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AJKA V ÁROS ÖNKORMÁNYZ AT A  
PÉNZÜGYI  ÉS ÜGYRENDI  

B IZOTTS ÁG  
 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. 
(88) 521-101       fax:(88) 212-794 
e-mail: polgarmester@hivatal.ajka.hu 

Ügyszám: 1/18-6/2013. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság  

2013. május 28-án 15.00 órakor megtartott üléséről 

 

 

 

Ülés helye:  Városháza VI. emeleti kisterem 

 

Jelen vannak: Dorner László elnök 

 Pék Attila tanácsnok 

 Johanidesz Sándor tag 

 Hartinger Ottó kültag 

 Pad Ferenc kültag 

 Simon István kültag 

 

Később érkezett: Fülöp Zoltán tag 

 Molnár László tag 

 

Hiányzó képviselő: Nagyné Takács Olga kültag 

  

Valamennyi napirendi pont tárgyalásánál jelen vannak: 

Szőke Melinda titkár, az Önkormányzati és Humánszolgáltató Iroda vezetője 

Kellerné Kovács Rita titkár, a Pénzügyi Iroda vezetője 

 

1. és 2. napirendi pontok tárgyalásánál jelen vannak: 
Venczel Antal az Építési és Városgazdálkodási Iroda vezetője 

Horváth Jánosné belső ellenőr 

 

3., 4. és 5. napirendi pontok tárgyalásánál jelen van: 
Venczel Antal az Építési és Városgazdálkodási Iroda vezetője 

 

 

Dorner László 
 

Köszönti a bizottság tagjait és az ülésen megjelenteket. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 9 tagja közül 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt 

megnyitja. 
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Napirend megállapítása 

 

Dorner László 
 

Javasolja, hogy a bizottság a meghívó szerinti 7. napirendi pontot vegye le a napirendjéről. 

 

Szavazásra teszi fel a napirend elfogadását az elhangzott módosítással együtt. 

 

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

napirendjét az elhangzott módosítással együtt elfogadja és meghozza az alábbi határozatát: 

 

48/2013. (V.28.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

1. Somló Volán Zrt. 2013. évi támogatása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

2. 2012. évi önkormányzati belső ellenőrzési 

jelentés 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

3. „AVÉP” Ajkai Építőipari Kft. tevékenységi 

körének kiegészítése 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

4. Ajka Város Önkormányzata 2013. évi 

költségvetésének módosítása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

5. Az Észak-Balatoni Térség Regionális 

Települési Szilárdhulladék Kezelési 

Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodás módosítás 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

6. A Térségi Családsegítő és Gondozási Központ 

feladat ellátására kötött társulási megállapodás 

felmondása, valamint az intézmény Alapító 

Okiratának módosítása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

7. Az állami fenntartásba került köznevelési 

intézményekre vonatkozó használati szerződés 

elfogadása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 
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8. Véleménynyilvánítás Ajka Város 

Önkormányzata által működtetett Fekete 

István – Vörösmarty Mihály Általános Iskola, 

Gimnázium és Szakközépiskola Alapító 

Okiratának módosításáról, valamint a 

pedagógiai szakszolgálat átszervezéséről 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

9. A Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, 

Speciális Szakiskola és EGYMI 

működtetésére vonatkozó önkormányzati 

döntés 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Napirend 

 

1. Somló Volán Zrt. 2013. évi támogatása 

 Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Hartinger Ottó 
 

Egyértelmű, hogy alá kell írni a megállapodást. A jövőre nézve elgondolkodtató, hogy a 

2006-2012. közötti időszakban az önkormányzat által ki nem fizetett támogatást még 10 év 

múlva is fizetnie kell az önkormányzatnak a megállapodás alapján.  

 

Molnár László megérkezett az ülésre.  

 

Molnár László 
 

2002. óta egyre növekszik a támogatás. Azóta többször volt járatritkítás, mint ahogy most is. 

Egyetért azzal, hogy zökkenőmentes legyen a helyijárat közlekedés, de nem veszi észre, hogy 

a minőségben nagy változás lenne. Öreg a géppark. A támogatásra igényt tartanak. Érdemes 

lenne összehasonlítani a helyiközi és a helyijárati közlekedést, meg kellene nézni, hogy 

melyik mit hoz a konyhára. Jó lenne, hogy ha amit az egyik hoz a házhoz, azt a másik javára 

át lehetne csoportosítani. Sokallja az egyre növekvő támogatást.  

 

Dorner László 
 

Az elmúlt években megismerhette a volán gazdálkodását. Neki is az a véleménye, hogy az 

elmúlt 10 évben nem tudták helyre tenni a közösségi közlekedést az országban. A lakosságot 

egyre rosszabb helyzetbe hozták. Nem hogy fejleszteni nem tudtak, de még a költséget sem 

tudta olyan ütemben csökkenteni a volán, ahogy kellett volna. Pénzt csak a járatritkítással 

lehet spórolni. Ezáltal azok az emberek, akik nem tehetik meg, hogy személyautóval 

közlekedjenek, rosszabb helyzetbe kerültek. Az önkormányzatnak ebben egyetlen szerepe 

van, hogy a törvény adta kötelezettségeinek eleget kell tennie. Az együttműködési szerződést, 

amelyet a törvény előír, azt annak érdekében alá kell írni, hogy ezáltal is helyzetbe tudják 

hozni Ajka város lakosságát. Mindenhol arról hall, hogy támogatni kell a közösségi 

közlekedést, a vonatot, a buszjáratokat, egyre kevesebb személygépkocsit hagyni a 

rendszerbe, kerékpárutakat kell csinálni. Pont fordítva működik ez a rendszer. Azt javasolja, 

hogy a határozati javaslatot fogadják el. 
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Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-

testületnek. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság tagjainak létszáma a szavazáskor 7 fő. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 

meghozza az alábbi határozatát: 

 

49/2013. (V.28.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a „Somló Volán 

Zrt. 2013. évi támogatása” tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és a határozati javaslat elfogadását 

javasolja a képviselő-testületnek. 

 

A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Határidő:  2013. május 29. 

Felelős:   a bizottság elnöke 

 

 

2. 2012. évi önkormányzati belső ellenőrzési jelentés 

 Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

 

Dorner László 
 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-

testületnek. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 

meghozza az alábbi határozatát: 

 

50/2013. (V.28.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a „2012. évi 

önkormányzati belső ellenőrzési jelentés” tárgyú 

előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslat 

elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. 

 

A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Határidő:  2013. május 29. 

Felelős:    a bizottság elnöke 
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3. „AVÉP” Ajkai Építőipari Kft. tevékenységi körének kiegészítése 

 Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Dorner László 
 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-

testületnek. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 

meghozza az alábbi határozatát: 

 

51/2013. (V.28.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az „AVÉP” 

Ajkai Építőipari Kft. tevékenységi körének 

kiegészítése” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és 

a határozati javaslat elfogadását javasolja a 

képviselő-testületnek. 

 

A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Határidő:  2013. május 29. 

Felelős:   a bizottság elnöke 

 

4. Ajka Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosítása 

 Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Dorner László 
 

Az előterjesztésből pontosan kitűnik, hogy miért kell a rendeletet módosítani. Mindazokat az 

információkat dolgozták fel az irodák, amik számukra kötelezőek, illetve mindazokat a 

kéréseket, amelyek a különböző intézmények részéről beérkeztek. 

 

Hartinger Ottó 
 

Az 5/1. mellékletben szerepel, hogy az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium 2012. december 

31-ei működési kiadása 20.785.000 Ft, illetve a pénzmaradvány 6.521.000 Ft. Jól érti-e, hogy 

a céltartalékok között szerepel 17 millió forint arra a célra, hogy a decemberben felmerült 

kiadásokat fedezze? A 17 millió forint kifizetésre került, de ez nem volt elegendő. Nem csak 

kifizették az iskola számláit december 31-ig, hanem 6,5 millió forintot otthagytak a 

kasszában.  

 

Kellerné Kovács Rita 
 

A 6,5 millió forint pályázati érték, ami rajt volt a bankszámlán évvégén, és a pályázatot ők 

folytatják. Ez ahhoz kapcsolódik.  
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Dorner László 
 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság a rendelet egy olvasatban történő megalkotását javasolja 

a képviselő-testületnek. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett 

meghozza az alábbi határozatát: 

 

52/2013. (V.28.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság „Az 

önkormányzat 2013. évi költségvetéséről” szóló 

többször módosított 1/2013. (II.14.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

rendelet egy olvasatban történő megalkotását 

javasolja a képviselő-testületnek. 

 

A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Határidő:  2013. május 29. 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

 

5. Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítás 

 Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

 

Fülöp Zoltán megérkezett az ülésre. 

 

Dorner László 

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-

testületnek. 

 

Megállapítja, hogy Fülöp Zoltán nem szavazott. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 

meghozza az alábbi határozatát: 

 

53/2013. (V.28.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság „Az Észak-

Balatoni Térség Regionális Települési 

Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodás módosítás” tárgyú 

előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslat 

elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. 
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A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Határidő:  2013. május 29. 

Felelős:   a bizottság elnöke 

 

 

6. A Térségi Családsegítő és Gondozási Központ feladat ellátására kötött társulási 

megállapodás felmondása, valamint az intézmény Alapító Okiratának módosítása 

 Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

 

Dorner László 
 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-

testületnek. 

 

Megállapítja, hogy Fülöp Zoltán nem szavazott. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 

meghozza az alábbi határozatát: 

 

54/2013. (V.28.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság „A Térségi 

Családsegítő és Gondozási Központ feladat 

ellátására kötött társulási megállapodás 

felmondása, valamint az intézmény Alapító 

Okiratának módosítása” tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és a határozati javaslat elfogadását 

javasolja a képviselő-testületnek. 

 

A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Határidő:  2013. május 29. 

Felelős:   a bizottság elnöke 

 

 

7. Az állami fenntartásba került köznevelési intézményekre vonatkozó használati 

szerződés elfogadása 

 Előadó: Schwartz Béla 

 

 

Hartinger Ottó 
 

Az előterjesztés első bekezdésében felsorolják, hogy milyen intézmények kivételével. A 

katolikus iskola is beletartozik, de az kimaradt a felsorolásból.  
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Szőke Melinda 
 

Az óvodai nevelés a törvényi rendelkezés értelmében önkormányzati fenntartásba és 

működtetésbe marad, illetve amik kikerülnek mind az önkormányzattól, mind a Klebensberg 

Intézményfenntartó Központ fenntartásából, működtetéséből, azok a szakképző iskolák. Azért 

nincs a felsorolásban az általános iskola.  

 

Dorner László 
 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-

testületnek. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság szavazás előtti létszáma 8 fő. 

 

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

meghozza az alábbi határozatát: 

 

55/2013. (V.28.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság „Az állami 

fenntartásba került köznevelési intézményekre 

vonatkozó használati szerződés elfogadása” tárgyú 

előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslat 

elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. 

 

A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Határidő:  2013. május 29. 

Felelős:   a bizottság elnöke 

 

 

8. Véleménynyilvánítás Ajka Város Önkormányzata által működtetett Fekete István – 

Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Alapító 

Okiratának módosításáról, valamint a pedagógiai szakszolgálat átszervezéséről 

 Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

 

Dorner László 
 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság az I. számú határozati javaslat elfogadását javasolja a 

képviselő-testületnek. 

 

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

meghozza az alábbi határozatát: 
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56/2013. (V.28.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a 

„Véleménynyilvánítás Ajka Város Önkormányzata 

által működtetett Fekete István – Vörösmarty 

Mihály Általános Iskola, Gimnázium és 

Szakközépiskola Alapító Okiratának 

módosításáról, valamint a pedagógiai szakszolgálat 

átszervezéséről” tárgyú előterjesztést megtárgyalta 

és az I. számú határozati javaslat elfogadását 

javasolja a képviselő-testületnek. 

A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Határidő:  2013. május 29. 

Felelős:   a bizottság elnöke 

 

 

Dorner László 
 

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság a II. számú határozati javaslat elfogadását javasolja a 

képviselő-testületnek. 

 

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

meghozza az alábbi határozatát: 

 

 

57/2013. (V.28.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a 

„Véleménynyilvánítás Ajka Város Önkormányzata 

által működtetett Fekete István – Vörösmarty 

Mihály Általános Iskola, Gimnázium és 

Szakközépiskola Alapító Okiratának 

módosításáról, valamint a pedagógiai szakszolgálat 

átszervezéséről” tárgyú előterjesztést megtárgyalta 

és a II. számú határozati javaslat elfogadását 

javasolja a képviselő-testületnek. 

 

A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Határidő:  2013. május 29. 

Felelős:   a bizottság elnöke 
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9. A Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI 

működtetésére vonatkozó önkormányzati döntés 

 Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

 

Dorner László 
 

A képviselő-testületnek döntenie kell, hogy a Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, 

Speciális Szakiskolát átveszi-e a város működtetésre, vagy pedig nem.  

 

Molnár László 
 

Mi indokolja, hogy ezt az iskolát szakképző iskolának minősítik? 

 

 

Fülöp Zoltán 
 

Nem azt kérdezi, hogy mi indokolja, hanem azt, minek alapján próbálják szakképző iskolának 

minősíteni ezt az intézményt? A települési önkormányzatok 2012. november 15-ig nyújthatták 

volna be a kérelmet, hogy január 1-jétől a működtetést nem képesek vállalni. Akkor ez nem 

történt meg. Mi volt ennek az oka? Ha akkor nem nyújtották be, akkor most miért nem 

kívánják vállalni ezt a feladatot? 

 

 

Szőke Melinda 
 

Az egyeztető tárgyalások közül csak egyen vett részt, és az előterjesztést sem ő készítette, 

ezért Fülöp Zoltán felvetésére az előterjesztés második oldalának utolsó bekezdésében 

megfogalmazott gondolatokat tudja elmondani. Mivel a 2012. évi CLXXXVIII. törvény, ami 

az intézmények állami fenntartásba vételéről szól, amikor hatályba lépett, akkor az állami 

tulajdonban lévő intézményekre nem terjesztette ki az önkormányzatok tekintetébe a 

nyilatkozattételi kötelezettséget. Ez az önkormányzat véleménye. Akkor erről nyilatkozniuk 

nem kellett. Szintén megfogalmazta az előterjesztő, hogy a költségvetési rendeletben erre 

forrás nincsen.  

 

 

Fülöp Zoltán 
 

Forrás azért nincs, mert nem terveztek. Tervezni kellett volna. A törvény egyértelműen 

fogalmaz, azt mondja, hogy a 7. § (1) bekezdésének  e.) pontja szerint a szakközépiskola és a 

szakiskola minősül szakképző iskolának. Egyértelműen többcélú intézménynek lehet 

minősíteni ezen intézményt. A törvény szerint Ajka Város Önkormányzata 2012. november 

15-ig nem élt a lehetőséggel, ezért nincs választási alternatívája. Az intézményt át kellene 

vennie. Ha a határozati javaslat elfogadásra kerül, akkor mulasztásos törvénysértést fog az 

önkormányzat végrehajtani. Tudja, hogy a város miért nem akarja az intézményt átvenni, mert 

nem kevés pénzbe kerül a felújítása. Vannak bizonyos kötelezettségek, amiket nem szeretnek, 

de mégis csak meg kell csinálni. A holnapi képviselő-testületi ülésen ezt jobban ki fogja 

fejteni. Az önkormányzat a jelenlegi jogszabályokkal szembe megy.  
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Dorner László 
 

Az előterjesztésben egyértelműen le van írva, hogy miért nem tudják ezt pillanatnyilag 

felvállalni. Teljesen más lett volna a helyzet, hogy ha az iskola olyan állapotban lenne, hogy 

nem kellene rá sok pénzt költeni. Ha egyértelmű lett volna már korábban, hogy át kell venni, 

akkor sok mindenben másképpen lehetett volna csinálni. Azt gondolja, hogy ha a határozati 

javaslatot elfogadja a képviselő-testület, akkor is vannak még olyan fórumok, akiknek a 

törvény szerint dönteniük kell, hogy milyen irányba kell menni, hogy ha törvénysértést követ 

el az önkormányzat.  

 

Fülöp Zoltán 
 

Ezt az iskolát a Veszprém Megyei Önkormányzat működtette hosszú éveken keresztül. Ez 

nem azt jelenti, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzatnak kellett volna az ingatlan vagyont 

és annak állagát megőrizni. Az ingatlan vagyon Ajka Város Önkormányzatának tulajdonában 

volt és van jelen pillanatban is. Az iskola rendkívül rossz állapotban van. A nyílászárók a 

kiesés határán vannak, a villamos rendszer életveszélyesnek minősíthető. Kaotikus a helyzet. 

Meg kellett volna óvniuk, hiszen néhány évvel ezelőtt nem tudták, hogy milyen irányba megy 

a rendszer. Ma a feladat rájuk szakadt. Ki akarnak  bújni ez alól.  

 

Dorner László 
 

Ajka városa az elmúlt 10 évben minden iskoláját gyakorlatilag felújította. Sőt a két óvodát is 

felújították, a bölcsődét fejlesztették. A Molnár Gábor iskolánál reménykedtek abban, hogy 

idővel olyan pályázatot nyerhetnek, amivel azt az iskolát is fel tudják újítani. Valószínűleg ez 

sorra került volna. Most reményeik voltak arra, hogy ha az intézmények átkerülnek állami 

kézbe, akkor az állam felújítja az intézményeket.  

 

Fülöp Zoltán 
 

Valóban majdnem minden intézményt sikerült felújítani. 2012. november 15-ig ott lett volna a 

lehetőség, hogy ezt a kérdést megoldják. Egyszerűen azt kellett volna mondani, hogy 

köszönik szépen, de nem kívánják ezt tovább csinálni, kerüljön állami tulajdonba és majd 

valaki más fog felelni azért, hogy az ablak ne essen ki. Ezt nem tették meg. Mi ennek az oka?  

 

Szőke Melinda 
 

Az akkori jogszabály csak az önkormányzati tulajdonban és fenntartásban lévő intézményekre 

kiterjesztőleg fogalmaz meg szabályokat. Arról kellett nyilatkozni. A Molnár Gábor iskolát 

akkor a megyei intézményfenntartó működtette, az ő fenntartásában volt. Erre ez a törvény 

nem vonatkozott. Nem tudták, ahogy talán még a jogalkotó sem tudta akkor, hogy milyen 

irányba fognak elmenni. Csak az önkormányzati fenntartásban lévő intézmények tekintetében 

tudták volna megtenni a nyilatkozatot. Nem tudták, hogy a megyei intézményfenntartó 

központnak mi lesz a sorsa, nem tudták, hogy továbbra is fenn fog maradni, működni fog-e, 

hova kerülnek ezek az intézmények. Egyedül azt tudták akkor is, hogy a szakképzés állami 

feladat lesz. Ezt világosan kimondták a jogszabályok. 
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Fülöp Zoltán 
 

Azért nem fogadja el ezt az érvelést, mert folyamatosan szakképzésről beszélnek. Azt állítják, 

hogy szakképző iskola, de a törvényből egyértelműen kiolvasható, hogy nem az.  

 

Szőke Melinda 
 

Egyetért azzal, hogy ez egy többcélú intézmény.  

 

Fülöp Zoltán 
 

Az anyag nem így fogalmaz. Ezzel az iskolával valamit kezdeni kell. Az előző időszakra 

visszatekintve a megyei önkormányzat, majd az intézményfenntartó jogutódként vitte tovább 

a működtetési részt, de attól még Ajka Város Önkormányzatáé volt az ingatlan. Valamit 

kezdenie kellett volna vele. Olyan megoldást kellene keresni, amivel ez kezelhetővé válik. 

Maximálisan támogatja, hogy itt megtartva, önkormányzati tulajdonban keressenek pályázati 

lehetőségeket és tegyék rendbe az iskolát. Minden intézménnyel nem lehet azt csinálni, hogy 

megvárják míg tönkre megy és aztán majd ledózerolják.  

 

Szőke Melinda 
 

Ellenpéldaként elmondja, hogy a zeneiskolát sem vették át. Hiába volt jogutódja a megyei 

önkormányzatnak a megyei intézményfenntartó.  

 

Fülöp Zoltán 
 

A zeneiskola a Bródy Imre Gimnáziumhoz tartozik.  

 

Szőke Melinda 
 

Nem kötelező önkormányzati feladat a zeneiskola működtetése. Szerették volna átadni, de 

nem volt rá igény. Ezt kezelték. 

 

Fülöp Zoltán 
 

Nincs önálló zeneiskola. Van Bródy Imre Gimnázium és azon belül van a zeneiskola.  

 

Szőke Melinda 
 

Testületi döntés értelmében le kívánták választani a gimnáziumról. 

 

Kellerné Kovács Rita 
 

Volt amikor a zeneiskola részben önálló intézmény volt. 

 

Fülöp Zoltán 
 

Igen, de most nem az. Az igaz, hogy mindent lehet módosítani. 
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Dorner László 
 

Szőke Melinda a folyamatot mondta el. A zeneiskola is valamikor önálló iskola volt, aminek 

meg kellett találni a helyét, működtetni kellett. Pillanatnyilag nem lesznek okosabbak ebben a 

témában.  

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-

testületnek. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és tartózkodás nélkül 

meghozza az alábbi határozatát: 

 

58/2013. (V.28.) PÜB határozat 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság „A Molnár 

Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális 

Szakiskola és EGYMI működtetésére vonatkozó 

önkormányzati döntés” tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és a határozati javaslat elfogadását 

javasolja a képviselő-testületnek. 

 

A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Határidő:  2013. május 29. 

Felelős:   a bizottság elnöke 

 

Dorner László 

 

Megköszöni a képviselők és a vendégek részvételét, az ülést 15.30 órakor bezárja 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Dorner László           Pék Attila  

       a bizottság elnöke                    a bizottság tanácsnoka 


