Ügyszám: 1/34-23/2012.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. szeptember 11-én
14.40 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, Rieder András,
Rosta Albert, Táncsics Tamás
Utassy István
Összesen: 15 fő képviselő-testületi tag

Valamennyi napirendi pont tárgyalásánál jelen vannak:
Dr. Jáger László jegyző
Szőke Melinda az Önkormányzati és Humánszolgáltató Iroda irodavezető-helyettese
Kellerné Kovács Rita Pénzügyi Iroda irodavezetője
Venczel Antal Építési és Városgazdálkodási Iroda irodavezetője
Dr. Somogyi Gyöngyi Szociális és Igazgatási Iroda irodavezető-helyettese
Horváth János belső ellenőr
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.
Napirend megállapítása
Schwartz Béla
Szavazásra teszi fel a napirend elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás
nélkül a napirendjét elfogadja és meghozza alábbi határozatát:

139/2012. (IX.11.) 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

Utassy István
A jegyző megemlítette, hogy a 3000 fő alatti településeknek nyilatkozniuk kell az
intézmények fenntartói ügyében. Mi van a 3000 fő feletti fenntartói intézményekkel? Ha jól
tudja, akkor szeptember végéig szándéknyilatkozatot várnak az önkormányzatoktól. Ez
januárban érinteni fogja a létszámot.
Dr. Jáger László
Jelenleg a létszámkihatását nem lehet megbecsülni a 3000 fő lakos feletti települések
esetében. Abban az esetben van csak nyilatkozattételi lehetőség – és ebből is a szakképzést
kiveszi a jogalkotó -, hogy ha olyanok az adott önkormányzatnak a pénzügyi lehetőségei,
hogy az intézmények esetleges működtetése aránytalan terhet ró rá. Ezt egyfajta adatlapos
rendszerben kell a kormányzat fele igazolni. Tudomása szerint tárcaközi bizottság fog arról
dönteni, hogy melyek lesznek azok a 3000 fő feletti önkormányzatok, akiket majd az állam
mentesíteni fog a működtetési kötelezettség alól. A problémát jelenleg árnyalja az a helyzet,
hogy azok a jogszabályi rendelkezések, amik alapján nyilatkozni kell, azok csak 2013. január
1-től lépnek hatályba, amik meghatározzák ezeket a kereteket, hogy miről kell nyilatkozni.
Nagyon nehéz ezt megítélni, mert a közoktatási megállapodás kötésének a lehetősége, ami
esetleg az önkormányzatokat megilletheti, az a szabályozás szintén csak később lép hatályba.
Nem lehet látni, hogy a létszámot ez hogyan érinti. A technikai létszám fenntartása az
önkormányzat feladata. Véleménye szerint a legtöbb önkormányzatot ez úgy fogja érinteni,
hogy amennyi finanszírozást az adott önkormányzat kifejezetten az intézményrendszer
működtetésére fog kapni, annyit fog ráfordítani szinte valamennyi települési önkormányzat,
mivel másra nem lesz lehetősége. Feladatalapú finanszírozás lesz a jövő évtől. A létszámot ez
fogja meghatározni.
Fenyvesi Zoltán
Talán már júniusi képviselő-testületi ülésen jelezte, hogy az önkormányzat ne fusson bele
abba a hibába, amibe úgy látszik, hogy most belefutott. Akkor jelezte, hogy abban az esetben,
hogy ha megszüntetendő állások között van olyan állás, amelyik az önkormányzat egy másik
intézményében üres és megpályázható állás, akkor az önkormányzat megspórolhat egy
végkielégítést és felmentési időre járó pénzt. Konkrétan az ajkarendeki magyar nyelv és

irodalom szakos tanári állásról volt szó. Az Ajkai Szakképző Intézményben felmondtak egy
ugyan ilyen szakos kollégának, aki egyébként jelentkezett is Ajkarendekre. Szeretett volna
odamenni, de a huzavona után, ami körülötte kialakult még fel se ajánlották neki ezt az állást.
Említette, hogy ő ezt elfogadta volna és nem kellett volna az önkormányzatnak több millió
forintos végkielégítést és felmentési időt fizetni erre a pedagógusra. Akkor is felhívta a
figyelmet, nem történt semmi. Ennyire jól áll az önkormányzat, hogy milliókat fizet akkor is,
amikor nem kellene?
Schwartz Béla
Ebben a konkrét esetben is erről van szó?
Fenyvesi Zoltán
A határozati javaslatban egy magyar irodalom szakos tanári állás szerepel.
Schwartz Béla
Jegyző úr szerint nem erről van szó. Itt már elment a lehetőség.
Dr. Jáger László
Itt már a konkrét pályázat benyújtásáról van szó. A létszámcsökkentési intézkedésre már sor
került. A helyzet már nem állítható vissza. Nem az okfejtés ellen volt ellenvetése.
Schwartz Béla
Az az első fázisa a dolognak, most pedig a végharca a dolognak. Köszöni az észrevételt.
Helyes lett volna, ha ezt érvényesíteni tudták volna. Túl vannak ezen a dolgon.
Fenyvesi Zoltán
Nincsenek túl az ügyön, mert november 15-ig van meghirdetve Ajkarendeken ez az állás és
november 15-e után újra meg kell hirdetni az önkormányzatnak ezt a magyar nyelv és
irodalom szakos tanári állást. Akkor ugyanúgy fennáll ez a helyzet. Újra felhívja a figyelmet,
hogy november 15-e után újra találkozni fognak ezzel a problémával, hogy ha addig ezt az
önkormányzat nem oldja meg.
Utassy István
Úgy tudja, hogy Ajkarendeken a magyar szakos állás be van töltve. Ha a tanév elkezdődik, ha
másképpen nem, akkor óraadóval, vagy valahogyan meg kell oldani. Legjobb tudomása
szerint ezt a problémát Ajkarendeken megoldották. Nem akar személyt megnevezni.
Schwartz Béla
Eddig úgy volt vele, hogy ez tapasztalat, amit Fenyvesi Zoltán elmondott, most úgy látja,
hogy előre tud valamit, amiről ők nem tudnak semmit.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 7 nem szavazattal és tartózkodás
nélkül a javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát:
140/2012. (IX.11.) 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.
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)

Záró létszám (fő)

Ajka Városi Óvoda
8400 Ajka, Bródy Imre u. 7.

125

125

Borsos Miklós Általános Iskola
95,39
94,39
8400 Ajka, Móra F. u. 19.
Megszüntetett álláshely Megszüntető okirat kiállításának dátuma
Felmentés kezdete
1 német nyelvtanár
2012.07.16.
2012.09.01.
Fekete István – Vörösmarty Mihály
Általános Iskola,
Gimnázium és Szakközépiskola
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.
98,5

98,5

Városi Bölcsőde
8400 Ajka, Béke u. 6.
Magyar Imre Kórház
8400 Ajka, Korányi u. 1.
alapján)

22,1

624

22,1

0 (2012. évi XXXVIII. törvény

Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium
146,5
128
8400 Ajka, Bródy Imre u. 2.
Megszüntetett álláshely Megszüntető okirat kiállításának dátuma
Felmentés kezdete
1 angol nyelv és irodalom szakos tanár
2012.06.29.
2012.07.01.
1 magyar nyelv és irodalom szakos tanár 2012.06.29.
2012.07.01.
1 kőműves szakoktató
2012.06.29.
2012.07.01.
1 faipari szakoktató
2012.06.29.
2012.07.01.
1 műszaki szakoktató
2012.06.29.
2012.07.01.
1 műszaki szakoktató
2012.06.29.
2012.07.01.
1 szobafestő-mázoló szakoktató
2012.06.29.
2012.07.01.
1 háztartásökonómia-életvitel szakos tanár 2012.06.29.
2012.07.01.
1 villamos ipari műszaki tanár
betöltetlen
1 vill.-gépész-műsz.informatika tanár
betöltetlen
1 gépész műszaki tanár
betöltetlen
1 gépész műszaki tanár
betöltetlen
1 villamos ipari szakoktató
betöltetlen

1 német nyelvtanár
betöltetlen
0,5 matematika-fizika szakos tanár
betöltetlen
0,5 testnevelés tanár
betöltetlen
0,5 gépész műszaki tanár
betöltetlen
0,5 gépész műszaki tanár
betöltetlen
1 takarító
betöltetlen
1 takarító
betöltetlen
0,5 portás
betöltetlen
Összesen: 18,5 álláshely (melyből 8 fő felmentésére a fenntartó pályázatot nyújtott be a II.
ütemben)
Bródy Imre Gimnázium és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
8400 Ajka, Bródy Imre u. 4.
66,75
66,75
Polgármesteri Hivatal
8400 Ajka, Szabadság tér 12.

79

Önkormányzat összesített létszáma:

1.444,56

79
801,06

A létszámcsökkentést a feladatellátás ésszerűbb megszervezése alapozza meg. Ajka város
Önkormányzatának Képviselő-testülete döntése értelmében az összes létszámcsökkentés
közül a Borsos Miklós Általános Iskolában biztosított feladatellátás ésszerű megszervezése
folytán 1 fő főfoglalkozású, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban álló felmentése
következtében keletkezett többletkiadás ellentételezése kerül benyújtásra a pályázat
keretében.
A támogatás igényelt összege 2012. évre

573.828 Ft

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy az igénylésben
szereplő foglalkoztatott 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:

a pályázat benyújtásra: polgármester

Határidő:

2012. szeptember 27.

Schwartz Béla
Megköszöni a képviselők és a vendégek részvételét, majd az ülést 14.50 órakor bezárja.
K.m.f.
Schwartz Béla
polgármester

Dr. Jáger László
címzetes főjegyző

