon túlburjánzani az itteni bűnszövetkezet, és a bűnösök ne tudjanak
úgy elszaporodni, és gyökeret verve itt maradni a városban, hogy ez komoly problémát okozzon.
Én a lakosság jelentős részével napi kapcsolatban vagyok, és komolyan mondom, hogy tényleg
probléma mentesen, és abszolút pozitív véleménnyel vannak a rendőrségről. Viszont egy
gondolat erejéig csatlakoznék az előttem szóló képviselő úrhoz. Korányi utca, Ipsits úr ugye
pontosan ismeri, hiszen oda költözött a környékre, szintén egy olyan utca, mint a Padragi út. A
Korányi utcában élők, autótulajdonosok a ki-be parkolás alkalmával, vagy az esetleges
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vendégsereg érkezése alkalmával a gépkocsijukat leállítva ugye nem tudják, hogy szabálysértést
követnek el. Ebből adódóan szintén előfordult itt a körzetében, hogy 30 ezer Ft-os csekkeket
fotóval kaptak a lakosok, és ez bizony némi felháborodást okozott. Ezzel kapcsolatban kellene
valamit tennünk, hogy azért élhetővé válhasson ez az útszakasz, ahol ugye kerékpárút lett
kialakítva, tehát némileg megváltozott a forgalmi rend, de mégis csak el kéne fogadnunk, persze
ugye nem lehet egy-egy ember személyére szabott jogszabályokat alkotni, de valahogyan
élhetővé kellene tenni ezt a szakaszt, hogy a forgalom akadályozása nélkül, de azért egy kicsit,
talán mégis csak valami megoldást találva, ezekre a dolgokra, büntetések nélkül úszhassák meg
az itt parkolásukat. Nem tudom, hogy mi erre a jó megoldás, azt gondolom, hogy komolyabb
szakmai kérdés. Mindezzel párhuzamosan még egyszer gratulálok az elmúlt időszakban végzett
munkájukhoz, és további sok sikert kívánok. És külön gratulálunk a frakció nevében
dandártábornok úr kinevezéséhez, és további jó munkát, jó egészséget kívánnak.
Schwartz Béla
Köszönöm szépen. Ravasz Tibor feljelentő következik.
Ravasz Tibor
Köszönöm szépen gyanúsított úr. Tisztelt rendőrkapitány úr, tisztelt dandártábornok úr. Nagyon
szépen köszönöm a beszámolójukat. Én elnézést szeretnék kérni polgármester úr stílusa, illetve…
Schwartz Béla
Csak a saját stílusodban kérjél elnézést!
Ravasz Tibor
Azért is, mert Önöknek most kicsit várakozniuk kellett a testületi ülés előtt, hiszen az egész
anyaguk rendkívüli körülmények között került elénk. Reméli, hogy nem fordul elő még egyszer,
hogy egy városi kapitányság beszámolóját elfelejti polgármester úr, és a csapata. Ezért elnézését
kérem.
Schwartz Béla
Térjen a tárgyra képviselő úr!
Ravasz Tibor
A beszámolóban lévő kérdésekre csak pozitív attitűddel tudnék reagálni. Kettő dolgot ezzel
szemben szeretnék szóbahozni. Az egyik az, hogy szeretném megtudni, hogy van-e arra mód,
hogy a TESCO parkolóban egy kicsit fokozzuk a rendőrségi jelenlétet, hiszen ott minden este,
főleg most, hogy a nyári szünet következik, a fiatalok és a diákok a nyári szünet miatt el fogják
valamivel tölteni az időt. Az esetek jelentős részében ezt saját magam is tapasztalom, késői
boltba járó vagyok, és azt tapasztalom, hogy ott akkor vásárlás után autóznak, ott a szó klasszikus
értelmében „bandáznak”. Nem biztos, hogy ez minden esetben rossz, lehet, hogy ez egyszerűen
csak egy találkozási hely, egy ilyen jellegű találkozási forma, de azért láttam már erre ellenkező
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példát is. Én ilyenkor amúgy hozzáteszem, több ízben hívtam már a rendőrkapitányságot, és
nagyon készségesek voltak, és én megvártam, míg kiérkeztek, tehát ilyen 5-7 perc alatt kinn
voltak, tehát gyakorlatilag én azt láttam, hogy ezt pozitívan reagálja le a rendőrkapitányság, csak
szeretném, hogyha erre esetlegesen fokozott figyelmet fordítatának. Illetve egyetlen-egy dolog
lenne még, amit szóba szeretnék hozni, azaz, hogy a bírói testületek, és a rendőri testületek
kapcsán nagyon gyakran halljuk azt a kijelentést, hogy ezek a szervezetek függetlenek, ezek a
szervezetek befolyásmentesek, ezek a szervezetek nem hajlanak sem egyik, sem a másik politikai
erő felé. Én mégis azt tapasztalom, hogy az ajkai városi bíróság, és az ajkai rendőrkapitányság is
számtalan ajkai illetőségű ügyből kizáratja magát, ami megmondom őszintén tisztelt
dandártábornok úrnak, hogy pont az ellenkezőjét erősíti az emberekben. Tehát gyakorlatilag, ha
megkérdezik tőlem a fogadóórámon, hogy miért nem nyomoz ezekben az ügyekben az ajkai
rendőrkapitányság, illetve miért nem jár el az ajkai városi bíróság, akkor hisz pont a
függetlenségükre hivatkozva, akkor sajnos nem tudok erre magyarázatot adni. Erre egy kis
reagálást várnék dandártábornok úrtól. Köszönöm szépen.
Schwartz Béla
Fenyvesi Zoltán képviselő úr következik.
Fenyvesi Zoltán
Tisztelt Képviselő-testület! Én pedagógusként azt tapasztalom, hogy az agresszív, erőszakos
cselekedetek az iskolákban nőnek. Elsősorban a fiatalok, és a tanulók körében. Lassan azt látjuk,
hogy őnáluk ez játékként merül fel az agresszivitás, és az erőszakos cselekmény. Én látom a
beszámolóban, hogy van szándék arra nézve, hogy ezeket visszacsökkentsük, és azt gondolom,
hogy ebben az esetben mindenkinek megvan a maga felelőssége, hogy ez valóban visszaszoruljon
az iskoláknak, a szülőknek, a rendőrségnek egyaránt, és így bizony egy jó együttműködés
szükséges ahhoz, hogy ezek a cselekedetek visszaszoruljanak. Én azt látom, és ezekből az
adatokból is az tűnik ki, hogy egyre több lesz a fiatal, hogy egyre több lesz a gyerek, akiket ki
kell hallgatni a rendőrségen is, és bizony-bizony szükség van egy olyan szobára, ahol ők ezt nem
stresszként, már amennyire ezt nem stresszként lehet megélni, hiszen a rendőrségre bemenni egy
fiatalnak azért az mégis csak stressz. De lehetőség szerint oldottabban történjen a kihallgatás, és
én ezt „vallató szobának” hívni, és ezt pejoratívan előhozni ezt igazából a kérdezőnek, meg a
hozzászólónak a minősítését hagynám, de ez őt minősíti ez a hozzászólás. Én azon csodálkozom,
hogy ez eddig nem történt meg, eddig nem volt ilyen, hogy egy óvodás gyereket mondjuk egy
játékszobában hallgatják ki, és nem pedig rácsok között. Az én számomra az volt a feltűnő, és
számomra az a meglepő, hogy ez eddig nem így történt. Én azt várnám el a rendőrségtől és a
rendőrségi alkalmazottaktól, hogy minden esetben határozottan, keményen, és jogszerűen lépnek
fel. Azt gondolom, hogy ez az, amit egy polgár elvárhat a rendőrségtől, határozott, kemény, és
jogszerű fellépést. És ha ez történik, akkor egészen biztos a rendőrségnek a megítélése még jobb
lesz a városban. Ugye említettük, hogy lehetőségünk arra, hogy ezt a beszámolót
áttanulmányozzuk nem volt. Volt 10 percünk, hogy gyorsan átlapozzuk, ebből következően
messzemenő adatokat nem tudtam kiolvasni. Azért egyet mégis, azt látom, ha kicsit is, de nőtt a
nyomozási mutató, a felderítési mutató a városban, 56 %-os jelen esetben, és 54 %-os volt a
tavalyi évben. Kicsi emelkedés látszik, sőt az is látható, hogy a megyében talán a városban a
legjobb a nyomozásra a felderítési mutató. Ez is azt jelzi, hogy jó, szakszerű munka folyik a
városban. Én gratulálok a kapitány úrnak, és azt kívánom, hogy a következő évben is, ha kicsit is,
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de emelkedjen a felderítési mutató. Köszönöm szépen.
Schwartz Béla
Köszönöm. Dr. Horváth József alpolgármester úr következik.
Dr. Horváth József
Tisztelt Önkormányzat! Látom ez a rendőrségi beszámoló is majdnem eltér már a valóságtól. Itt a
képviselő-társam Utassy úrra azt mondta, hogy minősíti a kérdése. Hát akkor én csak
megkérdezem, hogy azok a képviselők, akik a képviselő-társaikat feljelentik, rendőrségre,
ügyészségre citálják őket, mi minősíti, őket aztán tényleg minősíti az egész. Minősíti úgy, hogy
ítélet előtt nyilvánosságra hoznak olyan vádakat, és rágalmakat, ami gondolom a közvéleményt is
bosszantja. De visszatérve az anyaghoz én azt gondolom, hogy nincs könnyű helyzetben a
rendőrség, hiszen sem a városi rendőrkapitányság, sem a magyar rendőrség, hiszen társadalmi
problémákat, feszültséget, ami bőven van az országban. Azt gondolom, hogy rendőrségi
eszközökkel nem lehet megoldani, és ugye van egy elvárás a rendőrség felé, túlzott elvárás, s a
rendőrség nem más, mint túlzott jogalkalmazó, ők a meglévő jogszabályokat alkalmazzák. Én azt
gondolom, hogy ez a beszámoló, ami itt van előttünk, ez mutatja, hogy azok között a jogszabályi
körülmények között, és lehetőségek között, ami van nekik, milyen statisztikákat hoznak, ezek a
statisztikák évről évre fejlődnek, változnak, vannak eredmények. Én azt gondolom, hogy igazából
az ajkaiakat, és gondolom a magyar embereket is az érdekli, hogy mennyire érzik biztonságban
magukat itt Ajkán is az emberek, mennyire érzik biztonságban a javaikat, és azt hiszem, hogy
ebben van előrelépés. És itt a hozzászólások is ebbe az irányba mutatnak, hogy van előrelépés, és
talán jól látjuk azt, hogy egy-két helyen, amire a rendőrség még nem tud odafigyelni, hiszen nem
kicsi a terület, az állomány lehetőségei olyanok, amilyenek, mibe kérjük a segítséget. De a
továbbiakban és azt gondolom, hogy az elvárások azok olyanok, amilyenek, de nekünk tudni kell,
hogy csak társadalmi összefogással lehet előrelépni ezen a területen. Nekünk van anyagi
támogatásunk, amit kértek is, és kapja a rendőrség, de a társadalmi összefogásban eddig is jól
együttműködtünk. Én azt gondolom, az ajkai rendőrkapitányság együttműködési készsége jó,
hiszen nekik is az eredmény az, ami nekünk, hogy biztonságban éljenek az ajkaiak és ebbe
igénybe kell vennünk az anyagi eszközökön kívül minden egyes eszközt, és mi ebben
próbálkozunk is, hiszen ha belegondolunk, csak egy-két példát: ma az óvodában ott van a rendőr,
az óvodarendőr, az iskolarendőr, tehát itt az oktatásban, megelőzésben, vagy a nyugdíjas
klubokban vannak a rendőrök. Tájékoztatás szinten az Ajkai Szó mindig a rendelkezésükre állt,
az ajkai televízióban is megnyilvánulhatnak. Vagy itt vannak azok a szervezetek, a kábítószer
elleni egyeztető fórum, amiben együtt dolgozunk. Én azt hiszem, hogy a mai eszközöket, ami az
ajkai rendőrségnek a rendelkezésére állnak egészen jól kihasználják. Ezt mi innen így látjuk, és
ez köszön vissza itt a hozzászólásokból is. Én a magunk részéről megköszönöm ezt az
együttműködést, és bízom benne, hogy még továbbra is együtt tudunk dolgozni ezen a területen.
Schwartz Béla
Köszönöm szépen Fenyvesi Zoltán képviselő úr következik.
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Fenyvesi Zoltán
Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Alpolgármester úr! Minden magyar állampolgárnak
kötelessége abban az esetben bejelentést tennie, hogy ha bűncselekményt tapasztal, észlel, lát. És
aztán a független magyar bíróság majd eldönti, hogy ez csak egy tapasztalat, észlelés, vagy pedig
valóság. Ezt tudomásul kell venni, ez minden képviselőnek, de nemcsak képviselőnek, még
egyszer mondom polgárnak is a kötelessége. És úgy gondolom, hogy a polgármester úr is ebben
már élen járt, hogy feljelentések történtek, hiszen polgármester úr is legalább harminc esetben tett
már feljelentést, ha csak a Szent-Györgyi iskola esetére gondolok, mikor legalább tucatnyi
bírósági tárgyalás volt, tehát itt ezen nem lehet csodálkozni, ezt megteszi mindenki, hogyha
bűncselekményt tapasztal, aztán majd a bíróság eldönti, hogy ez most igaz, vagy nem igaz.
Schwartz Béla
Mondjuk erre nem emlékszem, de hát képviselő úr valami új dologgal próbál itt kutakodni.
Utassy István elnök úrnak ügyrendi javaslata van.
Utassy István
Én azt javaslom, hogy zárjuk le a vitát, mert kezd elfajulni a dolog. Én nem kívánok a Fenyvesi
képviselő úr cinikus megjegyzésére válaszolni. Azt javaslom, hogy zárjuk le a vitát, mert se a
rendőrkapitányság előtt, se a jelenlévők előtt ne szégyenítsük magunkat tovább.
Schwartz Béla
Én egyetértek vele, szavaznunk kell a lezárásról. Aki egyetért a vita lezárásával, kérem igennel
szavazzon.
Szavazásra teszi fel a javaslat elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 7 nem szavazat és tartózkodás nélkül a
javaslatot elfogadja és a vitát lezárja.
Ravasz Tibor még előtte jelentkezett, mint feljelentőnek megadom a szót.
Ravasz Tibor
Köszönöm szépen. Én csak annyit szeretnék ehhez hozzáfűzni, hogy az előbb alpolgármester úr
mondta, hogy biztosan látja, hogy a bejelentéseket követően a FIDESZ részéről semmiféle
kommunikáció nem hangzott el. Biztosan látja azt, hogy ez a kommunikáció, ami most ezzel az
üggyel kapcsolatosan elkezdődött ebben a FIDESZ-nek nem volt szerepe. Az, hogy a rendőrség
sajtószóvivője nyilatkozik a Hír tv egyik riporterének, és ezt követően pedig ez a hír bekerült…..
Schwartz Béla
Kérem Képviselő úr ezt fejezze be, ez nem a tárgyhoz tartozik, ha nem fejezi be kénytelen leszek
megvonni a szót!
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Ravasz Tibor
A ketyegőd tönkremegy, ha idegeskedsz! Tehát gyakorlatilag…
Schwartz Béla
Megvontam a szót képviselő úr, kérem kikapcsolni a mikrofont!
Megvontam a szót képviselő úr, kérném a hangot hangosabban!
Nagyon szép volt a zene, erre emlékezzünk mindannyian, erre a szép zenére.
Megkérdezem a rendőri parancsnok urakat, hogy kívánnak reagálni az elhangzottakra.
Dr. Ipsits Csaba
Igen szeretnék. A rendőröknek a jogszabály ismerete, illetve a tudása. Ugye mindenki tapasztalja,
hogy rengeteg jogszabály jön ki. Változnak folyamatosan a bírságolással kapcsolatos dolgok, a
szabálysértési törvény, a büntetőeljárás, amit ugye illene a rendőröknek napra készen tudni.
Minden előadást azzal kezdünk, hogy a parancsnokok átbeszélik a jogszabályváltozásokat,
önképzéseket rendelünk el, illetve ilyen tesztlapokat töltögetünk velük, hogy legalább
rákényszerítsük arra a rendőröket, hogy az oktatáson felül elolvassák ezeket a jogszabályokat. De
annyi, annyi a változás már, hogy a rendőrök, főleg az utcai rendőrök nem tévedhetetlenek.
Nekik ott a helyszínen kell dönteni egy-egy esetben, egyből egy olyan jogszabályt fejből tudniuk,
amit arra az intézkedésre tudnak alkalmazni. Így előfordulhat az, hogy az úgynevezett pd-ág, a
számítógép alkalmazása, egy parkolásban később ugye panasz merülhet fel, de kérem a
képviselőket, hogy ha ilyen dolgot tapasztalnak, tehát most nem egy konkrét esetre gondolok,
abban is persze megkereshetnek, és akkor meg tudom mondani, hogy jogos volt az intézkedés,
vagy nem. Például a padragi útszakasz, ugye, hogy be kellett kérnünk azt, hogy egyáltalán az
hogyan van könyvelve, hogy járda, vagy nem járda. Ott a helyszínen az intézkedő rendőr nem
tudta gondolom eldönteni, amikor azt a három feljelentést csinálták, hogy az járdának van a
Földhivatalban jelezve, vagy nem. Mert, ha járda, akkor….. Na hát Ön is úgy gondolja, hogy
tudomása szerint, tehát ott a rendőr nem tud tenni. Hogyha úgy van a Földhivatalnál bejegyezve,
hogy az járda,…. Tehát így működik a rendszer. Ugyanezt mondhatom a Korányi utcára is.
Annyit megteszek, hogy minden egyes lakásba be fogok dobatni egy anyagot, és akkor abba le
lesz írva, magyarul, nem jogszabályilag, mert ugye azt nehéz értelmezni, hogy a rendőr mikor fog
intézkedni, mikor nem, tehát hogyan álljanak oda. Ne álljanak keresztbe a bicikli úton, aztán
kész. A többibe nem fognak a rendőrök ugye belemenni ebbe a dologba. Ettől függetlenül egyegy jogesetben előfordulhat, hogy téved a rendőr. Keresett meg engem képviselő úr, szerinte nem
volt jogos az intézkedés, és igaza volt neki, hogy nem volt jogos. Ezeknél a fix bírságoknál ugye
ezt nem a rendőr szabja ki, számítógépen megy ugye a szombathelyi központba, ott szabják ki a
bírságot, nem is mondom, hogy a rendőrök is fizetnek, tehát nincs is semmiféle apelláta, akár
szolgálati gépkocsival követnek el szabálysértés, ugyanúgy fizetnek. Tehát ebben nem panaszt
kell tenni, hanem egy bizonyítási indítványt kell benyújtani, amiben leírhatja, hogy szerinte miért
nem szabálysértés a szabálysértés, utána kénytelen a rendőrség újból felülvizsgálni azt a döntést,
és hogyha úgy látja jónak, tehát, hogy jogos az a felülvizsgálati kérelem, akkor az eljárás meg
van szüntetve, és nem kell fizetni. Tehát nem panaszt kell benyújtani, hanem egy fellebbezést, de
benn van ebben a határozatban. A Korányi utcánál meg fogom azt tenni, hogy egyértelmű legyen,
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hogy mit fog a rendőr, mert, ha szabálysértés van, akkor nem fog elmenni mellette, meg hogyha
olyan durva jellegű szabálysértés. Hogyha pedig nem, akkor ne intézkedjen feleslegesen, ne
kelljen feleslegesen papírozni egy esetleges rossz intézkedést. Én úgy gondolom, hogy a
rendőrségnek háromféleképpen kellene működnie. Tehát kell egy körzeti megbízott jellegű
rendőr, aki tartja a kapcsolatot az állampolgárokkal, de lehet az a faluban is, a városban is, tehát
egy ilyen közösségi rendőrség kell. Kell egy erőszakos rendőrség, a készenléti rendőrségnek
nevezett most, akik ugye a csapaterővel, illetve keményen oda tudnak lépni egy-egy olyan
intézkedésbe, amikor nagyobb rendőrlétszám van, illetve kell a bűnügyi rendőrség. Tehát ez
irányba kell elmenni, és az oktatást is ez irányba kell végezni, mert nem lehet egy-egy rendőr
mindennek a tudója. A szőlőhegy Csékúton. Ugye mi is tapasztaltuk a csilléknek a lopását, utána
a körzeti megbízott kapott egy, az egyetlen egy Nívánk, ami van még a működőképes terepjáró,
azzal járta a szőlőhegyet, azóta tudomásom szerint nem történt bűncselekmény, illetve a
csilléknek az eltulajdonításáról vannak információnk, ami értékelés alatt van. De ki lett adva a
körzeti megbízottnak, a Jaksicsnak, hogy terepjáróval, mert ezekkel a Ford-okkal nem lehet oda
felmenni, terepjáróval menjen fel oda, és folyamatosan, visszatérően ellenőrizze ezeket a
helyeket. Tudtommal azóta nem volt ilyen bűncselekmény. De kérem Önöket még egyszer, hogy
nyugodtan jelezzék, bármikor, hogyha ilyen jellegű dolgokat……mert akkor tudunk lépni, mert
nem biztos, hogy minden információ úgy eljut hozzám, hogy abban én döntést tudjak hozni.
Ugye én is az Oázis környékén lakom, ugye tapasztalom ott is ugye a fiataloknak a mozgását,
illetve az italozást. Kapcsolódva a Tescó-hoz, a Tescónál szoktunk ellenőrzést tartani, de
kiemelten szombat éjszaka. Ugye, mert ott veszik meg olcsóbban az italt, akár tilos nekik, akár
nem, akkor kiszolgálják őket, és onnan végig mennek egészen az Oázisig, illetve ott motoroznak,
ott italoznak a padokon, és ott vannak a hajléktalanok is néha. Tehát odafigyelünk rá, úgyhogy
Ravasz úr nyugodtan jelezhet, hogyha ilyeneket tapasztal, de kiemelten szombat éjszaka
figyelünk erre a tevékenységre, amikor civil járőrszolgálat is van a városban. Most majd bejön
ugye a strandnak a programjai, ami szintén majd kapcsolódik az Oázishoz. Ott megveszik az
italokat, és akkor majd mennek a strand éjszakai színház előadására, vagy az éjszakai fürdőzésre,
ha jó idő lesz. Még a biztonsághoz, írtam a jelentésben is, hogy ez évtől van kutyás szolgálat is
Ajkán. Kiképeztek Budapestről egy kutyás rendőrt, aki kutyával teljesíti a szolgálatot a városban,
a Tó környékén, az Oázis környékén, illetve a vidéki helyeken, a csékúti, a rendeki
szőlőhegyekbe. Most gyakoroljuk az egy rendőr, egy gépkocsi szolgálatot, amihez persze majd
technikai fejlesztés is kell, tehát egy ilyen amerikai jellegű dolog, hogy egy rendőr egy
gépkocsival megy, és akkor a technika rögzíti az ő intézkedését, és ha szükséges a nagyobb
rendőri erőre, akkor oda lesz vezényelve a többi gépkocsi is. Jelenleg ma éppen a szőlőhegybe, és
rendeken van, illetve a padragi városrészen van külön-külön ilyen jellegű szolgálat. Ezt próbáljuk
majd erősíteni, hogy több helyre eljussunk. Nem kell mindig két rendőrnek ott lenni, de hogyha
egy előállításos intézkedésre sor kerül, akkor viszont ott legyen a másik gépkocsi is. A kizárási
indítványok ügye. A büntetőeljárásban meg vannak azok a jogszabályi helyek, ahol kötelező
benyújtani egy-egy előadónak, illetve egy egész kapitányságra vonatkozóan kizárási indítványt,
illetve ugye van egy általános jellegű indok, amikor be lehet nyújtani. Én úgy gondolom, hogyha
Ajka város Képviselő-testületében valaki feljelentést tesz, vagy annak vonatkozásában, akkor az
nem jó, hogyha az ajkai kapitányság vizsgálja azt az ügyet, mert ha olyan döntést hozok, hogy
megszüntetem az ügyet, mert úgy látom, hogy az nem bűncselekmény, akkor az egyiknek nem
fog tetszeni a dolog, hogyha meg elítélek valakit, vagy azt mondom vádra menjen, akkor meg a
másiknak, és akkor ez a képviselő-testületi beszámoló ez igencsak az érzelmek irányába menne
el. De ez vonatkozik ugyanúgy egy települési jegyzőre, polgármesterre, hogyha egy olyan
feljelentés érkezik, akkor szintén én, én kérem a főkapitány urat, hogy más vizsgálja ki, és mi is
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vizsgálunk más kapitányságtól átvett ilyen ügyeket. És talán ezzel el tudjuk kerülni az
összeférhetetlenségnek a látszatát is. Én befejeztem.
Dr. Töreki Sándor
Én köszönöm az elismerő szavakat. Jólesett hallgatni azt, hogy az ajkai kapitányság munkájának
az értékelése, és a.., tehát az Önök által elmondottak, illetve én mint szakmai …… értékelése
közel van egymáshoz. Bizonyos dolgok nem látszanak, az szerencsés, hogy Önök itt ezt nem
tették meg, és nem észrevételezték az ajkai kapitányság tevékenységének a vonatkozásában. Ezt
azért mi belülről kapitány úrral együtt azért látjuk, ahogy mondtam, van teendőnk. Szeretnénk ezt
a munkát, illetve az ajkai kapitányságot még jobbá tenni, és erre a kapitány úr személye azt
gondolom, garancia. Én hasznosnak tartom azt, amit képviselő úr is mondott, hogy a helyi
vezetők, tehát egy város rendőrkapitánya, bűnügyi osztályvezetője legyen olyan, aki ismeri a
helyi viszonyokat, és tisztában van azzal, hogy milyen egy adott településnek a sajátossága, az itt
lakók életvitele, egyéb. Mert idő kell hozzá, hogy adott esetben beilleszkedjen abba a
környezetbe, ahonnan esetleg máshonnan került, és helyzeti előnye van annak, aki helyből járta
végig azokat, a fokozatokat, amely ehhez a beosztáshoz kell, és ilyen tekintetben Ön is
megerősített ebben képviselő úr. Nagyon szépen köszönöm! Itt többször szó esett még a
gyermekkorú kihallgatóval kapcsolatosan is, képviselő úr által elmondottakra annyit hadd
mondjak el, hogy önmagában egy helység gyakorlatilag, Ön tudja a legjobban, nem old meg
semmit. Kellenek oda olyanok, akik megfelelő légkört teremtenek ahhoz, hogy ebben a
helyiségben, ahol a környezet adott, az a gyermekkorú elmondja a vele történteket. Maga, ami
egy ilyen gyermekkorúval történt, nem egy, nem is két esetben óriási trauma. Viszont ezt nekünk
tisztázni kell pontosan, hogy mi történt. Ehhez a kihallgatóink is, és nem csak a szobák, hanem
magát a kihallgatást végző kolleginát, mert hölgyek végzik ezeket pedagógiai végzettséggel, és
elküldtük őket különféle tanfolyamokra. Mert a kettő azért így találkozik egymással. Az lenne az
igazi, hogyha minden kapitányságon ki tudnánk alakítani egy ilyenfajta, előírásoknak megfelelő
gyermek kihallgatót, sajnos ehhez az anyagi korlátaink, azért hát határt szabnak az
elképzeléseknek. Az anyagban is szerepel, hogy azért növekszik a gyermekkorúak sérelmére
elkövetett cselekményeknek a száma, illetve a családon belüli erőszak vonatkozásában, a
bűncselekményeknek a száma, és azért ilyenbe nagyon sokszor ott van a gyermekkorú, és ő
szenvedi meg. Nem akarok itt az elmúlt időszak történésére utalni, ami Füreden történt. Még
kapitány úr vonatkozásában az eljárásokkal kapcsolatosan. Tehát mi igyekszünk, és úgy is
folytatjuk az eljárásokat, hogy ne legyen semmilyen fajta kétség afelől, hogy ez elfogultság
mentes. Ilyen vonatkozásban ott a fokozott ügyészi felügyelet, hiszen a kiemelt ügyeinket az
ügyészség fokozott felügyelet, ellenőrzés mellett folytatja, és szinte az egyes eljárási
cselekményeket is meghatározza számunkra, hogy ezt miként kell lefolytatni. Számtalan
érintkezési felület van egy rendőrkapitányság és egy önkormányzat képviselő-testülete között, és
ahogy a kapitány úr is említette, még a látszatát is el szeretnénk kerülni annak, hogy bármilyen
vonatkozásban elfogultak lennénk bárkivel szemben is. E tekintetben kérném a megértésüket, és
hát ezt, hogyha figyelembe veszik, és méltányolják, azt nagyon szépen megköszönöm. Végezetül
még a statisztikai mutatók is képviselő úr által szóba kerültek. Önmagában ezek a mutató számok
csak arányokat mutatnak. Nem szabad beleveszni abba, hogy hány %, és mennyi egy adott
kapitányságnak a felderítési mutatója. Fontos ez is, de sokkal inkább, e mellett fontos az is, hogy
Önök mit gondolnak a rendőrségről, az Önök választópolgárai mit gondolnak arról, hogy milyen
a közbiztonság egy településen. Ha ez a kettő találkozik, az az igazi. Ha a statisztika kiváló,
viszont Önök fogadóóráin azt mondja az állampolgár, hát rendőrt nem látni, nem merek kimenni
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az utcára, ellopták a biciklimet már 15-ször a rendőrség nem tesz semmit, botrányokkal terhelt az
ajkai kapitányság, akkor hiába jövök én ide, vagy a kapitány úr számokkal, azt fogják mondani,
hogy mit akarunk. És jogosan mondják, de hál Istennek, azért ez nem így van, és ezt szeretnénk
tovább tartani, illetve javítani. És tényleg nem szaporítva tovább a szót, köszönöm szépen azokat
az elismerő szavakat, amelyeket a kapitánysággal, illetve a kapitány úrral kapcsolatosan itt
elmondtak. Köszönöm szépen.
Schwartz Béla
Én is köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő-testület! Alpolgármester úr véleményéhez
csatlakoznék, aki nagyon elismerően nyilatkozott a rendőrkapitányság munkájáról. Valóban
tárgyilagos, és jó együttműködésben vagyunk a rendőrséggel. Igyekszünk anyagi támogatást is
nyújtani, sajnos most mi sem vagyunk jó helyzetben, de, de ugyanazt tudjuk nyújtani talán, mint
az elmúlt évben is tettünk. És kérném az ajkai rendőrkapitány vezetőjét, hogy változatlanul
segítse azokat a városi programokat, amelyeket korábban már elindítottunk. Nagyon sokat
tesznek a lakosság felvilágosítása, bűnmegelőzés, közlekedés biztonsága, és más területeken.
Ugye mi mindig kíváncsian figyeljük, hogy az ajkai rendőrkapitányság az milyen helyen áll a
megyei kapitányságoknak a rangsorában, és ugye ez igen nehéz pálya, hiszen a Veszprém
Megyei Főkapitányság az a második helyen végzett az országban, tehát a második helyen lévő
versenyben a többszörösét kell nyújtani annak, mint egy átlagos magyar kapitányságnak, és
ennek ellenére azt gondolom, hogy jól állja az ajkai kapitányság a helyet. Változatlanul kérjük
őket, hogy a legjobbak közé tartozzanak a jövőben is. Javaslom a tisztelt képviselő-testületnek,
hogy köszönjük meg megyei főkapitány úr segítségét, és részesítsük elismerésben az ajkai
kapitányságot az elvégzett munkáért. Szavazás következik, fogadjuk el a beszámolót, aki egyetért
kérem, igennel szavazzon.
Szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát:
100/2012.(VI.12.) Kt. határozat
Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Tájékoztató az Ajkai Rendőrkapitányság 2011. évben
végzett tevékenységéről tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és elfogadta.
Schwartz Béla
Megköszönöm dandártábornok úrnak, és alezredes úrnak a részvételt, és további jó egészséget
kívánok.
Dr. Töreki Sándor
Még egyszer nagyon szépen köszönöm, és további jó munkát kívánok, és azt, hogy soron kívül
ezt a beszámolót betetszettek tenni, és elfogadni. További jó munkát, és szép napot. Köszönöm
szépen.
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2.

Ajka város Önkormányzatának 2012. évi költségvetés módosítása
Előadó: Schwartz Béla polgármester

Schwartz Béla
Megtárgyalta a Gazdasági Bizottság, Pákai Péter elnök úr.
Pákai Péter
Köszönöm a szót polgármester úr. A bizottság 6 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Schwartz Béla
Köszönöm. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Dorner László elnök úr.
Dorner László
Köszönöm a szót polgármester úr. A bizottság megtárgyalta és 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás
mellett javasolja elfogadni. Köszönöm.
Schwartz Béla
Köszönjük. Látom Ravasz úr kivitte a névtelen levelet. Kérdések következnek. Peternics Mihály
képviselő úr.
Peternics Mihály
Köszönöm a szót polgármester úr. Az anyagba ugye szerepel, hogy az iskola, tehát a szakképző
iskola átadása létszámvonzattal fog járni. Tehát igazából még az önkormányzatnak kell
elbocsátani, úgy látom 16 főt. Kérdésem konkrétan az lenne, hogy ezt már a HIT Gyülekezete
kezdeményezte, vagy az iskola maga kérte. Mert ugye ez hát a mi költségünkre megy most per
pillanat, ahogy én látom. Hát erre szeretnék választ kapni. Úgy, hogy véleményt ne kelljen
mondanom, azért kérdezem, mert ugye vannak más középiskolák, ahol nem történik leépítés.
Tehát ugye ott is a gyereklétszám csökkenik. Egy kicsit ezért generálódik bennem a kérdés.
Köszönöm.
Schwartz Béla
Én is köszönöm. Fülöp Zoltán frakcióvezető úr.
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Fülöp Zoltán
Köszönöm polgármester úr. Visszacsatolva Peternics képviselő úrhoz folytatva ezt a kérdést, itt
ugye egy szándéknyilatkozatot láttunk, ami a HIT Gyülekezettel köttetett, amelyben
egyértelműen az szerepel, hogy a létszámhoz nem kívánnak nyúlni. Talán akkor már a
lecsökkentett létszámhoz nem kíván nyúlni az új működtető. Ezért lépi meg most az
önkormányzat ezt az elég drasztikus létszámcsökkenést. Az lenne a kérdésem, hogy az ehhez
csatlakozó végkielégítések, azok hol vannak tervezve, illetve a vesztett pereknek a költségei,
végkielégítései, az milyen módon van tervezve itt a költségvetésekbe? És az intézményvezető
felelőssége milyen módon merül fel ez ügyben? Itt ugye munkaügyi perek történtek, amelynek a
kimenetele azért nagymértékben úgy látszik, hogy vesztett perként kell, hogy elkönyvelje.
Köszönöm.
Schwartz Béla
Én is köszönöm. Fenyvesi Zoltán képviselő úr következik.
Fenyvesi Zoltán
Tisztelt Képviselő-testület! Milyen Önök szerint a szakmai munka abban az intézményben, ahol
az egyik évről a másikra 150 fővel lesz kevesebb a tanulólétszám? Önök szerint mi ennek a
tanulólétszám csökkenésnek az oka? Önök szerint milyen volt a pályaválasztási munka az adott
iskolában?
Schwartz Béla
Lezárom a kérdéseket. Jegyző úr megpróbálsz válaszolni?
Dr. Jáger László
Tisztelt Képviselő-testület! Fenyvesi úr már részben megadta az előzőleg feltett kérdésekre a
választ. Ez a nagyarányú tanulói létszámcsökkentés indokolja az Ajkai Szakképző Iskolában az
intézményi dolgozók körében végrehajtandó létszámcsökkentést. Nyilvánvaló, hogy mivel a HIT
Gyülekezete az intézményt 2012. szeptember 1. napjától veszi át működtetésre, ő a beiskolázott
tanulók számához szükséges pedagógusok foglalkoztatására tudott kötelezettséget vállalni. Az,
hogy ez a 150 fős tanulói csökkenés bekövetkezett az intézménybe, értelemszerűen azt
eredményezi, hogy jóval kevesebb osztály tud indulni, és a jóval kevesebb osztályhoz pedig jóval
kevesebb pedagógus kell. Nyilvánvaló, hogy ez a létszámcsökkenés ezért most következik be, és
ehhez igazából a HIT Gyülekezetének semmi köze nincsen. Ezt a fenntartónak a beiskolázási
adatok alapján kötelezően végre kell hajtania. Ennek a költségeinek a fedezésére pedig igazából
az az előirányzat biztosít fedezetet, hogy a szakképző iskola működési költségeit a képviselőtestület a tárgyévi költségvetési rendeletében egész évre tervezte. Nyilvánvaló módon, mivel a
működtető személye megváltozik, szeptembertől már a normatíván felüli működési költségeket a
HIT Gyülekezete Egyháznak kell előteremteni. Tehát ebből a költségmegtakarításból lehet
fedezetet biztosítani. Illetve ez a fedezet áll rendelkezésre az intézményi létszámcsökkentéshez
kapcsolódó kifizetések teljesítésére. Köszönöm szépen.
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Schwartz Béla
Én is köszönöm. Megnyitom a vitát. Ki kíván szólni? Fenyvesi Zoltán képviselő úr.
Fenyvesi Zoltán
Tisztelt Képviselők! Fél éve, amikor a költségvetést tárgyaltuk, akkor az volt a költségvetési
anyagban, és ezt azóta még egyszer megnéztem tegnapi napon, hogy a szakképző intézményben
az előző évhez képest 20 fővel csökkent a tanulói létszám és milyen rossz volt ott a
pályaválasztási tevékenység az előző évben, hiszen az intézmény 20 fővel csökkentette a
tanulólétszámát. És azt is elmondták Önök, hogy most ősszel, és kérdeztem, direkt rákérdeztem,
hogy Önök szerint milyen volt most ősszel a pályaválasztási tevékenység? Önök azt mondták,
hogy kiváló pályaválasztási tevékenységet folytatott az intézmény vezetése. Hát ennek a kiváló
pályaválasztási tevékenységnek köszönhetően egy, másfél iskolányi, másfél iskolányi
tanulólétszám csökkenés következett be. Hiszen a rendeki iskolában 100 fő tanuló van per
pillanat. 150 fővel fog csökkenni a tanulólétszám. Hát uraim, amikor Önök azt mondják, hogy
azért kell visszavenni az intézményt, mert a megye megszüntette volna, akkor igen ennek az
intézménynek a költségvetése is benne van, és ez a fő dolog, ami miatt a költségvetést
módosítanunk kell. Ez az első pont, amiért módosítani kell. Ez a szakképző intézmény. Tehát,
amikor Önök visszavették az intézményt egy évvel ezelőtt, akkor azt mondták, hogy azért kell
visszavenni, mert meg kell menteni a szakképzést, mert a megye be akarja csukni, meg az állam
is be akarja csukni ezt az intézményt. Hát ha szépen végignézzük, akkor Önök már megszüntettek
egy intézményt, hiszen már csak egy szakképző intézmény van. A Bercsényibe becsukattak egy
épületet. Most ősztől már nem is lesz Ajkának szakképző intézménye, amit Ajka városa tart fenn,
vagy állam tart fenn, hanem csak egyházi fenntartású, vagy alapítványi. Ezen kívül, ha
végignézzük az elmúlt nyolc évet, akkor óvodák szűntek meg. Már csak egyetlen egy óvoda
létezik. Általános iskolákat ledózeroltunk. Én azt gondolom, hogy ez az áldásos tevékenység, és
ezek tények. Amiket Önök mondtak, hogy mit kívánna a megye tenni, meg mit kíván a város. Hát
egy fél éve működteti már az állam a megye által visszavett intézményeket, egyetlen egyet nem
csuktak be. Egyetlen egyet nem kellett becsukni. Viszont Önök már megtették mindezt. A tények
azok Önök ellen beszélnek, és ez ennek a következménye. Az, hogy egy intézményben egy év
alatt 37 állás szűnik meg, ez azért magáért beszél. Én azt gondolom, hogy egy 37 fős tantestület,
az egy közepes szintű tantestület egy intézményben, egy város életében. Ajkarendeken 17-en
dolgoznak. Én azt hiszem, hogy ez a felelőtlen oktatáspolitika, amit Önök folytattak, az vezetett
ide a mostani állapothoz, hogy újabb 18 állás szűnik meg az intézményben. Köszönöm szépen.
Schwartz Béla
Azt gondolom, hogy akkor teszem leghelyesebben, ha nem reagálok erre a kiborulás jellegű
nyafogásra. Fülöp Zoltán frakcióvezető úr következik.
Fülöp Zoltán
Köszönöm Polgármester úr! A Jegyző úr azt mondta, hogy 150, kb. 150 fővel csökken a
gyermeklétszám. Egyszerűen nem tudom, hogy hova tűnik el 150 gyerek egyik pillanatról a
másikra. De ettől függetlenül ugye azzal magyarázni egy előre nem számított kiadást,
végkielégítés, vesztett perek költsége, stb., hogy ugye szeptember 1-től egy más működtető lesz
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és az éves költségvetésből gyakorlatilag ugye egynegyed évnyi pénz megmarad, és ebből ki lehet
fizetni ezeket a költségeket. Hát én nem tudom, hogy ez mennyire normálisnak mondható
gazdálkodás. És nem tudom, hogy mennyire lehet ezt úgy véghezvinni, hogy a felelősét nem
keressük ennek. Hát egy intézménynek van egy felelőse. Azért amik itt történtek, jogszerűtlen
elbocsájtások, azoknak a következményeit fogja itt most akár az önkormányzat, akár az
önkormányzat által még fenntartott intézmény költségvetése megsínyleni. Én nem tudom, hogy
itt Alpolgármester úr ugye felháborodik, hogy a költségvetésről beszéljünk, és ne egy-egy
intézményről kiemelten, de hát a város költségvetésének részét képezi ez. És itt bizony olyan
pénzek kerülnek kidobásra, amely elkerülhetővé válhatott volna. Itt sokkal körültekintőbben
kellett volna eljárni és nem politikai döntések meghozatala mentén embereket elbocsájtani, és
akkor talán ezek a pénzek megmaradhattak volna. És akkor ugye jogosan azt mondja a
Polgármester úr, folyik egy gazdálkodás, átadom az intézményt egy más működtetésre, ezzel
megspórolok x százezer, vagy százmillió forintot, és megyünk tovább egy más vonulaton. De hát
itt azért felelős emberek döntenek. Hát azért intézményvezetők felelősséggel döntik és hozzák
meg a döntéseiket és bocsájtanak el embereket, mindennemű következmény nélkül?
Schwartz Béla
Utassy elnök úr következik.
Utassy István
Tisztelt Képviselő Társak! Megint olyan síkra tévedtünk, amelyik szerintem inkább hangulati
elemeket tartalmaz, mint szakmai érveket. Fenyvesi képviselő társam tagja a Humán és Népjóléti
Bizottságnak. Javaslom neki, hogy nézze meg az iskolai osztályok óraszámait. Nyilván ebben
nincs benne a szakképző intézmény óraszáma, de ezzel függ össze minden állás. Függetlenül
attól, hogy milyen fenntartó van, legyen az állami, önkormányzati, vagy nemzetiségi, az itt jelzett
óraszámok fogják meghatározni a pedagógusok létszámát. Nem hiszem, hogy ezt magyarázni kell
különösebben egy szakembernek. A munkaerő gazdálkodással kapcsolatban Fenyvesi képviselő
úr nem érzel te felelősséget a saját munkád, vezetői munkád után, hogy a Becsényiben ilyen
hangulat alakult ki, és ilyen létszám. Te nagyot tévedsz. Neked személyes felelősséged is van,
hiszen a beiskolázás tőled is függ, meg a többi kollegától is függ. A te időszakodban is függ.
Fogsz válaszolni cinikusan, tudom. De neked azt hiszem alaposan el kell gondolkodni, hogy a
Bercsényiben mi történt a beiskolázással kapcsolatban, mert nekem még olyan jelzésem is volt,
hogy volt olyan kollegád, aki kampányolt a Bercsényi ellen. Kollegád, még egyszer mondom, ne
hogy tévedés legyen. Ugye itt összefoglaltad az óvoda, az iskolának az ügyeit. Te megnézed a
köznevelési törvényt egyáltalán, hogy miről szól az új köznevelési törvény? Még óvoda
bezárásokról, iskolabezárásokról szól. Egyáltalán tudod te, mi van abban? Mert ha nem, akkor a
nyári időszakban lapozd át, hogy mi lesz itt a köznevelési intézményekkel. Mert valószínű, hogy
hangulatot keltesz, meg össze-vissza csapkodsz, meg mutogatsz a mostani intézményvezetőre.
Neked személyes felelősséged van, mint nekem is az elmúlt időszakban a volt Borsos iskolának a
dolgaival, legalábbis felelősséget érzek. Ha itt a létszám ennyire, a gyereklétszám ennyire fogy,
akkor függetlenül, hogy milyen fenntartó lesz. Lehet itt akármelyik egyház, lehet akármelyik
állam, lehet akármilyen megye, a munkaerő gazdálkodást hozzá kell igazítani az óraszámokhoz.
Ha nem így történt eddig, az súlyos hiba. És végtelenül sajnálom, hogy tényleg elmegyünk egy
olyan irányba, hogy nem szakmai rész, hanem érzelmi oldalról közelítjük meg a dolgokat.
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Szívesen tájékoztatlak testületi ülésen kívül is erről Zoli, de hangulatot ne keltsél, legalábbis
magad ellen ne, mert te is benne voltál ebbe. Köszönöm szépen.
Schwartz Béla
Tisztelt Képviselő-testület! Mielőtt folytatnám, szomorúan jegyzem meg, hogy ide jutottunk.
Szomorúan jegyzem meg. Most azon kívül, hogy itt szajkózod ezeket a hülyeségeket, egy
pillanatra azért talán meg kéne állnod és gondolkodnod. De mond csak tovább, mond csak
tovább, ha a helyzet fokozódik, nyilván meg fogom vonni tőled a szót. Táncsics Tamás képviselő
úr következik.
Táncsics Tamás
Én azért megpróbálok a tényszerűség talaján maradni, és szerintem azok is sokat mondóak.
Folytatnám alpolgármesternek azon megjegyzését, hogy költségvetésről van szó. Én úgy
gondolom, nem kaptunk választ, ha már pénzről van szó, hogy mennyit jelent. És ugye jegyző úr
válaszában sem fordult ez elő. Úgy gondolom, hogy talán a pénzügyi irodavezető asszony tudott
volna erre válaszolni, hogy a 14-12 főnek a végkielégítése mennyire terheli meg városunknak a
költségvetését. Ugye érdekes az, hogy volt előttünk az elmúlt időszakban, nem is olyan régen
olyan előterjesztés, ahol ezeknek a végkielégítéseknek az összege forintosítva volt. Most ebben
az esetben ezt nem látjuk itt. Én megmondom őszintén, nem értem azt, és szerintem ebből kellett
volna alapvetően kiindulni, hogy akkor, amikor átadjuk az intézményt a HIT Gyülekezetnek a
fenntartásába, miért olyan fontos és sürgős az, hogy a létszámleépítést mi hajtjuk végre akkor,
amikor gyakorlatilag mind a szándéknyilatkozatban, mind a közoktatási megállapodásban
gyakorlatilag leírja a HIT Gyülekezet, hogy a pedagógusokat tovább foglalkoztatja. Ha adva van
a lehetőség, az hogy mi ezt a kérdést áttolhatjuk és a felelősséget áttolhatjuk a HIT
Gyülekezetnek, nem lenne szabad felvállalni az önkormányzatnak egy ilyen negatív döntést,
főleg úgy, hogy gyakorlatilag a városnak a költségvetéséből kell ezeket a végkielégítéseket
kifizetni. Gondolom, hogy mindenki előtt azért ismert az, amit leírnak a szándéknyilatkozatban,
hogy átvétel esetén a meglévő pedagóguslétszámot terveink szerint meg kívánjuk tartani, vagy
az, hogy az egyház vállalja az átvett feladatokhoz a jogszabályban előírt pedagógusok
továbbfoglalkoztatását. Most gyakorlatilag ez az előterjesztés ezt teljesen felülírja. Én úgy
gondolom, hogy érdekes Utassy úrnak is a felvetése összességében. De én csak arra szeretném
elnök urat emlékeztetni, hogy a legutolsó bizottsági ülésen feltettem Utassy úrnak a kérdést, hogy
hány pedagógust és hány gyereket fognak vagy kirakni, vagy mennyivel lesz kevesebb az
intézményben. Igaz, hogy a kérdésem arra irányult, hogy a fenntartó váltásra elsősorban. Akkor
még Utassy úr úgy nyilatkozott, hogy nincs ezzel kapcsolatosan semmilyen információja. Én úgy
gondolom, hogy valószínűsítem azt, hogy valamilyen információja volt, mivel lásd, hogy ez most
az előterjesztésben megjelent, csak úgy gondolta Elnök Úr, hogy ez nem publikus, hogy ha
esetlegesen a bizottsági ülésen még nyilvánosságra hozza. Én arra szeretnék választ kapni
Polgármester Úrtól, vagy teljesen mindegy, akár alpolgármester is válaszolhat, aki jobban bírja
azt a véleményt és azt az információt, hogy miért fontos az, hogy most az önkormányzat nevében
bocsássunk el 12 főt ebből az intézményrendszerből, és miért kell az, hogy az önkormányzat
vállaljon anyagi terhet ezért az elbocsájtásokért? Köszönöm szépen.
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Schwartz Béla
Köszönöm én is. Ravasz Tibor következik.
Ravasz Tibor
Köszönöm szépen Polgármester Úr! Képviselő társaimhoz csatlakozva én csak egypár
gondolattal egészíteném ki ezt a kérdést. Nem vagyok szakmapolitikus, nem vagyok
oktatáspolitikus, de kívülállóként azt látom, hogy az elmúlt időszakban az önkormányzatnál
megszűnt az oktatási iroda, az oktatási bizottság, megszűntek különböző ilyen titulusok. Azt
tapasztalhatjuk, hogy Utassy képviselő úr, aki kimondottan, vagy kimondatlanul az oktatásért
felelős Ajkán, nem tud arról, hogy mondjuk a Polgármester Úrnak tanácsadója van, aki
tanácsadási szerződést köt az iskolarendszer átalakítása kapcsán. Erre emlékszünk ugye. Illetve
csak megerősíteni tudom azt, amit Fenyvesi képviselő úr mondott. Általános iskolát dózeroltak
le, középiskolát adnak át most tokostól, vonóstól a HIT Gyülekezetének, stb., stb., stb. Hát én azt
gondolom, hogy Önöknek arról beszélni, hogy a mostani Önöknek ellenzékben lévő FIDESZ –
KDNP frakciónak felelőssége van abban, hogy ez az oktatási rendszer így hullik szét az Önök
szeme láttára, én azt hiszem, hogy több mint arcátlanság. Azt gondolom Utassy képviselő úrnak
ebben a tekintetben le kéne vonni a következtetéseket a saját felelőssége kapcsán is, de én azt
gondolom, hogy ő ezt meg is fogja tenni. Ismerve Képviselő Urat, biztos vagyok benne, hogy a
saját szerepét nagyon jól látja ebben a kérdéskörben. Én egyetlen egy kérdésre szeretnék még
rávilágítani, arra, amit előbb Fenyvesi képviselő úr és Fülöp képviselő úr is szóba hozott, hogy
sajnos a költségvetésünk részét fogja képezni és sajnos kiadási oldalon az a közel 70-80 millió
forint, amit úgy tűnik, hogy a vesztes pedagógus perek kapcsán az önkormányzatnak ki kell
fizetnie. Én azt gondolom, hogy Önöknek sem lehet ez titok, hogy ezeknek a pedagógusoknak
kifizetett összegért valakinek felelni kell. Tehát én azt gondolom, hogy az intézmény vezetőjének
és Utassy képviselő úr is volt intézményvezető, itt is van köztünk a képviselő csoportunkban
intézményvezető. Kíváncsi lennék arra, hogy ha a Fenyvesi képviselő társam idejében, mondjuk a
Bercsényiben vesztes munkaügyi perek kapcsán 70-80 millió forintot ki kellett volna fizetni,
akkor Önök az Ajkai Szóban mekkora öles betűkkel jelentették volna meg Fenyvesi úr
dilettantizmusát, és mondjuk ilyen jellegű problémáit. Én azt gondolom, hogy Önöknek ezt
pontosan ugyanígy kellene majd a Nagy Zoltán igazgató úr kapcsán is ezt a munkát elvégezni. Én
kíváncsian várom, hogy Önök közül azok, akik azért ezt kicsit objektívebben látják, talán
nincsenek az oktatásban úgy mint Utassy képviselő úr és nincsenek szubjektív véleményeik, talán
azok, akik kicsit objektívebbek, azok mit fognak mondani, amikor majd a 70 millió forintos
költségvetési módosítást meg kell szavaznunk és ki kell fizetni a pedagógusoknak ezt a kártérítési
összeget? Köszönöm szépen.
Schwartz Béla
Két megjegyzést hadd fűzzek az elhangzottakhoz. Képviselő úrtól már megszoktuk, hogy olyan
benfentes információkkal foglalkozik, ami az élet számtalan területén büntetendő. Ugye ő már azt
mondja, hogy itt megnyert perek vannak. Mi ugye egyről sem tudunk, de ő már tudja. Rendőrségi
vonatkozásaival most nem foglalkozunk, ugye, hogy mit tesz a Képviselő Úr. A másik, hogy ne
keverjük össze az országos helyzetet az ajkai helyzettel. FIDESZ – KDNP kormánya tönkreverte
a magyar oktatást. Olvassa el az ezzel kapcsolatos szakmai anyagokat, vagy maradjon meg a saját
szakmájához, bár ahhoz se ért semmit! Fenyvesi Zoltán következik.
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Fenyvesi Zoltán
Tisztelt Képviselő-testület! Utassy úrnak mondom, hogy én másfél évig voltam az iskola
igazgatója. És érdekes módon, amikor én vezettem az intézményt, akkor azt mondtátok, hogy
minden rendben van. Általában ezt mondtátok. És érdekes módon most másképpen látjátok a
helyzetet. Vajon miért? És azt is megmondom, hogy mi vezetett ide. Akkor, amikor én voltam az
iskola igazgatója, pontosabban azt megelőzően, 2009-ben az iskolában sikerült négy kilencedikes
osztályt indítani. Hozzá szeretném tenni, évekre visszamenőleg ez mindig csökken ez a létszám.
Amikor én igazgatója voltam, akkor volt egyedül, hogy öt osztályt tudtunk indítani a kilencedik
osztályban. Azért, mert mi pályaválasztásra kimentünk, még egészen Badacsonytomajig
lementünk pályaválasztásra. Meg elmentünk még egészen a Somló túl oldalára is minden
általános iskolába. Vajon ezt most miért nem tették meg az iskola vezetői? Ezt a pedagógustól
kell elvárni? Nem, ez az intézményvezetőnek a feladata és a pályaválasztási felelős feladata. Mi
megtettük, mi kimentünk, és ezért sikerült is öt osztályt indítani. Eggyel többet. Visszamenőleg,
még egyszer mondom, nyolc évre visszamenőleg. A Szent-Györgyi iskolában miért nem csökken
a tanulólétszám? Az is középiskola, az is Ajkán van. Ez tehát nem igaz, hogy ez tendencia.
Tendencia azok után, ami után történt az iskolában, igen tendencia, amiután kirúgták azokat a
pedagógusokat az intézményből, akik legjobb minősítéssel rendelkeztek. Most pedig érdekes
módon vissza kellett hívni az intézménybe három éve nem dolgozó pedagógust, mert olyan
emberek vizsgáztattak, akiknek nem volt meg a végzettségük. Ezek pedig bent maradtak a
rendszerben. És mi következett még be? Előfordult most először írásbeli szakmunkás vizsgán,
hogy egy teljes szakmának az egyik modulja nulla pontos volt az írásbeli szakmunkás vizsgája.
Na ezért volt nulla pontos, mert olyan emberek tanítanak ott, és olyan emberek viszik most az
intézményt, akinek még végzettségük sincsen. És ez okozza Utassy úr elsősorban az iskola
színvonalának csökkenését, és az a hangulat, ami jelen pillanatban az intézményben működik,
hogy elmennek és kirúgják azokat a pedagógusokat, akik még vitték. Tessék megkérdezni a
diákoknak mi a véleményük erről, meg a szülőknek. Az a véleménye, azok a pedagógusok
mennek el, akiknek megvan a végzettségük, akinek meg nincs, azok meg ott vannak. Akkor nem
szabad csodálkozni a nulla pontos írásbeli dolgozatokon.
Schwartz Béla
Képviselő Úr! Most Öntől ugye nem idegen az az önbizalom, hogy az Ön igazgatása alatt még a
születésszabályozást is bevezették. Sokszorosára nőtt azoknak a száma, akik akkor az iskolába
jártak. Hát ez brávó! Egy ekkora kis ember, ekkora fegyverrel. Hát nem mondom, ez óriási
elismerés, ez fantasztikus. A másik, ugye azok a kiváló pedagógusok. Azok a kiváló
pedagógusok, akik távoztak az intézményből, többek között gyerekeket bántalmaztak. Ez nem
jutott Önnek eszébe? Nem? Érdekes, hogy engem bepereltek ezért, de a Képviselő Úr ezt a vádat
nem vonta be a vádba. Hát akkor nyilatkozni kellett volna, hogy igen, igen, igen. Úgy, hogy
köszönjük Képviselő Úr, teljesen elfogult, úgy hogy ennek megfelelően kezeljük az Ön
véleményét. Dr. Horváth József alpolgármester úr következik.
Dr. Horváth József
Tisztelt Képviselő-testület! Itt az ajkai oktatási intézményekről beszélünk. Nem csak a
Bercsényiről, hanem az ajkai oktatási intézményekről. Önök azt mondták, hogy mi szétvertük az
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ajkai közoktatást. Az ajkait és az országos közoktatást, itt elhangzott, a FIDESZ –
kereszténydemokrata többség vezette oktatáspolitika tette padlóra, ahogy elmondta a
Polgármester Úr. Nem mi mondjuk. Önök rákényszerítettek bennünket arra, hogy holnap ne
legyen iskolánk, rákényszerítettek arra, hogy az egyházak karjaiba küldjük az iskolákat. Ez kinek
az oktatáspolitikája? Az Önöké. A minősítés kevesebb, mind nulla. Erről ennyit. A másik pedig,
térjünk vissza az ajkai iskolákra. Látják Önök, hogy egyrészt elkerült a kórház, másképp az
iskolák kikerültek. Milyen körülmények között? Nagyon jól tudják. Módosítottuk a költségvetést.
Az, hogy az iskolákba ezen belül mi van és hogy alakulnak az iskolák, döntöttünk az elmúlt
alkalommal. Átadtuk az egyik egyháznak, annak az egyháznak, akit a megyei kormányhivatal
nem javasolta, hogy adjuk át. Ugyanilyen feltételekkel a tapolcaival messze egyetértett. Micsoda
képmutató kormánypolitikai húzások ezek. Átadtuk. Ezen lehet röhögni. Nagyon ért hozzá,
szakmabeli Ön ebben. Nagyon szakmabeli. Persze. Ott ült a megyei önkormányzatban. Nagyon
jól tudja, hogy egy iskolányi gyerek elfogyott. A megye ennél nagyobb létszámokat küldött el. Én
is ott ültem. Eszükbe se jutott, hallgattak, mint az a bizonyos a fűbe. Most csodálkoznak, hogy
nincs gyerek, és gyerek nélkül fenn kellene tartani az iskolákat, sőt minden tanárt fenn kellene
tartani. El kell küldeni valakit, mert szakszerűen járunk el, annak meg nem kell végkielégítés,
minek menjenek ahova akarnak. Erről szól ez az anyag. Semmi másról nem szól. Visszatérve.
Ahogy elhangzott a jegyző szájából is, átadtuk az egyháznak. Van egy közoktatási megállapodás
szeptember 1-jétől. Addig a létszámnak, a gyereklétszámnak megfelelő tanári létszámot és
alkalmazotti létszámot kell átadnunk. És erre szól az ő vállalásuk. És erre szól, hogy mindenkit
átvesznek. És azt gondolom, olyan pozitív megnyilvánulásokkal rendkívüli felmondás mellett,
hogy bizony erre büszkék lehetünk, mert nem sokan tették ezt meg. Az, hogy milyen lesz, az
majd elválik. És az Önök közoktatási államtitkára is azt mondta, hogy igen is ez jogszerű. Majd
meglátjuk, hogy mi lesz. Hát Önök nem ezt olvasták ki belőle, mi meg ezt olvastuk ki belőle.
Köszönöm.
Schwartz Béla
Ugye Ravasz úr ingerlékenységet érez, hogy ehhez a témához hozzászóljon.
Ravasz Tibor
Nem, Isten ments! Csak kettő pontosítást szeretnék Schwartz úr. Az egyik az, hogy pontosan
tudja, Stolár képviselő úr megnyerte a pert jogerősen. Ha tájékozott lenne a saját városa
intézményeinek ügyében.
Schwartz Béla
Majd meglátjuk, ha írásban közlik velünk.
Ravasz Tibor
Mielőtt kihirdették a bírósági tárgyalóteremben, ezért ez egyértelmű. Nem írásban kell ezt várni,
nagyon jól tudja Ön is, hiszen nagyon sokat jár mostanában ilyen helyekre, hogy ha ezt kihirdetik
ott, akkor az jogerős onnantól kezdve.
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Schwartz Béla
Képviselő Úr! Figyelmeztetem, hogy közel van a szómegvonás esetéhez és a személyeskedés
esetéhez.
Ravasz Tibor
Igen, mindig közel járok ehhez, igen.
Schwartz Béla
Na, így folytassa!
Ravasz Tibor
A másik közbevetésem pedig egyértelműen annyi még, hogy Hoffmann Rózsa államtitkár
asszony azt mondta szó szerint, hogy az iskolák egyházaknak történő átadása az a törvényeknek
megfelel. Nem azt mondta, hogy az ajkai szakképző intézmény átadása megfelelt a
jogszabályoknak, hanem azt mondta, hogy ez mint lehetőség, ez a magyar mostani érvényes
jogszabályoknak megfelelő megoldás. Úgy, hogy én arra kérem Önt is Alpolgármester Úr, hogy
ha ilyen jellegű kijelentéseket tesz, mondjuk a Hoffmann Rózsa, akkor Ön jogászként ezeket,
hogy ha lehet, ne csúsztassa el, ne magyarázzuk félre. Nem azt mondta a Hoffmann Rózsa, és ez
egyértelmű hangfelvétel, televízió, újság, stb., hogy ez az intézményátadás megfelel a
jogszabályoknak, hanem azt mondta, hogy egy adott intézmény átadása az egyháznak, az a
mostani jogszabályi kereteknek megfelelő döntés. És azt is elmondta, hogy meg fogják vizsgálni
ennek az iskolaátadásnak a körülményeit is. Én azt gondolom, hogy csak a pontosítás kedvéért,
mint a Stolár képviselő úr nyertes pere kapcsán, mint pedig a Hoffmann Rózsa kijelentése
kapcsán, ez egy pontosítás, ez helyénvaló. Köszönöm szépen.
Dr. Horváth József
Ezt a nyilatkozatot az M1 országos képújságon olvastam. És Hoffmann Rózsa azt mondta, hogy
itt járt Ajkán, és az ajkai fenntartó, az ajkai intézményekről beszélt. A képújság, akkor rosszul írta
le, mert én nem voltam jelen. Én idéztem a képújságot. Az M1 képújságáról olvastam. Gondolom
mások is olvasták. Az ajkai fenntartóról beszélt és az ajkai iskolákról. Idéztem.
Schwartz Béla
Azt gondolom, hogy ezt a választ ezt el tudjuk fogadni, hiszen Ravasz képviselő úr ráadásul
hangfelvételre hivatkozik. Tudjuk, hogy ők a hangfelvételeket hogy készítik. Hoffmann Rózsát is
lehallgatják ezek szerint. Utassy István elnök úr következik.
Utassy István
Rövid az időm, ezért én találkoztam az államtitkár asszonnyal. Ajkán nagyon tisztességesen és
korrekten viselkedett, ezt had tegyem hozzá, mert ilyen dolgokról nem is volt szó. A nyilatkozatát
én is hallottam. Most teljesen mindegy, hogy ki hogyan értelmezi. Én is úgy értelmeztem, hogy
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jogszerűen döntött az ajkai képviselő-testület. De nem ezzel akarok foglalkozni képviselő
társaim. Többször szóba került a nevem. Én természetesen oktatásügyben, más ügyben is
felelősséggel tartozom a városban, de a sportügyben is. Önök nagyon jól tudják, hogy
Tatabányán meghurcoltak ezért. Annyit azért szeretnék jelezni, visszatérve az előbbi anyaghoz, a
gimnáziumban milyen változás lesz? Nem tudom, hogy tudtok-e róla? Mert ott is, aki a
bizottságban benne van, hogy csökkentett óraszám van. A másik, hogy azért a jövőbe is nézzünk.
Vannak itt még aktív pedagógusok, a kötelező óraszámot, itt van a pedagógusok iskolába való
tartózkodását megváltoztatják. Gondoljátok, ez nem fog létszámcsökkentéssel járni? Én csak
felteszem a kérdést, hogy ki lesz a felelős ezért. Eddig, ha jól emlékszem vissza, a szakképző
intézmények a megyei közgyűléshez tartoztak. Ugye? Emlékeztek rá. Elég hosszú ideig.
Egyáltalán érez-e valaki felelősséget azért, hogy mit történt ebben a megyében a szakképző és a
középfokú intézményekkel? Láttátok ti azt, hogy hogyan sikerült átadni az államnak taktikusan?
Ugye szétesett a TISZK is. Horváth képviselő társammal van amikor pironkodunk az előző
időszak döntései miatt. És ott is felelősségre lehetett volna néhány embert vonni. Fenyvesi
képviselő úr te emlékszel, amikor kimentetek Németországba kb. 10 millió forintért a duális
képzést tanulmányozni? Emlékszel rá ugye? És ehhez kapcsolódnak még olyan anyagok. Mert te
azt mondtad, hogy ha valaki tud ilyent, akkor jelentse föl. Nem jelentjük fel, de észrevételezték
ezt, nyugodtan megmondhatom neked. És szégyen, ami abba a beszámolóban van. És én amit
mondtam, felelősséget vállalok természetesen ezért is, de úgy nem kampányoljatok, még Manyi
néven se, mert vannak itt hermafodita képviselők is, vagy jelenlévők, akik ilyen hangulatkeltéssel
ugye az embernek a személyiségébe taposnak. Ezt visszautasítom.
Schwartz Béla
Hát igen. Az azonosítást sokféle módon el lehet intézni. Én speciel most mangalica szagot érzek.
Táncsics Tamás következik.
Táncsics Tamás
Köszönöm a szót! Alpolgármester megjegyzéseire szeretnék elsősorban reagálni röviden. Lehet
azt mondani, hogy a polgári kormány két év alatt széjjelverte az oktatást. El lehet ezt mondani,
csak hinni nem hisszük ugye. Főleg annak tekintetében, hogy bármilyen oktatásügyet érintő
átalakítás nem egy-két év alatt hozza meg a kellő hozadékát, hanem esetenként akár még tíz évbe
is beletelik. Az, hogy önkormányzatunknak az adósságszolgáltatása olyan amilyen, és nem tudjuk
az intézményeket fönntartani. És akkor, amikor átvettük a megyétől gyakorlatilag a szakképző
intézményünket és azt mondta Alpolgármester úr, hogy márpedig ha törik, ha szakad, és Dorner
úr is ezt maximálisan ellenezte, legalábbis négyszemközti megbeszéléseken nekünk adott igazat,
hogy nem szerencsés átvenni az intézményt. Akkor most vádaskodni, és nem elismerni azt, hogy
az önkormányzat gyakorlatilag egy olyan feladatot vállalt fel, ami egy év alatt bebizonyosodott,
hogy nem biztosította a pénzügyi hátteret. És most mielőtt az önkormányzat gyakorlatilag
fizetésképtelenné válik a szakképző intézmény felé él azzal a lehetőséggel, hogy átadja egy másik
fenntartónak, akkor gondolom én, hogy mivel ugye költségvetésről van szó, erről kellett volna
elsősorban beszélni. És én úgy gondolom, hogy az ilyen személyeskedéstől nem mentes
megnyilatkozásokat tényleg félre kellett volna tenni. És én is inkább azt mondom, hogy
négyszemközt kéne ezeket megejteni és nem itt a képviselőket ostorozni ilyen jellegű
megjegyzésekkel. Én úgy gondolom, hogy az is egy ismérv, és az is egy pozitívum, ha elismeri
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bárki, hogy tévedett. Tévedett az önkormányzat, tévedett a szocialista városvezetés akkor, amikor
úgy gondolták, hogy át kell venni az intézményt.
Schwartz Béla
Gyerekek, itt valami rossz szagot érzek. Nem tudom, ti is érzitek ezt? Ez nagyon hasonlít a
disznó szaghoz. Dorner László képviselő úr következik, aztán lezárom a vitát.
Molnár László
Szégyellje magát! Ilyen alpári módon egy vezető, ahogy viselkedik, ez…
Schwartz Béla
Dorner László képviselő úr következik.
Dorner László
Köszönöm a szót Polgármester Úr! nagyon sajnálom, hogy a képviselő társaim kivonulnak az
ülésről.
Schwartz Béla
A célt elértük.
Dorner László
Azért szerintem folytassuk. Én két témával szeretnék foglalkozni. Három témával szeretnék, mert
volt egy személyes érintetés is. Az egyik dolog az, hogy régóta meggyőződésem és testületi
üléseken, szakbizottsági üléseken rendre elmondom, hogy Magyarországnak meg kell lépni azt a
súlyos és nem egyszerű lépést, hogy a közigazgatást, az egészségügyet és az oktatást hozzá kell
szabni az igényekhez. Ez magától értetődik, hogy nem csak országos szinten, hanem városi, akár
falusi, tehát mindenféle közigazgatási szinten azzal jár, hogy esetenként munkahelyek szűnnek
meg. Esetenként meg kell szűntetni intézményeket. Nem tett mást az ajkai önkormányzat sem, és
nem tett mást a megyei önkormányzat sem, mint ezeket a lépéseket meghozta. Nem kell ezt
véleményem szerint drámaian felfogni, inkább körültekintően kell megcsinálni. Ez az egyik
dolog. A másik dolog, ami rohadtul nem tetszett az elmúlt néhány percben, vagy félórában,
órában, hogy egy fontos dologról nem beszéltek képviselő társaim a másik oldalon. Ugyan mi
sem érintettük még, de nekem volt ez a feladatom úgy érzem, ez pedig a kórháznak az átvétele,
állami intézménynek, ami gyakorlatilag hárommilliárd forinttal csökkentette közel a
költségvetésünket. És nyilvánvaló, hogy sokfajta problémát fog majd felvetni, amelyeket nyilván
meg kell oldani, részt kell venni az önkormányzatnak is, bármennyire tetszik, vagy nem tetszik,
hiszen ez a kórház továbbra is Ajkán van. Amit itt szeretnék kimondani és elmondani, hogy
ebben a témakörben beszéltem a kórház vezetőivel, illetőleg azokkal a szakhatóságokkal,
amelyek az átvételt intézték. Ugyan a képviselő társaim nem beszéltek erről, de igen komoly
dicséretet kapott Ajka város Önkormányzata. Szó szerint úgy fogalmaztak, hogy
Magyarországon, s a megyékben ritkán találkozni azzal a fajta kistaférungozással, amelyet Ajka
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város Képviselő-testülete az ajkai kórházzal megtett az elmúlt években. És ritkán találkoztak
olyan fajta együttműködéssel, amellyel gyakorlatilag itt Ajkán tapasztaltak. Ők úgy fogalmaztak,
hogy ma, amikor ezek a kórház átadások mennek, akkor mindig az ajkai kórház telefonszámát
adják meg, hogy itt érdeklődjenek, hogyan kell ezt korrektül csinálni és megfelelően csinálni. A
harmadik dolog pedig a személyes érintettségnek a kérdése. Négyszemközt, vagy személyesen
soha nem beszéltem erről a kérdésről. Bizottsági ülésen beszéltünk mi az iskola átadásnak,
átvételének a törvényszerűségéről, szükségességéről. Ott úgy foglaltak állást, hogy nyilván
nagyon nehéz a költségeket megbecsülni, mert vannak olyan rejtett költségek a megyénél,
amelyek később fognak jelentkezni az ajkai önkormányzatnál. Ugye ezt vélelmeztük. És
tulajdonképpen ezek a költségek később be is jöttek és ezért növekedett a szakmunkás intézet
fenntartási költsége az elmúlt időszakban. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna mondani.
Schwartz Béla
Én is köszönöm. Uraim szavazzunk! Túl sokat foglalkoztunk itt a lényegtelen dolgokkal. Két
szavazás lesz Jegyző Úr? Nem egy. Rendelet alkotás. Javaslom, fogadjuk el, aki egyetért kérem
igennel szavazzon.
Szavazásra teszi fel a rendelet egy olvasatban történő megalkotását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület szavazás előtti létszáma 8 fő.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül egy
olvasatban az alábbi rendeletet alkotja:
16/2012. (VI.13.) rendelet
Ajka város Önkormányzata képviselő-testülete az
„önkormányzat 2012. évi költségvetéséről” szóló
többször módosított 1/2012. (II.28.) rendelet
módosításáról egy olvasatban rendeletet alkot.
A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Utasítja a jegyzőt, gondoskodjon a rendelet helyben
szokásos módon történő kihirdetéséről.
Felelős:
Határidő:

jegyző
azonnal
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3. A telekvásárlási támogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Schwartz Béla polgármester
Schwartz Béla
Megtárgyalta a Humán és Népjóléti Bizottság. Utassy István elnök úr.
Utassy István
Tisztelt Képviselő-társak. A bizottság az előterjesztést támogatja.
Schwartz Béla
Köszönöm. Pénzügyi Bizottság, Dorner László elnök úr.
Dorner László
Köszönöm a szót Polgármester Úr. 6 igen szavazattal és 2 nem szavazattal támogatjuk az
előkészített határozat tervezetet.
Schwartz Béla
Köszönöm. Van-e kérdés? Úgy látom, hogy Pákai elnök úr készül.
Pákai Péter
Köszönöm, én a jegyző úrtól szeretnék kérdezni, mert valami ellentmondást, vagy én értelmezem
nem megfelelően……
Schwartz Béla
Nem bírnak magukkal a képviselők, úgy látszik.
Pákai Péter
Tehát azt írja a második oldalnak a közepén, hogy a jelenlegi rendeleti szabályozás szerint
3.000.000 Ft összegű támogatást kaphatnak és utána írja….., míg alul pedig az 1.000.000 Ft
maximumról van szó. Ezt kérem, hogy egyértelmű legyen, hogy mindenki tudja, mert mások is
megkérdezik ezt.
Schwartz Béla
Igen, jegyző urat megkérem a válaszra.
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Dr. Jáger László
Tisztelt Képviselő Úr, tisztelt Képviselő-testület. Itt nincs ellentmondás. A helyzet az, hogy amit
most a képviselő-testület elfogad az majd egy jövőben hatályba lépő jogszabály. Tehát a jelenleg
hatályban levő rendeleti szabályozás az, ami 3.000.000 Ft-ot tesz most még lehetővé, és ugye az
új rendelet szerint csökken. Valóban abban viszont Pákai úrnak igaza van, hogy lehet, hogy oda
lehetett volna írni a jövőbeli összeget, bár itt van, hogy az előterjesztés mellékletét képező
rendelet tervezet szerint ez évben a telekvásárlási támogatás összegét 1.000.000 Ft-ban kívánja
maximálni. Tehát itt azért a jövő időre utalunk az előterjesztésben. Köszönöm szépen.
Schwartz Béla
Én is köszönöm. Megnyitom a vitát. Ki kíván szólni?
Úgy látom, hogy egyetértés van a képviselő-testület tagjai között, akkor javaslom, hogy fogadjuk
el, aki egyetért, kérem igennel szavazzon.
Szavazásra teszem fel a rendelet egy olvasatban történő megalkotását.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
javaslatot elfogadja és egy olvasatban az alábbi rendeletet alkotja:
17/2012(VI.12.) rendelet
Ajka város Önkormányzata képviselő-testülete
„telekvásárlók támogatásáról” egy olvasatban
rendeletet alkot.
A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Utasítja a jegyzőt, gondoskodjon a rendelet
helyben szokásos módon történő kihirdetéséről.
Felelős:
jegyző
Határidő: azonnal
4. Térségi Családsegítő és Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Schwartz Béla polgármester
Schwartz Béla
Megtárgyalta a Humán Bizottság, Utassy István elnök úr.
Utassy István
Tisztelt Képviselő-társak, a bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
javasolja elfogadni az előterjesztést.
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Schwartz Béla
Köszönöm. Pénzügyi Bizottság, Dorner László elnök úr.
Dorner László
6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett javasoljuk az elfogadást.
Schwartz Béla
Kérdés van-e? Nem szokott lenni. Hozzászólás? Nincs, akkor fogadjuk el, aki egyetért, kérem
igennel szavazzon.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát:
101/2012. (VI.12.) Kt. határozat
1. Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Térségi Családsegítő és Gondozási Központ Alapító
Okiratának módosítását tartalmazó és az előterjesztés
1. számú mellékletében szereplő módosító okiratot
elfogadja.
2. Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Térségi Családsegítő és Gondozási Központ
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az
előterjesztés 1/A. mellékletében szereplő tartalommal
elfogadja.
A képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy az
intézmény módosított Alapító Okiratát az intézmény
vezetőjének,
valamint a Magyar Államkincstár
Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága részére
ezen határozattal és a törzskönyvi adatmódosítással
együtt küldje meg az adatok átvezetése céljából.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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5. Városi Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Schwartz Béla polgármester
Schwartz Béla
Megint a Humán és Népjóléti Bizottság elnökét szólítom.
Utassy István
Egyhangúlag javasoljuk elfogadni.
Schwartz Béla
Köszönöm. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Dorner László.
Dorner László
Egyhangúlag javasoljuk elfogadni.
Schwartz Béla
Van-e kérdés? Nincs. Hozzászólás? Az sincs. Javaslom, hogy fogadjuk el, aki egyetért, kérem
igennel szavazzon.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát:
102/2012. (VI.12.) Kt. határozat
1. Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Városi Bölcsőde Alapító Okiratának - az intézmény
férőhelyei számának tekintetében történő –
módosítását tartalmazó és az előterjesztés 1. számú
mellékletében szereplő módosító okiratot elfogadja.
2. Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Városi Bölcsőde egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okiratát az előterjesztés 1/A. mellékletében
szereplő tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy az
intézmény módosított Alapító Okiratát az intézmény
vezetőjének,
valamint a Magyar Államkincstár
Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága részére
ezen határozattal és a törzskönyvi adatmódosítással
együtt küldje meg az adatok átvezetése céljából.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
6. Közoktatási intézmények Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Schwartz Béla polgármester
Schwartz Béla
Van-e kérdés? Illetve bocsánat, Humán és Népjóléti Bizottság, Utassy István elnök úr.
Utassy István
Az alapító okiratok, ugye? Azért mondom, mert itt három határozati pont van. Az első határozati
pontot a bizottság 4 igennel, két tartózkodással javasolja elfogadni. A másodikat 6 igen
szavazattal, a harmadikat 4 igen szavazattal és 2 tartózkodással javasolja elfogadni.
Schwartz Béla
Igen, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Dorner László.
Dorner László
Megtárgyaltuk. Az 1-es pontot 6 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, a 2 számú határozat
tervezetet 8 igen szavazattal, a 3-as számú határozat tervezetet 6 igen szavazattal, 2 nem
szavazattal támogatjuk.
Schwartz Béla
Igen. Kérdés van-e? Nincs. Hozzászólás? Az sincs. Akkor ….. tehát pontonként szavazunk.
Dr. Jáger László
Határozatonként.
Schwartz Béla
Határozatonként? Ja igen, határozatonként.
Tehát az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégiumnak az alapító okirata. Aki ezzel egyetért, kérem
igennel szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát:
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103/2012. (VI.12.) Kt. határozat
1.
Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete
a 201474 OM azonosító számú 792251 törzskönyvi
számú Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium
megnevezésű, 8400 Ajka, Bródy I. u. 2. székhelyű
költségvetési szervet 2012. augusztus 31-i hatállyal
jogutódlással megszünteti.
2.
Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete
az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium
megszüntetésére vonatkozó Megszüntető Okiratot az
előterjesztés 1. mellékletében szereplő tartalommal
elfogadja.
A képviselő-testület utasítja az intézményvezetőt,
hogy a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye
meg.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a
határozatot a Megszüntető Okirattal együtt az
érintetteknek és a törzskönyvi nyilvántartásból való
törlés céljából a Magyar Államkincstár Veszprém
Megyei Igazgatósága részére küldje.
Felelős: polgármester, intézményvezető
Határidő: azonnal
A Borsos Iskola alapító okirata. Javaslom azt is elfogadni.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát:
104/2012. (VI.12.) Kt. határozat
1.
Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete
a Borsos Miklós Általános Iskola Alapító Okiratának
módosítását tartalmazó és az előterjesztés 2.
mellékletében szereplő Módosító Okiratot elfogadja.
2.
Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete
a Borsos Miklós Általános Iskola egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az előterjesztés
2/a. mellékletében szereplő tartalommal elfogadja.
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A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a
határozatot a Módosító Okirattal és az egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okirattal együtt az
érintetteknek és a Magyar Államkincstár Veszprém
Megyei Igazgatósága részére küldje.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Fekete I.-Vörösmarty alapító okirata. Szavazzunk.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát:
105/2012. (VI.12.) Kt. határozat
1.
Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete
a Fekete István-Vörösmarty Mihály Általános Iskola,
Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okiratának
módosítását tartalmazó és az előterjesztés 3.
mellékletében szereplő Módosító Okiratot elfogadja.
2.
Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete
a Fekete István-Vörösmarty Mihály Általános Iskola,
Gimnázium és Szakközépiskola egységes szerkezetbe
foglalt Alapító Okiratát az előterjesztés 3/a.
mellékletében szereplő tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a
határozatot a Módosító Okirattal és az egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okirattal együtt a Magyar
Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága
részére küldje.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Schwartz Béla
A mai ülésnek vége van, köszönöm a figyelmet és az ülést 11.25 órakor bezárom.
K.m.f.
Schwartz Béla
polgármester

Dr. Jáger László
címzetes főjegyző

