Ügyszám: 1/34-17/2012.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. július 12-én 15.00
órakor megtartott rendkívüli üléséről

Ülés helye:

Polgármesteri Hivatal, VI. emeleti nagyterme

Jelen vannak:

Schwartz Béla polgármester,
Dr. Horváth József alpolgármester,
Dorner László, Fenyvesi Zoltán,
Fülöp Zoltán, Johanidesz Sándor,
Molnár László, Pákai Péter,
Peternics Mihály, Pék Attila,
Ravasz Tibor, Rosta Albert,
Utassy István
Összesen: 13 fő képviselő-testületi tag

Hiányzó:

Rieder András, Táncsics Tamás

Valamennyi napirendi pont tárgyalásánál jelen vannak:
Dr. Jáger László jegyző
Szőke Melinda az Önkormányzati és Humánszolgáltató Iroda irodavezető-helyettese
Szabó-Vizy Márta személyzeti referens
Schwartz Béla
Köszönti Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testületét és az ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 15 tagja közül 13 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt
megnyitja.
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Rieder András és Táncsics Tamás képviselő jelezte
távolmaradását.
A rendkívüli ülés összehívásának indoka: A létszámcsökkentési pályázat benyújtásának
határideje 2012. július 12-e.
Napirend megállapítása
Schwartz Béla
Szavazásra teszi fel a napirend meghívó szerinti elfogadását.
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Megállapítja, hogy a képviselő-testület 13 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
napirendjét elfogadja és meghozza alábbi határozatát:
106/2012. (VII.12.) Kt. határozat
Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja
meg:
1. Pályázat
benyújtása
létszámcsökkentési
kiadások támogatására
Előadó: Schwartz Béla polgármester
Napirend
1.

Pályázat benyújtása létszámcsökkentési kiadások támogatására
Előadó: Schwartz Béla polgármester

Schwartz Béla
Az előterjesztést megtárgyalta a Humán és Népjóléti Bizottság, valamint a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság. Felkéri a bizottsági elnököket, hogy ismertessék a bizottságok határozatát.
Utassy István
A Humán és Népjóléti Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
Dorner László
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslat elfogadását nem javasolja a képviselőtestületnek.
Fenyvesi Zoltán
Úgy gondolja, hogy a határozati javaslatban hiba van, pontosabban „csúsztatás”. Tekintettel arra,
hogy a Simon István Általános Művelődési Központ iskolájában a nyitó létszám is 25,35, és a
záró is 25,35, tehát magyarán létszámcsökkenés nem történt, de tudjuk, hogy négyen nyugdíjba
mennek. Ebből kifolyólag - hiszen el is búcsúztatták őket a tantestületi értekezleten és a
tanévzáró értekezleten - akkor az a megállapítás, hogy Ajka város Önkormányzatának képviselőtestülete kijelenti, hogy a város önkormányzata költségvetési szerveinél és önkormányzati
hivatalánál stb., stb. meglévő üres álláshelyeken további foglalkoztatásra nincs lehetőség, nem
igaz, mert négy üres állása van a városnak, négy pedagógust tehát oda lehetne helyezni, azok
közül akiket a nyolcból, az Ajkai Szakképző iskolából kirúgnak július 1-jével. Miért nem ez
történik meg?
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Schwartz Béla
Egy kicsit kisebb vehemenciával, mert más is lehet a vélemény, nemcsak ez, pénz kérdése is.
Megadja a szót Jegyző úrnak.
Dr. Jáger László
Ha esetleg hiányos lesz az információja, akkor majd a kolléganő kiegészíti. Legjobb tudomása
szerint ez a megüresedés még nem következett be. Gyakorlatilag felmentési idejüket töltik a
kollégák, tehát a létszámcsökkentés időpontjában ezek nem minősülnek üres álláshelynek. Az
önkormányzat részéről tett nyilatkozat az megfelel a valóságnak, ennyi az intézményi létszám.
Amikor a dolgozók közalkalmazotti jogviszonya ténylegesen megszűnik onnantól tekinthetők
üresnek ezek az álláshelyek.
Szabó-Vizy Márta
Annyiban szeretné kiegészítené az anyagot, hogy létszám-álláshely egyeztetést végeztek, és egy
magyar nyelv és irodalom szakos tanárnak 15 órát tudott felajánlani az ajkarendeki
intézményvezető, annak ellenére, hogy itt a folyamatosság nem lett volna meg. Gondolkodott a
pedagógus és arra a döntésre jutott, hogy ő inkább a felmentést választja. Tehát ezek az
egyeztetések megvoltak. A létszámmal kapcsolatban itt egy pályázatról van szó, és a pályázat
előírásai szerint kell a létszámot feltüntetni, tehát itt a nyitó- és záró létszámban az engedélyezett
létszámot kell feltüntetni, és ettől nem térhetnek el. Azért szerepel itt a Simon István ÁMK-nál
ugyanaz a nyitólétszámban és ugyanaz a záró létszámban.
Fenyvesi Zoltán
Az információ nem egészen így van, nem pontos, ugyanis a pedagógusnak valóban felajánlottak
15 óra állást, csak hozzá szeretné tenni, hogy a Kjt. szerint 80 %-nál alacsonyabb óraszám esetén
nem köteles elfogadni ezt a felajánlott állást. Ő azt mondta, hogy tekintettel arra, hogy magyar
nyelv és irodalom szakos tanár is, és napközis tanár is felszabadul Ajkarendeken, ő a fennmaradó
15 óra feletti időszakot elvállalja napközisként, tehát két napot napközisként is tanított volna, és
így kiegészülhetett volna ez a bizonyos állás. Egyébként megjegyzi, hogy Ajka város
Önkormányzata érdekének ez felelt volna meg legjobban, hiszen nem kellett volna a
pedagógusnak végkielégítést fizetni. Csak ezt kellett volna tenni, 15 óra magyar óra és két nap
pedig napközi, és nem ezt választották, inkább fizetnek végkielégítést a pedagógusnak. Ezt nem
tartja célszerű és okos megoldásnak, de hát úgy látszik, hogy ez itt nem számít.
Schwartz Béla
Megkérdezi, hogy ki kíván még hozzászólni, kinek van más információja. A személyzeti referens
erről mit tud mondani, amit Fenyvesi képviselő úr elmondott?
Szabó-Vizy Márta
Erről annyit tud, hogy az intézményvezető azt mondta, hogy akkor másik ott dolgozó kollégától
kellett volna elvenni az óráját.
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Tehát nem tudta ezt felajánlani, mert akkor egy ott dolgozótól kellett volna elvenni az órát, aki
annak következtében, nagy valószínűséggel részfoglalkozású lett volna. Ennyi információja van.
Pákai Péter
A vita szakmai részébe nem kíván belemenni, csak azért kért szót, mert azzal, amit Fenyvesi
képviselő-társa mondott, természetesen 100 %-ban egyetért. Reméli, nem gondolja, hogy
Fenyvesi képviselőnek ez most fogant meg az agyába, és reméli azt sem gondolja, már bocsánat,
ezt most nem rossz értelemben mondta, de mivel ezt nyilvánvalóan a kezdet kezdetén, amikor
igazgató asszonytól elbúcsúztak, onnan tudja azokat, amiket elmond. Tehát már ott szóba került,
hogy akkor ezeket az álláshelyeket…. Kéri képviselő-társait, hogy figyeljenek, mert akik
nincsenek benne, nem értenek hozzá. Ugye csak annyit tudnak, meg azt gondolják, hogy van még
hely, akkor oda megy négy ember, aztán azt a négy embert nem kell elküldeni, nem kell fizetni az
önkormányzatnak. Korántsem ilyen egyszerű. A szakemberek tudják, hogy ez nem így van,
hanem van 15 óra ilyen óra, 5 ilyen óra, és másik megint ilyen óra. Olyat kell felvenni, ha teljes
mértékben ki akarják tölteni, aki pont testnevelés-matematika szakos, és pontosan az ebből még
megmaradó, mert más is tanít esetleg testnevelést meg matematikát…. Egy pillanat….. Nem
olyan bonyolult ez, csak másnak is meg kell érteni, és ez viszont az igazság, amit mond, mert
onnan tudja, hogy igazgató asszony elmagyarázta. Most az egész struktúrát is rendezni kell, mert
elmentek, de a meglévőknek, úgymond, akik eddig is ott tanítottak, esetleg ott is gondok voltak
egy-egy óraszámmal, a szakkal, mi egymással. Nyilvánvaló, és úgy gondolja, hogy ezzel
mindenki egyetért, hogy az a természetes, hogy a meglévő struktúrát és óraszámot a meglévő
emberekhez igazítják, azoknak legyen kitöltve teljességgel az óraszáma, és a maradék lesz
nyilvánvalóan megpályáztatva. Ennyiről van szó, ebből lehet válogatni, és ebből lehet kivenni
annyit. Bízik abban, hogy az utolsó óra is úgy lesz abból felhasználva, hogy a most állásukat
vesztettek, vagy esetleg vesztők, találnak annyit, hogy részben vagy egészben mérséklődik a
problémájuk. Mindenki ezt a megoldást keresi, ezt az információt hallotta igazgató asszonytól és
a városvezetőktől is.
Schwartz Béla
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 5 tartózkodás
mellett a javaslatot elfogadja, és meghozza alábbi határozatát:
107/2012. (VII.12.) Kt. határozat
Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2012. évi központi
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. számú mellékletének 7. pontja,
valamint a települési önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési
döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 2/2012.(III.1.) BM rendelet alapján
pályázatot nyújt be a II. ütemben, a feladatellátás ésszerű megszervezése folytán felszabaduló –
álláshely megszüntetéssel összefüggő – létszámcsökkentést eredményező döntése miatti pénzügyi
kötelezettségeinek teljesítéséhez.
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Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy közoktatási
feladatainak ellátására nem társult, nem kötött szerződést közös fenntartásra.
Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy Ajka város Önkormányzata
költségvetési szerveinél és az önkormányzat hivatalánál a meglévő üres álláshelyeken, az
előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken; szervezeti változás,
feladatátadás következtében Ajka város Önkormányzata fenntartói körén kívüli munkáltatónál a
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje
folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
Ajka város Önkormányzata az intézményei létszámhelyzetének és az intézmények közötti
tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében
döntött a felmentéssel együtt járó létszámcsökkentésről.
Ajka város Önkormányzata nyilatkozik, hogy az önkormányzati szintű létszámcsökkentéssel
kapcsolatban meghozott döntés egyidejűleg az álláshely megszüntetését jelenti. A megszüntetett
álláshelyeket legalább 5 évig nem állítja vissza, kivéve, ha - önkormányzati rendeleten, illetve
többcélú kistérségi társulási határozaton kívüli - jogszabályból adódó többletfeladatok ezt
indokolttá teszik.
Amennyiben Ajka város Önkormányzatának képviselő-testülete a támogatásról szóló döntést
követő öt éven belül a megszüntetett álláshelyet annak ellenére visszaállítja, hogy azt – helyi
önkormányzati rendeleten kívüli – jogszabályváltozásból adódó, és azt Ajka város
Önkormányzata számára kötelezően ellátandó többletfeladatok nem teszik szükségessé, ezen
álláshely megszüntetésére jóváhagyott támogatásról 2012. évben haladéktalanul lemond és erről a
Magyar Államkincstár Veszprémi Igazgatóságán keresztül a minisztériumot tájékoztatja, 2012.
évet követően haladéktalanul lemond, és a már folyósított támogatást visszafizeti.
Ajka város Önkormányzata létszámcsökkentési döntését megelőző, valamint az azt követen
kialakuló, intézményi szintű és összesített létszáma az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
szóló 16/2012.(VI.13.) önkormányzati rendelettel, a 11/2012. (IV.19.) önkormányzati rendelettel
módosított 1/2012. (II.28.) önkormányzati rendelet 8. számú melléklete, valamint a határozat 1.
számú melléklete alapján az alábbiak szerint alakul:
Intézmény

Nyitó létszám (fő)

Ajka Városi Óvoda
8400 Ajka, Bródy Imre u. 7.
Borsos Miklós Általános Iskola
8400 Ajka, Móra F. u. 19.
Megszüntetett álláshely

1 német nyelvtanár

Záró létszám (fő)

125

125

95,39

94,39

Megszüntető okirat kiállításának dátuma

okirat még nem készült

Fekete István – Vörösmarty Mihály
Általános Iskola,
Gimnázium és Szakközépiskola

Felmentés kezdete

2012.09.01.
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Ajka, Fürst Sándor u. 2.

113,15

113,15

Simon István Általános Művelődési Központ
8447 Ajka, Gyepesi u. 22.

25,35

25,35

Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ
8400 Ajka, Szabadság tér 13.
48,82

48,82

Térségi Családsegítő és Gondozási Központ
8400 Ajka, Frankel L. u. 8.
Városi Bölcsőde
8400 Ajka, Béke u. 6.

22,1

Magyar Imre Kórház
8400 Ajka, Korányi u. 1.
alapján)
Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium
8400 Ajka, Bródy Imre u. 2.
Megszüntetett álláshely

98,5

624

98,5

22,1
0 (2012. évi XXXVIII. törvény

146,5

Megszüntető okirat kiállításának dátuma

1 angol nyelv és irodalom szakos tanár
1 magyar nyelv és irodalom szakos tanár
1 kőműves szakoktató
1 faipari szakoktató
1 műszaki szakoktató
1 műszaki szakoktató
1 szobafestő-mázoló szakoktató
1 háztartásökonómia-életvitel szakos tanár
1 villamos ipari műszaki tanár
1 vill.-gépész-műsz.informatika tanár
1 gépész műszaki tanár
1 gépész műszaki tanár
1 villamos ipari szakoktató
1 német nyelvtanár
0,5 matematika-fizika szakos tanár
0,5 testnevelés tanár
0,5 gépész műszaki tanár
0,5 gépész műszaki tanár
1 takarító
1 takarító
0,5 portás
Összesen: 18,5 álláshely
Bródy Imre Gimnázium és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
8400 Ajka, Bródy Imre u. 4.

128
Felmentés kezdete

2012.06.29.
2012.06.29.
2012.06.29.
2012.06.29.
2012.06.29.
2012.06.29.
2012.06.29.
2012.06.29.
betöltetlen
betöltetlen
betöltetlen
betöltetlen
betöltetlen
betöltetlen
betöltetlen
betöltetlen
betöltetlen
betöltetlen
betöltetlen
betöltetlen
betöltetlen

66,75

2012.07.01.
2012.07.01.
2012.07.01.
2012.07.01.
2012.07.01.
2012.07.01.
2012.07.01.
2012.07.01.

66,75
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Polgármesteri Hivatal
8400 Ajka, Szabadság tér 12.

79

Önkormányzat összesített létszáma:

79
1.444,56

801,06

A létszámcsökkentést a feladatellátás ésszerűbb megszervezése alapozza meg. Ajka város
Önkormányzatának Képviselő-testülete döntése értelmében az összes létszámcsökkentés közül az
Ajkai Szakképző Iskola és Kollégiumban biztosított feladatellátás ésszerű megszervezése folytán
8 fő főfoglalkozású, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban álló felmentése
következtében keletkezett többletkiadás ellentételezése kerül benyújtásra a pályázat keretében.
A támogatás igényelt összege 2012. évre
A támogatás igényelt összege 2013. évre
Összesen:

6.387.884 Ft
1.305.707 Ft
7.693.591 Ft

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy az igénylésben
szereplő foglalkoztatottak után a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi
CLXIX. törvény 5. melléklet 7. pontja szerinti igénylés keretében támogatási igényt nem nyújtott
be, támogatásban nem részesült.
Felelős:
Határidő:

a pályázat benyújtásra: polgármester
2012. július 12.

Schwartz Béla
Megköszöni a képviselők és a vendégek részvételét, majd az ülést 15.20 órakor bezárja.
K.m.f.
Schwartz Béla
polgármester

Dr. Jáger László
címzetes főjegyző

