Ügyszám: 01/00025-007/2009.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. március 25-én 14.00
órakor megtartott rendkívüli üléséről

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, VI. emeleti nagyterme
Jelen vannak:

Schwartz Béla polgármester
Dr. Horváth József alpolgármester,
Dorner László, Enesey Rita,
Fenyvesi Zoltán, Fischli János,
Fülöp Zoltán, Gerencsér Hilda,
Grőber József, Johanidesz Sándor,
Dr. Nagy Zoltán, Marton József,
Molnár László, Pákai Péter,
Pék Attila, Rosta Albert,
Sikos Zoltán Attiláné,
Stolár Mihály, Dr. Szabó István,
Utassy István
Összesen: 20 képviselő-testületi tag

Hiányzó képviselők:

Rieder András,
Ravasz Tibor,
Táncsics Tamás

Valamennyi napirendi pont tárgyalásánál jelen vannak:
Dr. Jáger László jegyző
Horváth Béla az Építési és Városgazdálkodási Iroda vezetője
Szőke Melinda az Önkormányzati és Humánszolgáltató Iroda irodavezető-helyettese
Kellerné Kovács Rita a Pénzügyi Iroda ügyintézője
Üveges Sándor sajtóreferens
6. napirendi pont tárgyalásánál jelen van:
Tóth Gergely stratégiai és fejlesztési referens
Schwartz Béla
Köszönti Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testületét, a meghívott vendégeket, a sajtó
képviselőit és az ülésen megjelent választópolgárokat.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 24 tagja közül 20 fő jelen van, az ülés határozatképes,
azt megnyitja.
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Ravasz Tibor, Rieder András és Táncsics Tamás
képviselők jelezték távolmaradásukat.
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A rendkívüli ülés összehívásának indoka: A Fekete István – Vörösmarty Mihály Általános
Iskola Gimnázium és Szakközépiskola vonatkozásában 2009. március 31. napjáig fenntartói
döntést szükséges hozni. Emellett a szociális és gyermekvédelmi tárgyú rendeletek központi
jogszabályon alapuló módosításának kötelezettsége is indokolttá teszi a rendkívüli ülés
megtartását.
Napirend megállapítása
Schwartz Béla
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Alapítói véleménynyilvánítás az ajkai székhelyű
megyei fenntartású szakképző intézményekről tárgyú napirendi pontot visszavonja, azt a
testület nem tárgyalja.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a napirendet az elhangzott javaslattal együtt fogadják el.
Szavazásra teszi fel a napirend elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 19 igen szavazattal, nem szavazattal és 1 tartózkodás
mellett elfogadja és meghozza alábbi határozatát:
27/2009. (III.25.) Kt. határozat
1. A Fekete István – Vörösmarty Mihály
Általános
Iskola,
Gimnázium
és
Szakközépiskola Alapító Okiratát érintő
fenntartói intézkedés
Előadó: Schwartz Béla polgármester
2. A szociális ellátásokról szóló 4/2008. (II.18.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Schwartz Béla polgármester
3. A gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet
megalkotása
Előadó: Schwartz Béla polgármester
4. Ajka
város
Önkormányzata
közfoglalkoztatási terve az „Út a munkához”
program gyakorlati megvalósítására
Előadó: Schwartz Béla polgármester
5. Önkormányzati
intézmények
okiratának felülvizsgálata
Előadó: Schwartz Béla polgármester

alapító
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6. „Ora et Labora” – „Imádkozzál és dolgozzál,
avagy összefogással a helyi kulturális értékek
integrált bemutatásáért” című pályázat
költségvetésének módosítása
Előadó: Schwartz Béla polgármester
7. Pályázat benyújtása közoktatási intézmények
infrastrukturális fejlesztésére
Előadó: Schwartz Béla polgármester
Napirend
1. A Fekete István – Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és
Szakközépiskola Alapító Okiratát érintő fenntartói intézkedés
Előadó: Schwartz Béla polgármester
Schwartz Béla
Az előterjesztést tárgyalta a Művelődési, Sport és Civil Kapcsolatok Bizottsága. Felkéri a
bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság állásfoglalását.
Utassy István
A Művelődési, Sport és Civil Kapcsolatok Bizottsága a határozati javaslat elfogadását
javasolja a képviselő-testületnek.
Schwartz Béla
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 15 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 5
tartózkodás mellett a javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát:
28/2009. (III.25.) Kt. határozat
1. Ajka város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Fekete István – Vörösmarty Mihály
Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola
intézményátszervezésére vonatkozó szakértői
véleményben foglaltakkal egyetért.
2. Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Fekete István – Vörösmarty Mihály Általános
Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Alapító
Okiratát az intézmény átszervezéséből adódóan
módosítja azzal, hogy az intézmény Alapító
Okiratába kerüljenek beépítésre a szakértői
véleményben javasolt módosítások, továbbá azzal,
hogy az Alapító Okiratban az intézmény hivatalos
elnevezése Fekete István – Vörösmarty Mihály
Általános Iskola, Gimnázium és Szakképző Iskola
megnevezésre változzon.
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A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy
gondoskodjon a Fekete István – Vörösmarty
Mihály Általános Iskola, Gimnázium és
Szakközépiskola
Alapító
Okiratának
módosításáról és a testület elé történő
beterjesztéséről.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert,
hogy döntését az intézmény vezetőjének, és a
Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási
Hivatal Veszprém Megyei Kirendeltségének
tájékoztatásul küldje meg.
Felelős:
polgármester
Határidő: azonnal,
2. pontra: 2009. augusztus 15.
2. A szociális ellátásokról szóló 4/2008. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Schwartz Béla polgármester
Schwartz Béla
Az előterjesztést tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi
Bizottság. Felkéri a bizottságok elnökét, hogy ismertessék a bizottságok állásfoglalását.
Dr. Szabó István
A Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag a rendelet egy olvasatban történő megalkotását
javasolja a képviselő-testületnek.
Fischli János
A Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangúlag a rendelet egy olvasatban történő
megalkotását javasolja a képviselő-testületnek.
Schwartz Béla
Szavazásra teszi fel a rendelet egy olvasatban történő megalkotását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 20 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás
nélkül a javaslatot elfogadja és egy olvasatban az alábbi rendeletet alkotja:
11/2009. (III.25.) rendelet
Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a
szociális ellátásokról szóló a 6/2009. (II. 13.)
rendelettel módosított 4/2008. (II.18.) rendelet
módosításáról egy olvasatban rendeletet alkot.
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A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Utasítja a jegyzőt, gondoskodjon a rendelet
helyben szokásos módon történő kihirdetéséről.
Felelős:
jegyző
Határidő: azonnal

3. A gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Schwartz Béla polgármester
Schwartz Béla
Az előterjesztést tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi
Bizottság. Felkéri a bizottságok elnökét, hogy ismertessék a bizottságok állásfoglalását.
Dr. Szabó István
A Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag a rendelet egy olvasatban történő megalkotását
javasolja a képviselő-testületnek.
Fischli János
A Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangúlag a rendelet egy olvasatban történő
megalkotását javasolja a képviselő-testületnek.
Schwartz Béla
Szavazásra teszi fel a rendelet egy olvasatban történő megalkotását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 20 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás
nélkül a javaslatot elfogadja és egy olvasatban az alábbi rendeletet alkotja:
12/2009. (III.25.) rendelet
Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a
gyermekvédelmi ellátásokról 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
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4. Ajka város Önkormányzata közfoglalkoztatási terve az „Út a munkához” program
gyakorlati megvalósítására
Előadó: Schwartz Béla polgármester
Schwartz Béla
Az előterjesztést tárgyalta a Szociális és Egészségügyi Bizottság. Felkéri a bizottság elnökét,
hogy ismertesse a bizottság állásfoglalását.
Dr. Szabó István
A Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag a határozati javaslat elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
Stolár Mihály
Örömteli, hogy ez a napirendi pont a képviselő-testület elé került. Nem amiatt, hogy út a
munkanélküliséghez kormányprogram van kialakulóban. Felhívja a figyelmet, hogy
novemberben tartott egy sajtótájékoztatót, ahol jelezte, hogy mi várható. Újabb adatok
kerültek fel az internetre. Három hónapig nem közölték a foglalkoztatottak számát
lakóhelyekre bontva. November 20-i adat szerint 1.131 fő nyilvántartott munkanélküli volt
Ajka városában, február 20-án 1.710 fő. A növekvő munkanélküliség mérséklésével
foglalkozni kell és az önkormányzatnak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy a
munkahelyeket megőrizzék, illetve újabbakat létesítsenek. E napirendi pont keretében úgy
látja, ez megvalósulni látszik. Ezt az anyagot jó szívvel lehet támogatni. Ha ilyen mértékűek a
fenti adatok - és sajnos a tendencia az irányba mutat, hogy a munkanélküliség egyre inkább
növekvő lesz, - az önkormányzatnak kötelessége ilyen előterjesztést a testület elé hozni és a
képviselőknek kötelességük támogatni.
Schwartz Béla
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 20 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás
nélkül a javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát:
29/2009. (III.25.) Kt. határozat
Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az
„Út
a
munkához”
program
gyakorlati
megvalósítását tartalmazó közfoglalkoztatási
tervet elfogadja.
A Képviselő-testület a hatályos törvényi
előírásnak és a lakossági szükségleteknek a
figyelembevételével a közfoglalkoztatási tervet
évente felülvizsgálja és aktualizálja.
Felelős:
polgármester
Határidő: 2009. április 15.
Felülvizsgálatra: 2010. február 15.
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5. Önkormányzati intézmények alapító okiratának felülvizsgálata
Előadó: Schwartz Béla polgármester
Schwartz Béla
Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse
a bizottság állásfoglalását.
Fülöp Zoltán
A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
Dr. Jáger László
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy két elírás található az anyagban. Természetesen
az Államháztartásról szóló törvényt 1992. évben alkották meg, az anyagban pedig 1991. év
szerepel. A határidő a határozati javaslatban az 1. pontra 2009. május 15.
Stolár Mihály
Felhívja a képviselők figyelmét, hogy a megyének működtetésre átadott intézmények
vonatkozásában az alapító önkormányzatnak, illetve a fenntartó megyének az átadási
megállapodást felül kell vizsgálnia és abban pontosítania kell a különféle jogosítványokat,
továbbá cél az, hogy azok a viták, amelyek itt kicsúcsosodtak, rendeződjenek. Időben el kell
kezdeni a tárgyalást a biztonságos működés érdekében.
Dr. Horváth József
Már felvették a kapcsolatot a megyével. Szeretnének minél hamarabb, mindkét fél számára
kiegyensúlyozott szerződést kötni.
Schwartz Béla
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 20 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás
nélkül a javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát:
30/2009. (III.25.) Kt. határozat
Ajka Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a megváltozott államháztartási szabályok
alapján az alábbi intézkedések megtételét tartja
szükségesnek:
1. Az önkormányzat valamennyi intézményét a
költségvetési szervek jogállásáról szóló törvény
rendelkezéseinek megfelelően be kell sorolni, és
az új típusú alapító okiratokat el kell készíteni.
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2. A szakfeladatok tartalmi meghatározása és
mutatószámrendszere szerint át kell dolgozni
valamennyi önkormányzati intézmény alapító
okiratát, mely 2010. január 1-től hatályos.
Felelős:
Jegyző, önkormányzati intézmények
vezetői
Határidő: 1. pontra: 2009. május 15.
2. pontra: 2009. szeptember 15.
6. „Ora et Labora” – „Imádkozzál és dolgozzál, avagy összefogással a helyi kulturális
értékek integrált bemutatásáért” című pályázat költségvetésének módosítása
Előadó: Schwartz Béla polgármester
Schwartz Béla
Az előterjesztést tárgyalta a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi
Bizottság. Felkéri a bizottságok elnökeit, hogy ismertessék a bizottságok állásfoglalását.
Pákai Péter
A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
Fülöp Zoltán
A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
Schwartz Béla
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.
Megállapítja, hogy szavazás előtt a képviselők száma 19 főre változott.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 19 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás
nélkül a javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát:
31/2009. (III.25.) Kt. határozat
1. Ajka város Önkormányzatának Képviselőtestülete „Ora et Labora - "Imádkozzál és
dolgozzál", avagy összefogással a helyi kulturális
értékek integrált bemutatásáért” című pályázathoz
a saját erőt az alábbi táblázatnak megfelelően
biztosítja:
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Résztvevők
Ajka
Kislőd
Halimba
Magyarpolány
Csehbánya
Összesen
Ajka
Kislőd
Halimba
Magyarpolány
Csehbánya
Összesen
Ajka
Kislőd
Halimba
Magyarpolány
Csehbánya
Összesen
Mindösszesen
Ajka
Kislőd
Halimba
Magyarpolány
Csehbánya
Összesen

bekerülési
költség Ft

támogatás
Ft

2008
60 000
51 000
60 000
51 000
60 000
51 000
60 000
51 000
0
0
240 000
204 000
2 009
39 024 136
33 170 516
49 452 330
42 034 481
6 873 303
5 842 307
11 506 800
9 780 780
1 302 000
1 106 700
108 158 569
91 934 783
2 010
88 293 425
75 049 411
240 000
204 000
23 441 572
19 925 336
38 311 962
32 565 168
0
0
150 286 959 127 743 915
258 685 528 219 882 699
Összesen 2008-2010
127 377 561 108 270 927
49 752 330
42 289 481
30 374 875
25 818 644
49 878 762
42 396 948
1 302 000
1 106 700
258 685 528 219 882 699

önerő Ft
9 000
9 000
9 000
9 000
0
36 000
5 853 620
7 417 850
1 030 995
1 726 020
195 300
16 223 785
13 244 014
36 000
3 516 236
5 746 794
0
22 543 044
38 802 829
19 106 634
7 462 850
4 556 231
7 481 814
195 300
38 802 829

2. Ajka város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
konzorciumi megállapodást aláírja, valamint a
szerződéskötéshez szükséges nyilatkozatokat
megtegye.
Határidő: azonnal
Felelős:
polgármester
7. Pályázat benyújtása közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére
Előadó: Schwartz Béla polgármester
Schwartz Béla
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a kiküldött előterjesztéshez képest módosult az
előterjesztés, ezért az ülés előtt kiosztásra került a tárgyalás alapját képező módosított anyag.
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Az előterjesztést tárgyalta a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi
Bizottság. Felkéri a bizottságok elnökeit, hogy ismertessék a bizottsági állásfoglalásokat.
Pákai Péter
A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
Fülöp Zoltán
A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslat elfogadására irányuló javaslatot elvetette.
Stolár Mihály
Kérdése, hogy az ajkarendeki iskola miért nem került be a felújítások közé? A
kampányidőszakban ígéret hangzott el, hogy az iskola tetőszerkezete felújításra kerül, továbbá
kérdése, hogy a tósokberéndi iskola miért került ki a felújítások közül?
Marton József
A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság ülésén meglepetéssel vették néhányan tudomásul,
hogy a kiküldött anyaghoz képest a tósokberéndi iskola tetőfelújítása kikerült az anyagból.
Egy korábban nem szereplő iskolafelújítás került be az anyagba. Mi az oka ennek? Feltette ezt
a kérdést, azonban választ nem kapott.
Mindkét előterjesztésen március 20-i dátum szerepel. Mi az indoka annak, hogy kikerült a
tósokberéndi iskola teljes egészében és egy teljesen új pályázat került be az anyagba?
Dr. Horváth József
Az előterjesztésben látható, hogy egy 8/2009. OM rendelet alapján lehetett pályázni. Friss
rendeletről van szó, augusztus hónapban fogadták el. Egy 20 millió forintos pályázati
lehetőség szerepel intézményenként. A régi anyagban szereplő intézményegységek
megváltoztak, ugyanis egy intézményből csak egy épületet célszerű bevinni éppen az összeg
miatt. Ez az oka annak, hogy bekerült a Borsos Miklós Általános Iskola Móra Ferenc utcai
épülete. Mindenki tudja, hogy 2010. szeptemberben a Mikes utcai épületet ki kell üríteni és a
Kossuth iskolát alkalmassá kell tenni a gyerekek fogadására. Elképzelés szerint a Mikes utcai
kisiskolából az Eötvös iskolába kerülnek át az alsó tagozatosok, és az Eötvös iskolából a felső
tagozat átkerül a Kossuth iskolába. Ez az összeg kell a Kossuth iskola átalakításához és ez
megelőz minden más iskolai sorrendet. Mivel a Kossuth iskola és a tósoki Mikes iskola egy
intézménybe került, így csak az egyiket lehetett betenni. Fontossági sorrendben megelőzte a
Kossuth iskola a Mikes iskolát.
Szerepel az anyagban a Fekete István – Vörösmarty Mihály Általános Iskola padragkúti
épülete, illetve a Molnár Gábor Óvoda. Előzetes elképzelések szerint kb. 2-3 pályázat nyerhet.
Látni kell, hogy 20 millió forintra lehet maximum pályázni és a pályázat összeállításánál
figyelembe vették a műszaki tartalmat és az elnyerhető összeget.
Kérdésként felmerült, hogy a Simon István Általános Iskola miért nem került be. Úgy tudja,
hogy csak az ajkarendeki választási kampányban merült fel az iskola, szó sem volt róla. A
beszélgetés során a Simon István iskola vonatkozásában is mérlegeltek és az iskolának a 20
millió forint kevés lenne, melyben sokkal nagyobb iskolaátalakítási feladatok szerepelnek.
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Schwartz Béla
A jobboldali képviselők vetették fel az ajkarendeki iskola felújítását. A szocialista párt ott
nem indított jelöltet. Saját maguktól kell megkérdezni, hogy miért vetették fel, ha nem tudják
megcsinálni.
Pákai Péter
Természetesen támogatja az ajkarendeki iskola felújítását. Konkrétan a tetőfelújítást, ami
ennél sokkal komolyabb „falat”, mivel ott mást is szeretne az önkormányzat megvalósítani.
Ez nem jelenti azt, hogy bármikor, bárhol, bármilyen minőségében valamire ígéretet tett
volna. Sajnos nincs abban a helyzetben, – ahogy a jobboldali képviselők sem – hogy ilyen
beruházásokat megígérhessen. Azt ígérhetik meg, hogy ezért „harcolni” fognak a képviselőtestületen belül és mindenhol máshol. Ilyet mondott már többször és továbbra is harcolni fog
az ajkarendeki iskoláért. Ez nem jelenti azt, illetve esetenként nem látja be, hogy most nem
annak van az ideje.
Marton József
A rendelet, amely a felújításokról rendelkezik nem augusztusban, hanem február 26-án jelent
meg az anyag szerint. Tehát idejük lett volna felkészülni a pályázatok benyújtására.
A Simon István Általános Iskola kapcsán furcsának találja az elhangzott reakciókat. Az
elhangzottakból kiderült, hogy politikai hátszél nélkül nagyon nehéz egy iskolát felújítani.
Továbbá kiderült az is, hogy Pákai Péternek nincs elég befolyása, hogy kiharcolja az
ajkarendeki iskola felújítását. Ezt őszintén sajnálja. Milyen esélye lesz, ha ellenzékben kell
harcolnia az ajkarendeki iskoláért? Itt lenne a legjobb esély, a legnagyobb sikerrel kecsegtető
lehetőség.
Furcsának találja azt a szakmai előkészítést, amit február 26-a óta meg lehetett volna tenni.
Március 20-i dátummal kapnak anyagot, amelyben szerepel a tósokberéndi iskola
tetőfelújítása és eszközbeszerzése. Majd a GVB ülésére érkezve máris módosított anyagot
kapnak, amelyben változott a felújítási sorrend és a tósokberéndi iskola tetőszerkezete –
amely tudomása szerint életveszélyes – nemhogy hátrébb csúszott a rangsorban, hanem teljes
egészében kikerült a felújítási rangsorból. Mondván az életveszély nem elég alapos indok
arra, hogy a felújítást meg kelljen csinálni. Egy korábban egyáltalán nem szereplő másik
épület felújítása került első helyre. Ha ilyen alapos szakmai előkészítéssel vágnak neki a
dolgoknak, akkor problémák lehetnek. Nem tudja, hogy a polgármester és az illetékes iroda
hogyan reagál az életveszéllyel kapcsolatos fenyegetésre. Igaz-e a hír? Kell valamit kezdeni a
tósoki iskola felújításával? Valamiféle indoklást, választ kapniuk kellene.
A GVB ülésén elhangzott indok nem indok. Az indokban elhangzott, hogy a kialakult új
szabályok miatt egy intézmény csak egy épületével pályázhat. Korábban is a Borsos iskolából
egy épület szerepelt: a tósoki épület felújítása; valamint a mostani új anyagban is egy épület
van benne; a korábban nem szereplő Kossuth iskola felújítása.
Az hangzott el alpolgármester úr részéről, hogy egy intézmény csak épület felújítására
pályázhat. Ha nem történt volna meg a tósoki iskola összevonása a Kossuth és az Eötvös
iskolával, akkor mindkét épületre pályázhattak volna. E tekintetben az összevonás
hátrányosan érintette a várost.
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Pákai Péter
Nem szeretné, ha véletlenül sikerülne az ellenzéknek elérnie azt a célját, miszerint ő az
ajkarendeki általános iskola ellen lenne. Egyértelműen visszautasítja.
Nem tartja helyénvalónak egy iskola felújítás tárgyalásakor, ha arról beszélnek, hogy kinek,
milyen lobbiereje van és mi lesz majd, ha ellenzékben lesz.
Felhívja a képviselők figyelmét, hogy a padragkúti iskola harmadik helyen szerepel.
Padragkúton a megválasztott képviselők az ellenzék padsoraiban ülnek. Nem helyénvaló ilyet
mondani és az elhangzottak elgondolkodtatóak a jövőre nézve. Ha változik az ülésrend, akkor
mire számíthatnak azok az intézmények, amelyek esetleg akkori ellenzéki képviselőket adnak.
Rendkívül veszélyes és nem tisztességes álláspont.
Nincs szégyenkeznivalója senki előtt (az ajkarendekiek előtt sem). Ha megnézik az elmúlt hat
év történéseit, akkor büszke lehet az ott elért eredményekre. Vannak dolgok, amelyek
személyéhez fűződnek és ezekre egész életében büszke lehet. Ezen eredmények eléréséhez a
szocialista frakció segítségére volt elsősorban szükség és az ellenzék segítségére is. Nincs
ilyen gondja és meggyőződése, hogy az ajkarendekieknek sincs.
Itt elsősorban arról van szó, hogy egy sorrendet kellett felállítani. Várhatóan 2-3 pályázat fog
nyerni a most leadottak közül. Az ajkarendeki iskola sajnos (ha elkészül, akkor szerencsére)
ennél jóval nagyobb „falat”.
Gerencsér Hilda
A képviselő-testület pedagógus tagjai lennének a legboldogabbak, ha nemcsak négy
intézmény szerepelne az anyagban, hanem minden olyan intézmény, amely ténylegesen
felújításra szorul. Teljesen mindegy, hogy kinek a választókörzetében van.
A Fürst S. utcai, volt Vörösmarty Mihály iskolában 1994-2004-ig minden évben megírták,
hogy életveszélyesek az ablakok és 2004. évben kiesett egy érintés nélkül is. Felújításra
sajnos csak 2005-ben jutott pénzt. A volt Fekete István Általános Iskola szintén katasztrófális
állapotban van és tényleg életveszélyes, ahogy beáznak a második emeleti tantermekben a
vezetékek, ami még csak szóba sem került. A felújítás nagyságrendje akkora, hogy erre
pályázat útján sem kerül sor. Nagyon nehéz a döntés ilyenkor.
Fenyvesi Zoltán
Egyetértenek abban, hogy minden iskolára ráfér a felújítás, viszont valamelyik életveszélyes,
valamelyikre pedig ráfér a felújítás. A kettő között különbség van. A tósoki iskolát már
életveszélyessé nyilvánították. Ebből következően arra az iskolára kellene az
önkormányzatnak elsősorban költenie, utána lehetne természetesen a többire. Bizonyos
sorrendet nyilvánvalóan fel kell állítani. Azt is meg kell nézni, hogy mennyire ésszerű egyegy felújítás. Hallották, hogy a Vörösmarty iskolában 2005-ben kicserélték az összes
nyílászárót, most pedig 2009-ben ki fogják cserélni újra az összes nyílászárót. El kellene
gondolkodni, hogy vajon melyik értelmes és melyik nem értelmes feladat. Tudomása szerint a
pályázati összegben olyan összeg szerepel, amelyből újból ki lehetne cserélni a nyílászárókat.
Schwartz Béla
Nincs életveszélyes iskola Ajkán. Nincs életveszélyes épület, amiben tanítás folyik. Kéri a
megfelelő felelősséget a képviselő-testületi tagoktól, továbbá kéri, hogy olyan kifejezéseket
használjanak, amelyek megfelelő tartalommal is rendelkeznek.
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Marton József
Örül ennek és elhiszi. Azonban hozzáteszi, hogy a tósoki iskola vonatkozásában egészen mást
hallott. Valamint Gerencsér Hilda képviselő asszony szájából is mást hallott az előbb.
Teljes mértékben egyetért Pákai Péter képviselő és Gerencsér Hilda képviselő asszony által
elmondottakkal. Egy rendszernek úgy kell működnie, hogy teljesen mindegy, hogy egy iskola
milyen választókerületben helyezkedik el. A szakmai szempontok alapján és a feltételeknek
megfelelően kell gondoskodni a felújításról.
Halkan, de határozottan megjegyzi a következőket: Furcsának találja, hogy hétfőn kapnak egy
anyagot, amelyben szerepel a tósoki iskola tetőfelújítása szakmailag megindokolva, majd
kedden van egy MSZP frakcióülés és fél négykor Pákai Péter bejelenti, hogy a tósoki iskola
kikerült a pályázati célok közül és helyette a Kossuth iskola felújítása szerepel.
Hajlandó elhinni mindent. Jóhiszeműen közelít a dolgokhoz, de ez a sorrend és az
időpontváltozás bizonyos kérdőjeleket vet fel. Bízik abban, hogy úgy van, ahogy
polgármester úr mondja, hogy életveszélyes iskolaépület nincs és szakmailag minden a helyén
van.
Gerencsér Hilda
Nem fogják a felújítás kapcsán a nyílászárókat kicserélni a volt Vörösmarty Mihály iskolában.
Nincs rá szükség.
Grőber József
Molnár László képviselővel a rövid konzultáció után arra az elhatározásra jutottak, hogy
mégis hozzá szeretnének szólni a napirendi ponthoz. Eredetileg nem ezt tervezték, hanem
elfogadták volna az előterjesztést.
Az alpolgármester úr azt mondta, hogy nem feszültségi sorrendet takar ez a sorrend, viszont
Pákai Péter képviselő ennek ellenkezőjét fejezte ki. Hangsúlyozza, hogy ennek ellenére
elfogadják az előterjesztést hiszen szerepel a padragkúti iskola felújítása. Javasolja, hogy ezt a
fogalomzavart jó lenne helyretenni.
Schwartz Béla
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 15 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 5
tartózkodás mellett a javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát:
32/2009. (III.25.) Kt. határozat
1. Ajka város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 8/2009. (II. 26.) ÖM rendelet
alapján
pályázatot
kíván
benyújtani
közoktatási intézmények infrastrukturális
fejlesztésére a következő intézményekre
vonatkozólag:
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Intézmény
Borsos Miklós Általános
Móra Ferenc u. 19.

Támogatás
19 987 200 Ft

Önerő
4 996 800 Ft

Összesen
24 984 000 Ft

Városi Óvoda Ajka Bródy I. u. 7.

16 430 910 Ft

4 107 727 Ft

20 538 637 Ft

Fekete István - Vörösmarty Mihály
Általános Iskola, Gimnázium és
Szakközépiskola
Ajka-Padragkút
Iskola utca 30.

19 784 000 Ft

4 946 000 Ft

24 730 000 Ft

Molnár Gábor Óvoda, Általános
Iskola, Speciális Szakiskola és
Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani
Intézmény
Ajka,
Verseny u. 18
Összesen

19 840 000 Ft

4 960 000 Ft

24 800 000 Ft

76 042 110 Ft

19 010 527 Ft

95 052 637 Ft

Iskola

A Képviselő-testület a felújítás végrehajtásához
szükséges önrészt a 2009. évi költségvetésben
biztosítja.
2. Ajka város Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja a polgármestert, hogy az
előírásoknak megfelelő tartalommal elkészített
pályázatot határidőben nyújtsa be a Magyar
Államkincstár Veszprém Megyei Területi
Igazgatóságához.
Felelős:
polgármester
Határidő: 2009. április 3.

Schwartz Béla
Javasolja a képviselő-testület tagjainak, hogy a mai napra, 15.30 órára meghirdetett képviselőtestületi ülést szünet nélkül ezen ülés után tartsák meg.
Szavazásra teszi fel a javaslat elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 20 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás
nélkül a javaslatot elfogadja.
Megköszöni a képviselők részvételét és az ülést 14.45 órakor bezárja.
K.m.f.
Schwartz Béla
polgármester

Dr. Jáger László
jegyző

