Ügyszám: 01/00009-005/2011.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. január 31-én 9.00
órakor megtartott rendkívüli üléséről

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

Schwartz Béla polgármester,
Dorner László, Dr. Horváth József,
Johanidesz Sándor, Pákai Péter,
Pék Attila, Rosta Albert,
Utassy István
Összesen: 8 képviselő-testületi tag

Ülés közben érkezett:

Fenyvesi Zoltán, Fülöp Zoltán,
Molnár László, Peternics Mihály,
Ravasz Tibor, Rieder András, Táncsics Tamás

Valamennyi napirendi pont tárgyalásánál jelen vannak:
Dr. Jáger László jegyző
Szőke Melinda az Önkormányzati és Humánszolgáltató Iroda irodavezető-helyettese
Horváth Béla az Építési és Városgazdálkodási Iroda vezetője
Dr. Somogyi Gyöngyi a Szociális és Igazgatási Iroda irodavezető-helyettese
Láng György Géza kommunikációs vezető
Kerekes Bálint önkormányzati tanácsadó
Schwartz Béla
Köszönti Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testületét és az ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 15 tagja közül 8 fő jelen van, az ülés határozatképes,
azt megnyitja.
A rendkívüli ülés összehívásának indoka: Az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási megállapodásának módosításáról 2011. január 31. napjáig a szociális normatíva
igénylése miatt dönteni kell.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a napirendet a meghívóval egyezően fogadják el.
Szavazásra teszi fel a napirend elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 14 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás
nélkül a javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát:

2

16/2011. (I.31.) Kt. határozat
Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja
meg:
1. Az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási megállapodás módosítása
Előadó: Schwartz Béla polgármester
2. A lakások és helyiségek bérletére és
elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló
többször
módosított
30/1993.(XII.28.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Schwartz Béla polgármester
3. Az
új
közfoglalkoztatási
program
megvalósulása Ajka városában
Előadó: Schwartz Béla polgármester
4. Közfoglalkoztatás-szervezők
foglalkoztatásának támogatása, KSZM/112212011 kódjelű pályázat
Előadó: Schwartz Béla polgármester
5. Ajkai 1792/A/3 hrsz-ú ingatlan értékesítése
Előadó: Schwartz Béla polgármester
6. Ajka címer használati kérelem
Előadó: Schwartz Béla polgármester
7. Az Ajkai Média Nonprofit Kft. Alapító
Okiratának elfogadása
Előadó: Schwartz Béla polgármester
Napirend
1. Az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodás módosítása
Előadó: Schwartz Béla polgármester
Schwartz Béla
Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság. Felkéri a bizottság elnökét,
hogy ismertesse a bizottság határozatát.
Dorner László
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
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Fülöp Zoltán
A mai Naplóban a kistérség elnökének nyilatkozatát olvashatják, Tóbel János elnök úrral
készült egy interjú. Egy mondat erejéig azzal foglalkozik a cikk írója, hogy Ajka már jelezte,
hogy átadná az általános iskoláit a kistérségnek. Ezzel kapcsolatban szeretne felvilágosítást
kapni, mert nem emlékszik rá, hogy testületi döntés született volna ezzel kapcsolatban, vagy
egyáltalán foglalkoztak volna ezzel a témával. Az elszámolások megtörténtek-e a kistérség
vonatkozásában? Van-e Ajkának restanciája a kistérséggel kapcsolatban, a kistérség felé?
Táncsics Tamás
A szétválás kapcsán a kiegészítő normatívák vonatkozásában várható-e a támogatás
csökkenése, ha igen összegszerűen mit jelent ez Ajka városára kivetítve? A kistérségi
központként jelentős mértékben nyertek el különböző pályázatokat, a kettéválással várható
tendencia az, hogy ezen pályázatok egy része már nem Ajkán fog megvalósulni. Rövid és
hosszú távon milyen hatással lesz ez Ajka város fejlődésére? Amikor a kistérségi elnökségi
tanácsnak az ülésén az első szavazásra került sor, akkor polgármester úr szavazott úgy ahogy.
Arra hivatkozott, hogy a frakció döntését hajtotta végre. Szeretné megkérdezni, hogy hol
olvashatják azt, milyen rendeletben, hogy polgármester úr nem a képviselő-testületet és ez
által Ajka városát képviseli a kistérségben, hanem a frakció véleményét?
Dr. Horváth József
Az elszámolás most van folyamatban. A „munkaszervezet kialakítása” című cikket olvasta.
Körülbelül egyharmaddal csökken a létszám és a finanszírozás is. Leírta azt, hogy mi az
utolsó döntés, amikor ténylegesen kialakulhat a kistérség. Ajka jelezte a térségnek, még
amikor egybe voltak. Nem azt mondták, hogy Ajka város képviselő- testületének a döntése, ez
nem egy nyilatkozat volt. A beszélgetés folyamán elemezték, hogy az ajkai iskolák és a
térségi iskolák hogyan kerülhetnének jobb helyzetbe. Tudva lévő, hogy ha társulási
iskolafenntartás lesz, akkor egy magasabb normatívával bírnak. Meg fogják vizsgálni és
természetesen testületi döntés alapján kerülhetnek ilyen helyzetbe.
Schwartz Béla
Véleménye szerint alpolgármester úr mindent elmondott, így nem kíván hozzászólni.
Táncsics Tamás
Sok kérdésre részletes választ egyáltalán nem kaptak. Többek között a támogatások
csökkenéséről is részletesebb tájékoztatást várt volna. Sikerült az Internetről egy teljesen új
KSH anyagot letölteni. Felsorolja a kistérséggel kapcsolatos összes pályázatukat. Várhatóan a
kistérség kettéválásával nem fognak annyi pályázatot az elkövetkező időszakban megkapni és
elnyerni. Hátrányba fog kerülni Ajka városa. Erről részletes tájékoztatást szeretne kérni.
Dr. Horváth József
Természetesen a kistérség kettéválasztását nem kezdeményezték. Lasztovicza Jenő és Ékes
József kezdeményezte. Úgy gondolják, hogy lehet, hogy szerencsés is lenne, mert 39
települést irányítani, hiszen a települések egy része tisztán politikai alapon hozta meg a
döntéseit. A 12 települést lehet kezelni. Kevesebb pályázatot fognak kapni. Ezek a pályázatok
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elsősorban a kistérségben lévő településeket gazdagították, nem pedig Ajka városát. Egyéb
pályázati lehetőségeik is voltak, azok a pályázati pénzek nem a kistérségen keresztül érkeztek.
Schwartz Béla
Emlékezteti a képviselő urat, hogy amikor a térség ketté vált, akkor az egyik fő indokuk a
leszakadóknak az volt, hogy Ajka túl sok pályázatot nyert az ő kárukra. Elintézték, hogy
kettészakadjon a térség. Érdekes módon a képviselő úr aggódik, hogy Ajkának akkor
kevesebb pályázata lesz. Hát ezt akarták, nem? Jó lenne, ha a képviselő úr gondolatvilágában
némi rend keletkezne. Az Internet egy nagyon hasznos eszköz, de emlékezteti a képviselő
urat, hogy az Internetről vette le, hogy a Petőfi Sándor utcai lakások felújítása 50%-kal
olcsóbb lenne, ha a képviselő úr csinálná. Azóta is várnak erre a számításra. Úgy látja, hogy a
képviselő úr fejében nagy zavar van.
Táncsics Tamás
Pontosítani szeretne. Nagyon nagy tévedésben van, csak emlékezzen vissza 2006-ban az
Ajkai Szónak leadott cikkében vettette fel, hogy mennyire szerencsés, hogy az ajkai kistérség
kettészakadjon. Mindvégig azon volt, hogy a térség egyben maradjon. Szeretné felhívni
polgármester úr figyelmét erre a tévedésre. Ha ellenséget keres, akkor ne benne keresse.
Utassy István
Tanulmányi felügyelője volt 15 évig ennek a kistérségnek. Meg fogják érni, hogy ez járási
szinten fog működni. Már jelez egy problémát. Somlószőlős bejelentette, hogy új iskolát indít.
Lesz egy olyan hátulütője, hogy a többi településről fogja elvonni ugyanazokat a gyerekeket,
akik csatlakoztak Somlószőlőshöz. Doba, Oroszi lakosú gyerekek jelenleg Noszlopra járnak.
Ha ezek a gyerekek átmennek Somlószőlősre, akkor Noszlop kerül gondba.
Schwartz Béla
A gyakorlattal valóban tisztában kell lenni. Tüskervárnak is el kell gondolkodnia, hogy
hogyan fogja fenntartani az iskoláját. A Somlószőlősi gyerekek három iskolába járnak, abból
kettő billeg a mérlegen, hogy megkapja-e az önálló iskolai státuszt.
Pákai Péter
Ezeknek a településeknek volt egy szuvenír döntési joga, hogy egyetértenek ezzel vagy nem.
Tetszik nekik vagy nem, ennek nincsen semmi jelentősége. Hogy mennyire hat az érzelmeikre
azt gondolja, hogy emelt fővel léphetnek ki. Van okuk büszkén felemelni a fejüket, mint Ajka
városnak. Azért, mert szent meggyőződése, hogy azt a segítséget, támogatást, amit a kiváló
települések kaptak Ajkáról, kevés település mondhatja el magáról, aki egy hasonló
összefogásban részt vesz. Kívánnak sok sikert a kiváló településeknek. Hogy hogyan fog
működni az újonnan létrehozott, azt majd az idő eldönti. Nem akar példákat mondani. Sok
sikert kíván nekik.
Ravasz Tibor
Ritka azon esetek egyike, amikor Pákai Péter képviselő úrral egyetért. Ezek a kistérségben
működő és dolgozó kistelepülések valamilyen oknál fogva úgy értékelték Ajkával való
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együttműködést, hogy nekik ez az együttműködés nem felel meg. Ezt a döntésüket
tiszteletben kell tartani. Magyarázhatják a bizonyítványt, hogy mennyire jól együttműködtek
velük, ennek ellenére ők mégis kezdeményezték a leválásukat. Ezt nem kell tovább ragozni.
Fülöp Zoltán
Részben egyetért Pákai Péter által elmondottakkal. Egyet nem szabad elfelejteni. Ha minden
olyan jól működött volna az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulásban, mint ahogyan
polgármester úr ezt levetíti, akkor talán nem tartanának itt, hogy ketté kellett válni ennek a
térségnek. Az oktatás és az egyéb érdekek kell, hogy vezéreljék ezeknek a társulásoknak az
együttműködését. Mindent el kell követni annak érdekében, hogy Ajka a legjobban jöjjön ki
ebből és ezek a térségek, akár közösen összefogva is korrektül tudjanak működni. A kialakult
helyzet az általános iskolai oktatás vonatkozásában sok veszélyt rejt. Ha erre a rendkívül
ingoványos területre esetleg Ajka azon gondolkodik, hogy az általános oktatását bevigye ebbe
a térségi rendszerbe a sok-sok bizonytalanság mellett, akkor nem tudja, hogy ez szerencsés
dolog-e. Ami kialakult itt Ajkán és ami kialakulóban van a költségvetés vonatkozásában a
finanszírozás tekintetében, ha most egy ilyen ingoványos területre beteszik az ajkai oktatást
anélkül, hogy béke lenne a térségek között akkor nem biztos benne, hogy pozitívan ki tudnak
jönni ebből. Ajkának kellene meghatározó térségi központtá válnia.
Schwartz Béla
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 7
tartózkodás mellett a javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát:
17/2011.(I.31.) Kt határozat
1.
Ajka város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja az Új Atlantisz Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását az
előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltaknak
megfelelően. Az előterjesztés 1. sz. mellékletében
foglalt Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodásának hatályba lépésével
egyidejűleg az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi
Társulás 2/2004(VII.21.) TT. számú határozatával
elfogadott és a 48/2008(XI.19.) TT. számú
határozatával utolsóként módosított társulási
megállapodás hatályát veszti.
2. Ajka város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az
Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodását aláírja.
3. Ajka város Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja a polgármestert, hogy a
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határozatot az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi
Társulás Elnökének küldje meg.
Felelős:
Polgármester
Határidő:
azonnal
2. A lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló
többször módosított 30/1993.(XII.28.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Schwartz Béla polgármester
Schwartz Béla
Kiegészítést juttattak el a képviselőkhöz, a 2. számú melléklet módosult.
Az előterjesztést megtárgyalta a Humán és Népjóléti Bizottság, a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság. Felkéri a bizottsági
elnököket, hogy ismertessék a bizottságuk határozatát.
Utassy István
A Humán és Népjóléti Bizottság a határozati javaslat elfogadását, és a rendelet egy olvasatban
történő megalkotását javasolja a képviselő-testületnek.
Pákai Péter
A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslat elfogadását, és a rendelet egy
olvasatban történő megalkotását javasolja a képviselő-testületnek.
Dorner László
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslat elfogadását, és a rendelet egy
olvasatban történő megalkotását javasolja a képviselő-testületnek.
Schwartz Béla
Köszönti az ülésen megjelent Csite Antal ügyvezető igazgató urat.
Ravasz Tibor
A szociális bérlakások és a piaci alapon bérbe adott lakások szerepelnek a mellékletben. A
szociális bérlakások között benne vannak a szolgálati lakások is, amelyeket értékesíteni
kívánnak, vagy pedig az külön besorolás?
Csite Antal
A szociális bérlakások között természetesen nincsenek bent azok a piaci alapú bérlakások,
amiknek a szolgálati jellegét megszűntette a tisztelt képviselő-testület.
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Schwartz Béla
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:
18/2011.(I.31.) Kt. határozat
Ajka város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 5/2011.(I.18.) Kt. határozatát
kiegészíti azzal, hogy utasítja a polgármestert, a
2011. évi költségvetési rendeletében a lakások és
helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó
szabályokról
szóló
többször
módosított
30/1993.(XII.28.) rendelet 3. §-a alapján azon
bérlők esetében, akik meghatározott időre, illetve
feltétel
bekövetkezéséig
városi
érdekből
jövedelmi és vagyoni helyzetétől függetlenül
bérlakás bérlésére
jogosultak, a lakbér
hozzájárulás mértékét 2011. március 1. napjától
300,- Ft/m2/hó, maximum 25.000,- Ft/hó
összegben állapítja meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. évi költségvetés elfogadásával
egyidejűleg
Szavazásra teszi fel a rendelet egy olvasatban történő megalkotását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 7 nem szavazattal és tartózkodás
nélkül a javaslatot elfogadja és egy olvasatban az alábbi rendeletet alkotja:
2/2011.(I.31.) rendelet
Ajka város Önkormányzata képviselő-testülete „A
„lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére
vonatkozó szabályokról ” szóló többször
módosított 30/1993. (XII.28.) önkormányzati
rendelet módosításáról” egy olvasatban rendeletet
alkot, az előterjesztő által tett kiegészítéssel
együtt.
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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3. Az új közfoglalkoztatási program megvalósulása Ajka városában
Előadó: Schwartz Béla polgármester
Schwartz Béla
Kiegészítést juttattak el a képviselőknek.
Az előterjesztést megtárgyalta a Humán és Népjóléti Bizottság, valamint a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság. Felkéri a bizottsági elnököket, hogy ismertessék a bizottságuk
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 javasolja a képviselőtestületnek.
Schwartz Béla
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás
nélkül a javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát:
19/2011.(I.31.) Kt. határozat
1. Ajka város Önkormányzata Képviselőtestülete Ajka város Önkormányzata által
benyújtott rövid időtartamú közfoglalkoztatás
megvalósítására irányuló pályázathoz szükséges
5%-os
önrészt
intézményeinek
valamint
együttműködési
megállapodás
alapján
közfeladatot ellátó civilszervezetek részére a
2011. évi költségvetési rendeletében foglaltak
szerint biztosítja.
2. Ajka város Önkormányzata Képviselőtestülete
Ajka
város
Önkormányzatának
Intézményei
valamint
együttműködési
megállapodás
alapján
közfeladatot
ellátó
civilszervezetek részére az általuk benyújtott
hosszabb
időtartamú
közfoglalkoztatás
megvalósítására irányuló pályázathoz szükséges
30%-os önrészt a 2011. évi költségvetési
rendeletben foglaltak szerint biztosítja.
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3. A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert,
hogy a rövid valamint a hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás megvalósuláshoz szükséges
önrész fedezetét a 2011. évi költségvetési
rendeletben biztosítsa.
4. A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert,
hogy a rövid időtartamú közfoglalkoztatásra
valamint az Önkormányzatot érintő hosszabb
időtartamú
közfoglalkoztatásra
vonatkozó
pályázatot nyújtsa be.
Felelős: polgármester
Határidő: a 2011. évi költségvetési rendelet
elfogadásával
4. Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása, KSZM/11221-2011
kódjelű pályázat
Előadó: Schwartz Béla polgármester
Schwartz Béla
Az előterjesztést megtárgyalta a Humán és Népjóléti Bizottság, valamint a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság. Felkéri a bizottsági elnököket, hogy ismertessék a bizottságuk
határozatát.
Utassy István
A Humán és Népjóléti Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
Pákai Péter
A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 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 és tartózkodás
nélkül a javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát:
20/2011.(I.31.) Kt. határozat
1.

Ajka város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Országos Foglalkoztatási Közalapítvány

„Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának
támogatása”
elnevezésű
KSZM/11221-2011
kódjelű központi munkaerő-piaci program
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keretében közcélú foglalkoztatás szervezéséhez
szükséges
személyek
foglalkoztatásának
támogatására kiírt pályázaton részt kíván venni 1
fő foglalkoztatásával.
2. Ajka város Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja a polgármestert, hogy az
előírásoknak megfelelő tartalommal elkészített
pályázatot határidőben nyújtsa be az Országos
Foglalkoztatási Közalapítványhoz.
3. A
Közfoglalkoztatás-szervezők
foglalkoztatásához havi 82.169 Ft-tal, 6 hónapra
összesen 493.014 Ft-tal hozzájárul.
Felelős:
polgármester
Határidő: 2011. február 20.
5. Ajkai 1792/A/3 hrsz-ú ingatlan értékesítése
Előadó: Schwartz Béla polgármester
Schwartz Béla
Az előterjesztést megtárgyalta a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság. Felkéri a bizottság
elnökét, hogy ismertesse a bizottság határozatát.
Pákai Péter
A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
Schwartz Béla
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:
21/2011.(I.31.) Kt. határozat
Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az
ajkai 1794/A/3 hrsz-ú „iroda” megnevezésű 26 m2
nagyságú ingatlanra kiírt nyílt versenytárgyalás
nyertesének
Maurer-Csite
Ágnes
egyéni
vállalkozó, Ajka, Bercsényi u. 4. szám alatti
lakost nyilvánítja, és az ingatlant 300.000 Ft/m2 +
ÁFA eladási áron, 7.800.000 Ft + 1.950.0000 Ft
ÁFA mindösszesen 9.750.000 Ft összegben eladja
részére azzal, hogy a vételárat az adásvételi
szerződés aláírásával egy időben kell megfizetni.
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A Képviselő-testület utasítja a polgármestert,
hogy vevővel az adásvételi szerződést kösse meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
6. Ajka címer használati kérelem
Előadó: Schwartz Béla polgármester
Schwartz Béla
Az előterjesztést megtárgyalta a Humán és Népjóléti Bizottság. Felkéri a bizottság elnökét,
hogy ismertesse a bizottság határozatát.
Utassy István
A Humán és Népjóléti Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
Schwartz Béla
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 6
tartózkodás mellett a javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát:
22/2011.(I.31.) Kt. határozat
Ajka város Önkormányzatának Képviselőtestülete
Huszics László Attilának - a Cash Unit – Link Bt.
ügyvezetőjének - a Társaság weblapján való címer
használatra irányuló kérelmét elutasítja, és a címer
használatát nem engedélyezi.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy
a döntésről az érintettet tájékoztassa.
Felelős:
polgármester
Határidő: azonnal
7. Az Ajkai Média Nonprofit Kft. Alapító Okiratának elfogadása
Előadó: Schwartz Béla polgármester
Schwartz Béla
Kiegészítést juttattak el a képviselőknek.
Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság. Felkéri a bizottság elnökét,
hogy ismertesse a bizottság határozatát.
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Dorner László
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
Schwartz Béla
Köszönti Kerekes Bálintot, akit az ügyvezető személyére javasolnak.
Ravasz Tibor
A két előterjesztés változat között jelentős különbségek vannak. Mind a személyt illetően,
mind pedig a díjazást illetően. Kéri polgármester urat, hogy világítsa meg számukra, hogy
Kerekes Bálint miért lenne alkalmasabb Láng György Gézánál erre a pozícióra és azt is, hogy
ha alkalmasabb, akkor ez az alkalmas státusz hogyan ér meg plusz 200.000 forintot? A két
előterjesztés között jelentős tiszteletdíjbeli különbség van. Kéri Kerekes Bálintot, adja elő,
hogy a médiában milyen tapasztalatokat szerzett és ebben a Kft.-ben ezt hogyan tudná
kamatoztatni.
Fülöp Zoltán
Az anyag egyértelműen tartalmazza, hogy a Maraton Lapcsoporttal a szerződésbontás
megtörtént. Megtörtént-e az elszámolás, vagy van-e még tartozása a városnak? Mekkora ez az
összeg? Milyen mértékben változik az újság finanszírozása ettől az új rendszertől, mibe fog ez
kerülni a városnak? Vissza tudnak-e térni arra a tartalomra, arra a nagyságrendre, ami
korábban az Ajkai Szó-t jellemezte?
Schwartz Béla
Kerekes Bálint alkalmas a Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésére, hosszú gyakorlattal
rendelkezik a média területén. Mind a televíziózás, mind az írott sajtó keretében több évet
töltött el ezen a területen. Ajkán is és Devecserben is ő volt a városi televízió főszerkesztője,
elnöke. A két személy között elszámolásbeli, csak technikai különbség van. Kerekes Bálint
jövedelme az önkormányzatnál megszűnik és ugyanezzel a jövedelemmel kerül át a Kft-hez.
Nem azon a soron fogják elszámolni, hanem a Kft. keretein belül. Ami miatt ezt a megoldást
választották annak oka, hogy Láng György Géza esetében összeférhetetlenség állt volna fenn,
ezt el kellett kerülni. A Maraton Lapcsoporttal vannak még elszámolási problémák, ők is
követelnek és a hivatal is követel. Kölcsönös követelések vannak, ez a következő napok
kérdése lesz, hogy milyen megállapodást tudnak kötni. Nem félti Ajka város Önkormányzatát.
Követelésük megalapozottabb, mint a Maraton Lapcsoport követelése.
Fülöp Zoltán
Kerekes Bálint szakmai hozzáértését nem kívánja kétségbe vonni, mert nem ismeri az ilyen
irányú tevékenységét, csak hallomásból. Arra emlékszik, amikor a polgármester úr 2002-ben
országgyűlési képviselőként indult, akkor még Kerekes Bálint úr a devecseri televíziónál
ténykedett és nem akarta beengedni a vitára. Ez megmaradt benne. Akkor Ékes József
kampányfőnökeként volt jelen.
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Schwartz Béla
Ragaszkodott egy színvonalhoz.
Fülöp Zoltán
Ragaszkodott egy színvonalhoz, amit nem tudott megtartani csak akkor, miután bement. Amit
polgármester úr előrevetített a bér és a költség vonatkozásában, bár arra nem kapott választ
senkitől, hogy hogyan fog alakulni az Ajkai Szó kiadása ezt követően. A bérköltség csak egy
része a történetnek. Arra nem kapott választ, hogy hogyan fog összességében alakulni. Ha ez
valóban így van, hogy Kerekes Bálint státuszát átteszi a polgármester úr és az a státusz
megszűnik, amit eddig betöltött, akkor az egyenleg nem fog változni, ha ez valóban így lesz.
Peternics Mihály
A tartalom nem új abból a szempontból, hogy már anno a Szerkesztőbizottság is tárgyalt
erről. Egy véleményt alkottak arról, hogy ha maradt volna a Maraton Lapcsoportnál a kiadás
akkor is szerettek volna a megjelenő tartalomba változást. Ezt továbbra is tartja. Nagyobb az
esély, hogy kevésbé üzleti alapon fog működni a lap. Az egyensúly, ami sokak által vitatott,
akár politikai megnyilatkozások tekintetében, akár a civil szervezetek jogos felvetései alapján.
Ebbe komolyabban bele kell folyniuk. Bízik benne, hogy ha vissza kerül a városhoz, akkor az
ellenzékben lévő párt is talán bele tud majd szólni.
Schwartz Béla
A maga részéről ezt egy rendkívül konstruktív kezdeményezésnek gondolja. Peternics Mihály
tanácsnok és a Szerkesztőbizottság tagja. Elmulasztotta alpolgármester úrnak megadni a szót,
hogy egy kiegészítést tegyen.
Dr. Horváth József
Hiányzik a Felügyelő Bizottság tagjainak a neve. A Felügyelő Bizottság is úgy áll fel, hogy az
egész Kft. szakmaiságát emeli. Elnökének Üveges Sándort javasolják, aki hosszú ideig
szerkesztett újságot és járatos is ebben a témában. Két tagja, a Szerkesztőbizottság vezetője
Peternics Mihály, aki szintén a szakmaiságot emeli, a másik tag pedig egy volt képviselő,
Sikos Zoltánné. Mind a hárman vállalták a feladatot. Még egy kérdés felmerült, hogy mibe
kerül. Ez még nem alakult ki teljesen, hiszen azt már tudják, hogy a Kft. ügyvezetője nem
kerül több pénzbe, három kiadótól is árajánlatot kértek. Arra törekednek, hogy minél olcsóbb
legyen a lapkiadás. A Felügyelő Bizottság tiszteletdíj nélkül látja el a feladatát.
Fülöp Zoltán
Ügyrendi hozzászólásában elmondja.
Öt perc szünetet szeretne kérni.
Schwartz Béla
Öt perc szünetet rendel el.
SZÜNET.
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Táncsics Tamás
Megelőlegezi a bizalmat Kerekes Bálintnak és örül, hogy ez a helycsere megtörtént. Szeretné
a képviselő-testületnek a figyelmébe ajánlani, hogy ez a lap a város lapja, a város pénzén
működtetik. Azt az elmúlt időszakra jellemző tendenciát, ami a lapba megjelent, azt
mindenképpen érdemes felülvizsgálni. Ha a lap a testületi ülés munkájáról tudósít, akkor azt
csak kommentár nélkül és objektíven teheti meg. Az erkölcs és a tisztesség is ezt várja el. Óva
intene viszont mindenkit attól, hogy a jövőben a képviselőket becsméreljék, ugyanis ha a
képviselőt sértegetik egy újságban, akkor a választópolgárokat sértegetik. Szeretné ezt
mindenkinek szintén eszébe vésni. Ha valaki a provokáció, a sértegetés, a szitkozódás felé
hajlik az a gyengeség és az alacsony önbizalmának a jele. Tartsák ezt szem előtt. Tegyék meg
azt is, amit Peternics Mihály képviselő társa mondott, ez a lap legyen mindenkié, legyen a
városvezetésé, legyen az ellenzéké és nem utolsó sorban legyen a városi polgároké és jelenjen
meg minden az újságban, amire a városi polgárok igényt tartanak.
Schwartz Béla
Megnyugvással vette tudomásul a képviselő úr szavait. Ho Si Minh intelmeit hallotta vissza
ezekben a mondatokban, ez valóban a mai kor meghatározó mondatai. Kicsit tartott tőle, hogy
a képviselő úr egy internetes példára hivatkozva 50%-kal akarja csökkenteni az ajkai média
költségét. Ami a tisztességet illeti, figyelik a tisztességes megnyilvánulásokat a különböző
lapokban. Képviselő úrnak is már szép repertoárja összeállt ilyen tekintetben.
Utassy István
Azt hitte, hogy ez a napirend nem vált ki ilyen nagy vitát. Bízik benne, hogy amit Táncsics
Tamás képviselő társa elmondott az el fog jutni egyik-másik napilaphoz is. Óvatosan a
minősítéssel, hogy kitől mit kérnek. Az Ajkai Szó a média világában egy speciális helyet
foglal el. Szívesen olvas mindenféle napilapot, hetilapot vagy politikai kiadványt, de akkor
kéri Táncsics Tamás képviselő urat, hogy az ő oldalukra is figyeljen oda, és egy-két tanácsot
adjon, hogy meddig, hova.
Ravasz Tibor
Nem vélte felfedezni Táncsics Tamás hozzászólásában a Ho Si Minh-es vonulatot, de utána
fog nézni. Kerekes Bálint tevékenységét ismerik. Polgármester úr elmúlt időszakához kötődő
személyiség, tanácsadó. Nem várhatják el, hogy ez a lap hirtelen az elfogulatlanság helyi
médiakiadványává fog válni. Nem is számítanak erre, bár ez nem lenne egy rossz dolog. Egy
dologra kell Kerekes Bálintnak odafigyelnie ebben az ügyvezetői pozícióba, hogy a kiadói és
a főszerkesztői felelősség itt összemosódik. Mint közszereplőknek egy megfelelő szintig el
kell, hogy viseljenek különböző jellegű kritikákat, ez hozzá tartozik. Ezzel nincs probléma.
Azonban ha egy megfelelő szintet túllép, akkor előre jelzi Kerekes Bálint úrnak, hogy lehet,
hogy Brusznyai utca lesz belőle.
Fülöp Zoltán
Biztos van igazság abban, amit Utassy István képviselő úr elmondott, de egyet ne felejtsenek
el, sajtó és sajtó között különbség van. Mint ahogy különbség van aközött is, hogy mit adnak
ki közpénzből, és mit adnak ki saját pénzből. A közpénzből megjelenő sajtó esetében azért
engedje meg, hogy megfogalmazódjon esetleg az ellenzék gondolata is, engedtessék meg,
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hogy azokat a gondolatokat, amiket Ravasz Tibor képviselő társa az előbb elmondott
próbálják meg betartani. Ha valakit nem elégít ki ez a kérdés, akkor adjon ki saját maga
újságot és írja bele azt, amit úgy gondol, hogy bele akar írni. Aztán vállalja annak minden
ódiumát. Érdekes dolog az, hogy ugyanarra a posztra pénteken még 94.000 Ft-ért céloznak
meg valakit, majd hétfő reggel ugyanezt 250.000 Ft-ért díjazzák.
Utassy István
Fülöp Zoltán képviselő társával teljesen egyetért. Gondolja, hogy képviselő társa is ismeri a
Helyi Téma című kiadványt, amelyik most már „H” nélkül jelenik meg. Legjobb tudomása
szerint a Megyei Közgyűlés ennek az újságnak a kiadásához látványosan hozzájárul. Még
Ajkáról ebben az újságban pozitív véleményt, vagy nyilatkozatot nem hallott, vagy nem
olvasott. Nyilván a kiegyensúlyozott tájékoztatáshoz ez is hozzátartozik. Amikor számon
kérik az Ajkai Szó-t, ami tényleg közpénzen megy, ahogy az az újság is, sőt had tegye hozzá,
hogy országos mozgalom indult ennek a lapnak a fenntartásához. Ahogy Peternics Mihály
képviselő társával bizottsági ülésen szoktak egyeztetni a korrektséghez ez is hozzátartozik.
Akkor minden olyan laptól, amelyik közpénzből kerül ki, akkor ott is legyen kontroll.
Schwartz Béla
Mintha megszakad volna a Magyar Hírlapban Ajkáról kiadott sorozat. Egy hete nem látott.
Pákai Péter
Nem örül, hogy az ellenzéki oldalon ülő képviselő társai ennyire örülnek a Magyar Hírlapban
vagy bármelyik sajtóban megjelent Ajkát negatív színben feltűntető írásoknak. Ez szégyen.
Az pedig még nagyobb szégyen, hogy ebben tevékenyen részt is vesznek. Erre már sok
jobboldali szavazó is rájött szerencsére. Hamis beállítás az, hogy hétfőtől péntekig 94.000 Ftról és 250.000 Ft-ról volt szó, ez egyszerűen nem igaz. Valószínűleg képviselő társa is tudja.
Az sem került volna 10 fillérbe sem az önkormányzatnak, mert a meglévő fizetéséből lett
volna az az összeg levéve és más jogcímen kapta volna meg, tehát változatlanul maradt volna
a teljes díjazása a főszerkesztő úrnak. Ebben az esetben is ugyan erről van szó, hogy nem lett
felvéve helyette senki, egy másik beosztásba került. Ez a pénz is azt jelenti, hogy más
beosztásba kerül, tehát nem kerül plusz pénzbe az önkormányzatnak.
Táncsics Tamás
Teljesen meglepetésként érte, hogy médiaguru szerepet szánnak neki. Sosem vágyott ilyenre
és most sem vágyik rá. Ha valakinek vannak gondolatai nyugodtan leírhatja, ha ezt közlésre
úgy gondolja számot tart. Egyetért azzal a kijelentésével Utassy István képviselő társával
mindenki írogasson abba az újságba, aminek a kiadását finanszírozza. Meg kívánja jelezni a
Helyi Témával kapcsolatban, hogy egy augusztusi számban éppen Ajkával foglalkozott és
méghozzá nagyon dicsérte Ajkát és polgármesterét az agóra program kapcsán. Ezek amit a
képviselő úr elmondott nem fedik teljesen a valóságot. Egyetért azzal, hogy többször és
nagyobb terjedelemben kellene Ajkával foglalkoznia a Helyi Témának.
Schwartz Béla
Ez a helyes irány, amit az utóbbi két képviselő elmondott. Pákai Péter nagyon helyesen
kijelölte az utat, és Táncsics Tamás képviselő úr pedig elkezdett rajta végigmenni. Ez
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mindannyiuknak érdeke. Kéri a képviselő urakat, hogy térjenek vissza a normális
politizáláshoz. Lehet továbbmenni ezen az úton, amit elkezdtek, de az sok jóval nem fog
kecsegtetni. Mik derülnek ki? Hogy azok, akik inkasszót emlegettek, azoknak fogalmuk sincs
arról, hogy mi az, hogy inkasszó. Bebizonyosodott, hogy nem lehet Ajkát inkasszálni. A
hangadók most mélyen hallgatnak, és valami máson törik a fejüket. Nyilván az újságírónak
felelni kell azért, hogy ő inkasszót emlegetett és a sugallók is ezt követték el. Felelni fog ezért
majd egy másik perben. Azok a pancserok, akik ehhez nem értenek azok maradjanak a
kaptafánál. Kér mindenkit, hogy forduljon vissza erről az útról, mert ez csak az önmaguk
elfogyasztását fogja jelenteni.
Ravasz Tibor
Azzal kell foglalkozniuk, hogy amennyiben Ajkai Szót adnak ki Ajka város költségvetéséből
az megfelelő színvonalú legyen. Ehhez Kerekes Bálint hozzájárul, ha nem akkor
természetesen majd minden bizonnyal polgármester úr a megfelelő következtetéseket levonja.
Bízik benne, hogy Kerekes Bálint státuszába senki más nem kerül felvételre. Reméli, hogy ez
a státusz üres marad és akkor így az a kijelentés, miszerint a lap nem fog többe kerülni, mint
eddig került, meg fog valósulni. Ha jól tudja innentől kezdve az üzleti bevétele ennek a lapnak
Ajka városhoz kerül, hirdetési bevételek és egyéb, ez nem egy rossz út. Ha Ajka város
vezetése összeütközik a régi kiadóval, teljesen mindegy milyen oknál fogva és úgy dönt, hogy
a szerződést felmondja és ehhez van felhatalmazása, hiszen a polgármester úr ezt megteheti,
akkor ez így ha nem is jó, de mindenképpen jogszerű. Az, hogy a helyi lapokban mikor és
hogyan kapnak a különböző politikai szereplők helyet, ez természetesen más megvilágításba
helyezték az elmúlt néhány hétben. El fogják juttatni a Szerkesztőbizottsághoz, illetve az
ügyvezető úrhoz az elkövetkezendő hetekben minden héten különböző írásokat, remélik, hogy
meg fognak jelenni.
Schwartz Béla
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 6
tartózkodás mellett a javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát:
23/2011.(I.31.) Kt. határozat
Ajka város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Ajkai Szó című városi hetilap kiadása
és a határozat mellékletét képező Alapító Okirat
szerinti egyéb közérdekű célok megvalósítására
létrehozza kizárólagos tulajdonosként az „Ajkai
Média” Nonprofit Kft. elnevezésű gazdasági
társaságot.
A Képviselő-testület a nonprofit kft. törzstőkéjét
egymillió forint összegben határozza meg.
A Képviselő-testület az „Ajkai Média” Nonprofit
Kft. ügyvezetői teendőinek ellátásával 2011.
február 1. napjától határozatlan időre Kerekes
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Bálintot (a.n.: Kiss Valéria, lakcím: 8400Ajka,
Rákóczi u. 5) bízza meg.
Az ügyvezető díjazását 2011. február 1. napjától
bruttó 250.000 Ft összegben állapítja meg. A
Képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza a
munkaszerződés aláírására.
A Képviselő-testület az „Ajkai Média” Nonprofit
Kft. felügyelő bizottsági tagjává az alábbi
személyeket választja meg:
1. Peternics Mihály(elnök)
2. Üveges Sándor
3. Sikos Zoltán Attiláné
A Képviselő-testület a kft. nonprofit jellegére
tekintettel a felügyelő bizottság tagjai részére
díjazást nem állapít meg.
Ajka város Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja a polgármestert, hogy a nonprofit
kft. alapításához kapcsolódóan a szükséges
intézkedéseket tegye meg és a 2011. évi
költségvetési rendelet elfogadásakor az Ajkai Szó
című városi hetilap kiadásának költségeit a
nonprofit kft. részére biztosítsa.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Schwartz Béla
Megköszöni a képviselők részvételét és az ülést 10.15 órakor bezárja.
Peternics Mihály bejelenti, hogy a frakció döntése alapján a Felügyelő Bizottsági tagságot
nem vállalja.

K.m.f.

Schwartz Béla
Polgármester

Dr. Jáger László
címzetes főjegyző

