
Ügyszám: 1/9-25/2011. 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. június 28-án 9.00 

órakor megtartott üléséről. 
 
Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal, VI. emeleti nagyterme 
 
Jelen vannak:  Schwartz Béla polgármester, 

Dr. Horváth József alpolgármester, 
 Dorner László, Fülöp Zoltán,  

Johanidesz Sándor, Pákai Péter,  
Peternics Mihály, Pék Attila,  
Ravasz Tibor, Rieder András,  
Rosta Albert,  Táncsics Tamás,  
Utassy István  

                     
 Összesen:   13 képviselő-testületi tag 
 
Később érkezett: Molnár László képviselő 
 
Hiányzó képviselő: Fenyvesi Zoltán képviselő 
            
Valamennyi napirendi pont tárgyalásánál jelen vannak: 
Dr. Jáger László jegyző 
Kellerné Kovács Rita a Pénzügyi Iroda vezetője 
Szabó-Vizy Márta az Önkormányzati és Humánszolgáltató Iroda ügyintézője 
Dr. Somogyi Gyöngyi a Szociális és Igazgatási Iroda irodavezető-helyettese 
Tóth Gergely stratégiai és fejlesztési referens 
 
1. napirendi pont tárgyalásánál jelen van: 
Kovácsné Papp Ágnes pályázó 
2. napirendi pont tárgyalásánál jelen van: 
Ráczné Németh Csilla pályázó 
 
 
Schwartz Béla 
 
Köszönti Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testületét, a meghívott vendégeket, és az 
ülésen megjelent választópolgárokat. 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 15 tagja közül 13 fő jelen van, az ülés határozatképes, 
azt megnyitja. 
 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Fenyvesi Zoltán jelezte távolmaradását. 
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Napirend előtti ügyek 
 
1. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
 
Schwartz Béla 
 
Szavazásra teszi fel a jelentés elfogadását. 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 13 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a jelentést elfogadja és meghozza az alábbi határozatát: 
 

141/2011. (VI.28.) Kt. határozat 
 
1. Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a 64/2011.(IV.13.) Kt. határozat 2. pontját és a 
125/2011.(V.25.) Kt. határozatát úgy módosítja, 
hogy a Bercsényi Miklós Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium (8400Ajka, 
Felsőcsingeri u.1.) valamint a Bánki Donát 
Szakképző Iskola és Kollégium (8400 Ajka, 
Bródy I. u. 2.) intézmények megszüntetésének 
időpontja 2011. július 1. napja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 
a módosított Megszüntető Okiratokat az 
intézmények vezetőinek, a Magyar Államkincstár 
Veszprém Megyei Igazgatósága, és a Közoktatási 
Információs Rendszer részére küldje meg.  

        
Felelős: polgármester 

       Határidő: azonnal. 
 

2. Ajka város Önkormányzata Képviselő-
testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló 
jelentést azzal, hogy a 
- 159/2010.(XI.30.) Kt. határozat határidejét 

2011. december 31-ig, 
meghosszabbítja. 

 

Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 

2. A polgármester tájékoztatója az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
 
Schwartz Béla 
 
Szavazásra teszi fel a tájékoztató elfogadását. 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 13 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a tájékoztatót elfogadja. 
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3. Tájékoztató a képviselő-testületbizottságainak átruházott hatáskörben hozott 
döntéseiről 

 
Schwartz Béla 
 
Szavazásra teszi fel a tájékoztató elfogadását. 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület szavazás előtti létszáma 14 fő. 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 14 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a tájékoztatót elfogadja. 
 
4. Jegyző tájékoztatója a megelőző zárt ülésen hozott döntésekről 
 
A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
Napirend megállapítása 
 
Schwartz Béla 
 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a napirendet kiegészíti „A polgármester 
szabadságának engedélyezése” tárgyú előterjesztéssel, melyet a képviselő-testület az utolsó 
napirendi pontként tárgyal meg.  
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a meghívó szerinti 1., 2., 3. és 4. napirendi pontokat 
zárt ülésen  tárgyalják. 
 
Szavazásra teszi fel a napirend elfogadását. 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 14 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a napirendjét elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 
 

142/2011. (VI.28.) Kt. határozat 
 
Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja 
meg: 
 
1. A Fekete István – Vörösmarty Mihály 

Általános Iskola, Gimnázium és 
Szakközépiskola intézményvezetői 
megbízására kiírt pályázat elbírálása 

 Előadó: Schwartz Béla polgármester 
 
2. Az Ajka Városi Óvoda intézményvezetői 

megbízására kiírt pályázat elbírálása 
 Előadó: Schwartz Béla polgármester 
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3. „Közszolgálatért” díszoklevél kitüntetés 
adományozása 

 Előadó: Schwartz Béla polgármester 
 
4. Fellebbezés 
 Előadó: Schwartz Béla polgármester 
 
5. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 

szóló rendelet módosítása 
 Előadó: Schwartz Béla polgármester 
 
6. A szociális ellátásokról szóló 4/2008. (II.18.) 

önkormányzati rendelet módosítása 
 Előadó: Schwartz Béla polgármester 
 
7. Pályázati kiírás az Ajkai Szakképző Iskola és 

Kollégium intézményvezetői megbízására 
 Előadó: Schwartz Béla polgármester 
 
8. Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító 
Okiratának módosítása 

 Előadó: Schwartz Béla polgármester 
 
9. „Ajka Városért” Alapítvány Alapító 

Okiratának módosítása 
 Előadó: Schwartz Béla polgármester 
 
10. Az új közfoglalkoztatási program 

megvalósítása Ajka városában 
Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 
11. Az „Útravaló” program felülvizsgálata 
 Előadó: Schwartz Béla polgármester 
 
12. Ajkai 4812/2 hrsz-ú ingatlanból földrészlet 

értékesítése 
 Előadó: Schwartz Béla polgármester 
 
13. A polgármester szabadságának engedélyezése 
 Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 
 
Napirend 
 
A képviselő-testület az 1., 2., 3. és 4. napirendjét zárt ülés keretében tárgyalja, mely 
külön jegyzőkönyvet képez. 
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5. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása 
 Előadó: Schwartz Béla polgármester 
 
Schwartz Béla 
 
Az előterjesztést megtárgyalta a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, valamint a 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság. Felkéri a bizottsági elnököket, hogy ismertessék a 
bizottságok határozatát. 
 
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. 
 
Táncsics Tamás 
 
Örömmel látják, hogy az előterjesztésben szerepel a Bródy Imre Gimnázium és a Szakképző 
Intézet költségvetése. Úgy gondolják, hogy a dologi kiadásokat mélyen alultervezték a 
költségvetésben. Az alapfokú oktatási intézményeknél ez a szám a személyi kiadásokkal 
párhuzamosan 50%, itt pedig 38 és 30%-on van. Mi ennek az oka? 
 
Rieder András 
 
Látja, hogy az előterjesztésben szerepel az Ajka – Tósok kerékpárút. Miért csak a Liliom 
utcáig tervezik a kerékpárutat? Mikor lesz a következő ütem, ami a körzetét érintené? Mivel 
nem kerültek át az intézmények a kistérségi társuláshoz, ezért ezeknek az intézményeknek 42 
millió forintot kell megspórolniuk. Milyen módon gondolják ezt? Utassy Istvántól, mint volt 
intézményvezetőtől kérdezi, hogy lát-e arra esélyt, hogy ezt valamilyen módon meg lehet 
valósítani. Véleménye szerint nem megoldható.  
 
Ravasz Tibor 
 
Az előterjesztés indoklásában látható, hogy az egyensúly biztosításán túlmenően az egyik 
indok a további konszolidáció végzéséhez a város önkormányzatát lejárató kampány. Ez az 
előterjesztést készítők véleménye, vagy pedig politikai vélemény?  
 
Fülöp Zoltán 
 
Az átvett középiskolákkal kapcsolatban tesz fel kérdést. Elsősorban a szakpolitikusoktól 
várja a választ. Milyen módon kívánják garantálni a szakmai munkát ilyen jelentős leépítés 
mellett? Hol van a határ? Meddig lehet csökkenteni egy-egy intézmény költségvetését, a 
dologi kiadásait, stb.? Tudják, hogy pénzt kell megtakarítani, de mégis van egy határ. Az 
intézménynek működnie kell.  A szakmaiságot a törvényesség mellett be kell tartani. Többek 
között az óvodák esetében is, ahol sokszor előfordult, hogy törvénytelenséget kell csinálni, 
hiszen a törvény által meghatározott minimum létszám nélkül működtetnek csoportokat. Az 
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intézmények költségvetése 200 millió forinttal csökken a középiskolák esetében. Ennek a 
működését a megye garantálta volna. Hogyan biztosítják a minimális működési feltételeket?  
 
Pákai Péter 
 
A 19. oldalon található, hogy a két szakközépiskolát összevontan kívánja a továbbiakban 
működtetni. Ez jogilag pontos-e, mivel új iskola lesz létrehozva? Az később kiosztott 8. sz. 
mellékletben szerepelnek a 2011. évi létszám előirányzat változásai. Ebben a táblázatban 
található, hogy az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégiumban 2011-re 166,5 fő lett jóváhagyva. 
Mi alapján lett ez megállapítva?  
 
Molnár László 
 
Mi indokolja az Ajkarendek és Padragkút polgárőr egyesülete közt Ajkarendek javára a 175 
ezer plusz költséget? A Padragkúti Sportegyesület általános működtetésére szánt összeget 
megkapta-e? Ha nem, akkor mikor fogja megkapni az egyesület? 
 
Peternics Mihály 
 
A 8. számú melléklet szerint 1 fővel növekedett a leépítendők száma. Mi ennek az oka? 
 
Tóth Gergely 
 
Az elmúlt években kb. 11 km kerékpárút készült el, összekötve Padragkútot, Ajkarendeket és 
Bakonygyepest a városközponton keresztül. Jelen pályázati feltételekhez legjobban 
igazodóan a Liliom utcáig érdemes kiépíteni a következő szakaszt. Ezt követően lehet a 
további szakaszokat megvalósítani. Általános intézkedési terv készül, ami a pályázat 
követelménye. Ott meg kell határozni, hogy milyen további lépések vannak, hogyan lehet az 
egész város kerékpáros barát. 
 
Schwartz Béla 
 
Nem lehet a teljes költséget megpályázni, ezért bontották ezt a részt két ütemre. 
 
Utassy István 
 
Rieder András kérdésére válaszol. A költségvetés kimutatásaiban ezek nem szerepelnek. Ez 
inkább figyelmeztetés a szakma számára. Inkább fékezni kellene, mint hogy ezt az összeget a 
költségvetésbe beépíteni. Örül a kérdéseknek, mert szakmai dolgokat érintenek. Úgy 
gondolja, hogy a képviselő társai is nyomon követik az oktatásban előre láthatóan 
bekövetkező változásokat. Az elmúlt napokban az egyik televízió műsorában a volt oktatási 
miniszter, Pokorni Zoltán nyilatkozott. A nyilatkozat alatt futó szalagcímekből olvashatták, 
hogy a következő időszakban az oktatásból 88 milliárd forintot kell kivonni. Pokorni Zoltán 
megfogalmazta, hogy gond van ott, ahol a pénzügyminiszter állapítja meg az oktatási törvény 
paramétereit. Azt javasolja - mivel közismert az oktatási törvény szellemisége -, hogy 
próbáljanak meg hatást gyakorolni, hogy minél kevesebb összeget vonjanak ki. Nem kivonni, 
hanem inkább hozzátenni kellene. Ez szorosan összefügg a személyzettel, a 
humánerőforrással és a tárgyi feltételekkel. Fülöp Zoltán az elvégzendő feladatok 
szakmaiságára kérdezett rá. Keveset foglalkoznak az oktatási törvény részletes elemeivel, de 
aki az oktatásban dolgozik, annak tudni kell, hogy vannak előírt kötelező feladatok, vannak 
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ajánlott feladatok. Ezek általában órakeretben jelennek meg. A kiszámított órakeretből 
számítják vissza a pedagógus és technikai álláshelyeket. Szakmailag is azt mondja, hogy több 
olyan álláskeretet kellene biztosítani, mint amit az óvodapedagógusok is megfogalmaztak, 
hogy pszichológus, logopédus, egyéb gondozó kellene az óvodában. Ezzel teljesen egyetért 
anélkül, hogy az oktatási törvény kötelezővé tenné. A demográfiai hullám elérte a 
középiskolákat. Abból kell kiindulni, hogy mennyi osztály ballag a középiskolákból, és 
mennyi osztály indul alapszinten. Sajnos azt kell mondani, hogy nem kevés eltérés van. Ez a 
humánerőforrást is érinteni fogja. Nem tudják azt, hogy milyen lesz a szakképzés. Jelen 
pillanatban a 9. és 10. osztály pályaorientációs szakasznak nevezhető. A szakképzés később 
kezdődik. Ha már a 9. és 10. évfolyamban komolyabban elkezdődik a szakképzés, akkor az 
iskola belső szakmai állományát át kell szervezni. Más végzettséget igényel a 9. osztályban 
tanuló gyerek és mást a felsőbb osztályban. Izgalommal várja, hogy hogyan fog alakulni. A 
tervek szerint 2011-ben már az oktatási törvénynek életbe kellett volna lépni. A pedagógus 
életpálya modell is csak 2013-ban van megcélozva. Ez olyan taktika, hogy ez, vagy az új 
kormányra terhelik ezt a feladatot. Sok a bizonytalanság. Abban reménykedik, hogy a pályán 
lévő feladatok ezt a feladatot meg tudják oldani és a feszültségeket pedig feloldják. 
 
Schwartz Béla 
 
Utassy István kielégítő választ adott. Egy szakértői bizottság foglalkozott a középiskolák 
átvételével Utassy István gesztorsága mellett. Az ő javaslatukra kerültek ezek a számok így a 
képviselő-testület elé. Ezeket tervezik a költségvetésbe beépíteni.  
 
Kellerné Kovács Rita 
 
A költségvetési rendelet módosításban a polgárőrségnél nincsen változás. Az eredeti 
költségvetésben 2.375.000 Ft-ot terveztek, ami Ajka, Ajkarendek és Padragkút polgárőrségét 
tekintve jelent támogatást. Ez az érték tartalmazza a 2010. évi elmaradt támogatás kifizetését 
is. Támogatást csak akkor kaphat a támogatott, hogy ha az előző évi támogatás 
felhasználásáról elszámolt. Ha az elszámolás megtörtént, akkor támogatási szerződést köt a 
két fél és ütemezetten annak megfelelően történik a támogatás folyósítása.  
 
Dr. Jáger László 
 
Elhangzott az a kérdés, hogy köztisztviselői vélemény-e az első oldal utolsó mondata. 
Természetesen nem az, nem is lehet az. Az anyag készítői a polgármester irányítása mellett 
állítják össze az anyagot. Nyilvánvaló, hogy a köztisztviselő véleményt nem nyilvánít ebben 
a formában. Ő az anyag szakmai részét készíti el. Felmerült a létszámcsökkentés kérdése is. 
Szintén vezetői döntés, hogy az intézményrendszer egészének részt kell vállalni a 
konszolidáció II. ütemből. Ennek a hatására került sor még egy létszámcsökkentés 
beépítésére. 
 
Molnár László 
 
Elfogadja a kérdésére adott választ. Nem tudott arról, hogy elszámolási hiány van. A kérdését 
azért tette fel, mert az utóbbi időben a körzetében ugrásszerűen megnövekedett a kiskertek 
dézsmálása. Agilis társaság alakult ki a polgárőrök között. Azt szeretné, hogy ha megfelelő 
támogatással elejét tudnák venni a kertek dézsmálásának. A körzeti rendőrrel is felvette a 
kapcsolatot, de a polgárőrség is fontos feladatot vállalt ebben. Emiatt kéri, hogy kapjanak 
anyagi segítséget, hogy minél hatékonyabb munkát tudjanak végezni.  
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Fülöp Zoltán 
 
Az általa feltett kérdésekre Utassy István próbált meg választ adni, amit részben tud csak 
elfogadni. Soha ennyi gyerek a középiskolai rendszerben belül nem volt, mint jelenleg. Nem 
hiszi, hogy arra való hivatkozással kell ilyen drasztikusan csökkenteni a létszámot, az anyagi 
forrásokat. A középiskolák esetében többféle variációt (összevonások, megszűntetések, új 
középiskola létrehozása), minden lehetőséget kihasználnak ahhoz, hogy a legjobb megoldást 
keressék. Egyelőre rengeteg bizonytalanságot látni a jövő vonatkozásában. A 
legfájdalmasabb, hogy ma már az oktatáson belül is olyan stressz helyzetet alakítanak ki, 
amellyel a jövőképet nagyon nehéz megfogalmazni Ajkán. A polgármester említette, hogy 
egy szakbizottság készítette elő Utassy István gesztorsága alatt. Ha Utassy Istvánnak ilyen 
körülmények között kellene ma még intézményt vezetni, hogy a kollégákat kellene leépíteni 
és több millió forintos költségvetési csökkentés mellett ugyanazt a garantált minőséget 
elvárva tegye a dolgát, akkor tudná-e garantálni a szakmaiságot? Attól fél, hogy az ajkai ipari 
múlt vonatkozásában a szakközépiskolai és szakmunkásképző rendszereken keresztül az 
igények megfogalmazását, amely az üzemek részéről bejön, és amely üzemekre 
nagymértékben támaszkodni szeretnének, vajon ki tudják-e elégíten. Tudnak-e olyan 
magasan kvalifikált szakembereket biztosítani, amely ebben a rendszerben szükséges? 
Nagyon sok az intézményeknél a bizonytalanság. A költségvetések teljesen átgondolatlanok, 
és egy idő után tarthatatlanná válnak. A kisebbik gyermeke óvodába jár. Pontosan látja, hogy 
milyen görcsölés folyik, hogy egyáltalán működtetni lehessen egy intézményt. Vannak olyan 
törvény által előírt kötelezettségek, amelynek a teljesítése kétségessé válik. A szülőknek, a 
gyermekeknek az oktatás, a bölcsődétől az óvodától kezdve a középiskolán keresztül 
rendkívül fontos. A jövőt építő alapkérdésnek kell tekinteni. Ha erre nem áldoznak megfelelő 
mértékben, akkor nagy baj lesz. Összességében a város költségét kellene újragombolni. Az 
oktatásra és az egészségügyre a szükséges pénzmennyiséget biztosítani és garantálni kell! 
 
Rieder András 
 
Ajka legforgalmasabb külvárosi része Tósokberénd és a Bányásztelep. Sajnálja, hogy csak az 
I. ütem valósul meg. Bízik abban, hogy ez folytatódik. A Széchenyi utca jut eszébe, amikor 
Győr Sándor volt a bányásztelepi rész képviselője. Furcsa mód a Széchenyi utca csak addig 
lett leaszfaltozva és a tósoki rész kimaradt. Reméli, hogy ebben az esetben nem ez fog 
történni.  
Fülöp Zoltán sok mindent elmondott az oktatási intézmények finanszírozásával kapcsolatban. 
Utassy Istvánnal egyetért és reméli, hogy a költségvetésben szereplő tételek nem fognak 
bekerülni. Ha mégis bekerül, akkor nem tudja, hogyan fognak az intézmények működni. Úgy 
gondolja, hogy több bőrt már nem lehet lehúzni az oktatásról. Nem érti a következőt: „A 
tervezett intézményi átadások az Új Atlantisz Kistérségi Társulásnak nem történtek meg, 
ezért a működési kiadások 42 millió forintos csökkentését kell végrehajtani.” Remélhetőleg 
ez nem fog megtörténni. 
 
Schwartz Béla 
 
Nem terhelték rá az intézményekre a 42 millió forintot.  
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Peternics Mihály 
 
Sok jogos felvetés érkezik azzal kapcsolatban, hogy elhanyagoltak maradtak a városrészek. 
A belvárosban sem mindenhol ugyanaz a munka folyik, de a külvárosi részen vannak olyan 
helyek, ahol a mai napig nem nyírtak füvet. Nem szabadna ennyire elhanyagolni. Kéri, hogy 
a szakiroda nézzen utána a falugondnokoknak.  
Többször említette már a kábeltévé problémát. Ígéretet kapott, hogy az iroda tárgyalásokat 
folytat a szolgáltatóval. Nem kaptak visszajelzést. Megfontolandó, hogy adóval, vagy más 
módon fogják meg őket. Nincs bejegyezve szolgalmi jog a közterületekre. Ezzel el tudnák 
érni, hogy azok a területek is kapjanak Internet és TV ellátást, amelyek jelenleg nem kapnak.  
 
Utassy István 
 
Fülöp Zoltán azt mondta, hogy soha ennyi gyerek nem volt a középiskolákban. Ez sajnos 
nem igaz. Ha ez így lenne, akkor más lenne az iskolák működtetése és a normatívák 
alakulása. Figyelmébe ajánlja a Fekete – Vörösmraty iskolai pályázatot. A 14. oldalon lévő 
táblázat sugallja, hogy hogyan alakulnak a középiskolákban a beiskolázások. Azokról a 
középiskolákról beszélnek most, amelyek megyei fenntartásban voltak és nem alapítványi 
iskolák. Ezt a tendenciát el kell fogadni. A beiskolázandó gyerekek száma sajnos csökken, 
ami összefüggésben van a pedagógus állománnyal is. Rosszabb a tapasztalata. Azzal 
egyetért, hogy feszültség van az intézményekben. A volt oktatási miniszter azt mondta, hogy 
az állami lefedettség jelen pillanatban az oktatásban 45% országos mutató. Ajkán 51-52%. 
Ez abszolút nem elég. Az óvodánál nem ennyi. A lehetőségekhez képest az oktatási részt 
annyira nem sarcolják meg. A feszültség abból adódik, hogy nem látják a pedagógusok, hogy 
mit hoz az elkövetkezendő egy-kettő-három, vagy négy év. A feszültség abból is keletkezik, 
hogy 32 óra lesz az intézményben tartózkodás időszaka. Ez szorosan összefügg a 
létszámleépítéssel. Másrészt 88 milliárd forintot ki kell venni az oktatásból. Nem szeretne 
most intézményvezető lenni. Azért sajnálja a két kolléganőt, akit megbíztak, mert nehéz 
feladatokat vállalnak. A következő időszakban minimum 20%-kal a személyi állományt le 
fogják országos szinten építeni. Az átalakítás egyik feltétele, hogy állami alkalmazásba 
állítják a pedagógusokat. Az önkormányzatokat arra sarkallják, hogy addigra építse le az 
állományt olyan szintre, ami a törvény szerinti minimum szint, és utána az állam átveszi a 
személyi állományt.  
 
Ravasz Tibor 
 
Négy intézmény megyei fenntartásban volt. Ebből kettőt most az önkormányzat nem ad a 
következő ciklusban megyei fenntartásba. Ezekhez az intézményekhez a Veszprém Megyei 
Önkormányzat közel 300 millió forint működési támogatást tett hozzá éves szinten. Az volt 
az alku tárgya, hogy amennyiben ennek a kiegészítésnek a 30-35%-át megkapja, akkor 
megtartja az intézményeket, ugyanolyan formában itt Ajkán működteti és nem fog 
létszámleépítésekbe kezdeni. Ezzel párhuzamosan ez az elképzelés a megyei költségvetésére 
nézve sokkal kedvezőbben alakult, hiszen néhány személyi kérdéssel megspékelt döntést 
hozott az önkormányzat. Ezeket az intézményeket annak ellenére, hogy így most sokkal 
többe kerül, visszaveszik. Ez a döntés azt eredményezi, hogy a teljes oktatási rendszerből 200 
millió forintot ki kell vonni Ajkán. Ezt a hiányt valahogyan finanszírozni kell. Ezt úgy teszi, 
hogy leépíti ezt a 60-70 pedagógus és szakmai létszám mellett a kiegészítő létszámot is. Ez 
nagyon kevés egy szakmai teamtől. Ilyen költségvetési helyzetbe sikerült az elmúlt nyolc év 
alatt hozni a várost, ez tragédia. Ezt tovább fokozza ez a szakmai team. A szakmai team 
létezését hetekig-hónapokig tagadták. Most már kiderült, hogy a szakmai teamnek a mentora 
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Utassy István volt. A team elvégezte a feladatát, aminek az lett az eredménye, hogy nem csak 
a középiskolai létszámleépítés indul meg a pedagógusok között, hanem minden egyes 
oktatási rendszerbe bele kell nyúlni. A közel 200 millió forintot - amit ez a döntés pluszban 
ráróna az önkormányzatra - mivel az önkormányzat nem tudja kifizetni, ezért ki kell vonni a 
rendszerből. A másik oldal azért, hogy visszavehessen két iskolát, ezért megsarcolják az 
összes óvodát, szakképző intézményt, a Fekete - Vörösmarty Gimnáziumot, stb. Ez nehezen 
nevezhető egy szakmai grémium által kidolgozott program döntési eredményének. Arról van 
szó, hogy szerették volna ezeknek az intézményeknek a vezetőin elverni a port. Annak 
ellenére, hogy egy évre tudják meghozni ezt a döntést, annak ellenére ebbe az ámokfutásba 
belemennek. Ehhez sajnos egy szakmainak nevezhető team - az összetétele ismert – adta a 
nevét. Azon túlmenően, hogy mínusz 200 millió forintot ró a költségvetésre, ami amúgy is 
eresztékeiben ropog, szakmainak nem nevezhető.  
 
Dorner László 
 
Érthetetlenül áll az ellenzéki képviselők előtt. Mintha nem értenék meg a kormányuk 
politikáját. Az elmúlt egy évben, amióta a másik oldal kormánya van hatalmon, más sem 
történik az országban, mint megszorítás. A megszorítások nem csak országos társadalmi 
szinten vannak, hanem a FIDESZ-es és baloldal vezette városokban is szükségszerűek. Ajkán 
is komolyan kell venni a költséggazdálkodást. Azok a megszorítások, amelyek társadalmi 
szinten vannak, iszonyatosan egyoldalúak. Csak a szegény embereket szorítják meg és viszik 
el a pénzt a gazdagok irányába. Kizárják az oktatásból azokat az elmaradott gyermekeket, 
akiknek szüksége lenne pótpedagógusra, vagy kiegészítő oktatási tevékenységre. Ez a munka 
ott is meghozza a gyümölcsét. A későbbiek folyamán rabszolgákat fog ez a társadalom 
nevelni. Fülöp Zoltán kérdése, hogy az ajkai intézmények képesek-e olyan szakmunkás 
tanulókat nevelni, akik megfelelnek a vállalatok elvárásainak, erre csak azt tudja mondani, 
hogy 16 évre akarják leszállítani az iskolakötelezettséget. A halmozottan hátrányos 
gyerekeket ki akarják zárni a rendszerből. Az alapítványi iskolákat be akarják zárni, el 
akarják tőlük vonni azt a kevés pénzt is.  
Semmi újszerűség nincs a költségvetés módosításában. Azokat tették be, amelyeket a törvény 
előírt. Azokkal a lehetőségekkel gazdálkodnak, amelyeket Ajkán kialakítanak és 
megtermelnek és amelyeket a kormány biztosít számukra. Ezek mindkét oldalról szigorúak. 
Egy évvel ezelőtt bejelentették, hogy a következő két év komoly költséggazdálkodást, 
hatékonyságnövelési tényezőket, átszervezéseket, stb. fog tartalmazni. Az elmúlt időszakban 
ezt tették, amit folytatniuk kell. Mint a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke azt tudja 
mondani, hogy meg kell nézni, hogy minden egyes fillért hova tesznek. Minden pályázati 
pénzt meg kell ragadni, amit ésszerűen kell felhasználni. Az indoklásban kihangsúlyozták, 
hogy az elmúlt hónapokban és a következő hónapokban is fokozottan oda kell figyelni az 
intézményvezetőknek a költségekre. Ezt várják el az intézményvezetőktől. Nem sajnálja a 
frissen kinevezett intézményvezetőket, hiszen szívesen vállalták, erre készültek az életük 
során. Úgy gondolja, hogy képesek ezt a feladatot megoldani. Újszerű az iskolákra 
fordítandó pénz összeg. Az elmúlt háromnegyed évben végig beszéltek mindazokkal a 
kompetens személyekkel, akik ezért felelnek. Az intézményvezetők a munkatársaikkal együtt 
felelősek azon költséggazdálkodásnak, szakmai munkának a végrehajtásáért, amit elvállaltak. 
Amennyiben ezt nem tudják megcsinálni, akkor nem felelnek meg azon a helyen. Ha nem 
tudnak megfelelő magyarázatot adni, akkor át kell gondolni a helyzetüket. Ebbe az irányba 
kell menni. Arra kéri a polgármestert, hogy a következő két évet szánják az okos, ügyes, 
költséghatékony döntések meghozatalára. Emellett tartsák fenn a város élhetőségét és a 
fejlesztések előkészítését. Ezt a vonalat támogatja. 
 



 11

Táncsics Tamás 
 
Arra a kérdésére, hogy a visszaveendő intézmények dologi kiadását miért tervezték 20%-kal 
kevesebbre, mint a meglévő intézményekét, csak irányadó választ kapott. Ez nagyon fontos 
kérdés, amikor azzal a tudattal élik az iskolák és óvodák a gazdasági évüket, hogy a dologi 
kiadások nem fedezik a felhasználási kiadásaikat. Évvége felé már nehéz ellátni, az ott 
dolgozóknak megfelelni a törvényi előírásoknak. A polgármester által említett team 
alapvetően alacsonyra tervezte a dologi kiadásokat. Tegnap még Dorner László is szkeptikus 
volt e kérdés tekintetében, és azt mondta, hogy kíváncsian várja, hogy a Bródy Imre 
gimnázium 17 millió forintja mire lesz elég ebben az évben. Érdekes kettősség. Akik 
terveznek, maguk is kételyeket támasztanak. Nem volt kötelező ezeket az intézményeket 
visszavenni. Arra hivatkozni, hogy azért kell a megszorítást végrehajtani, azért kell spórolni, 
mert az intézményeket fenn kell tartani, erre csak azt tudja mondani, hogy nem volt kötelező 
átvenni a három intézményt. A három intézmény költségvetését csak úgy lehet fenntartani, 
hogy elbocsátásokat kell eszközölni. Február 24-én, amikor a megye elfogadta a fenntartott 
három intézmény költségvetését, nem számolt elbocsátással. A másik oldal ostorozta a 
megye vezetését. Ezzel szemben a megye egyetlen dolgozót sem kívánt elbocsátani. Átveszik 
az iskolákat és ahhoz, hogy fenntartható legyen az intézményhálózat rendszere, azzal kezdik, 
hogy 19 dolgozót elbocsátanak. Nem gondolja, hogy ez kormányzati dolog lenne. Ez 
személyes ügy. Ha felvállalnak egy ilyen kardinális kérdést, akkor számolni kell azzal, hogy 
miből fogják fenntartani. A másik oldal ezt az utat választotta. Arra kéri a másik oldalt, hogy 
ne fogják rá a FIDESZ – KDNP vezette kormányra. A másik oldal nyolc éven keresztül 
vezette ezt az országot. Az, hogy az önkormányzatokat ilyen helyzetbe hozták, hogy 
alulfinanszírozottak - amivel ők is egyetértenek – ne gondolják, hogy ezt a helyzetet egy év 
alatt meg lehet változtatni. A feladatátvállalási rendszert át fogják dolgozni. Egyetért az 
intézmény átvételével, de ebben a gazdásági helyzetben nem tartja szerencsésnek.  
 
Schwartz Béla 
 
Sok érdekeset mondott a szakértő, kár hogy nem figyelt rá. 
 
Fülöp Zoltán 
 
A bal oldali politikusok többször kimondták, hogy sarcolják az oktatást. Igaz, hogy 
alulfinanszírozott. Sajnos az állami normatívából nem lehet egy intézményt úgy fenntartani, 
olyan színvonalon működtetni, ahogyan az elvárható lenne. Úgy gondolja, hogy egy város 
költségvetését nem lehet csak az oktatásra, csak az egészségügyre, csak a fejlesztésekre 
kihegyezni. Egy város költségvetésének a város össz egészének garantálása mellett kell, hogy 
működjön. Ennek része az oktatás, az egészségügy, amelyeknek különösen nagy prioritást 
kell élvezniük. Amikor 51%-os lefedettségről beszélnek, akkor azt mondja, hogy az ajkai 
körülményeket külön vizsgálni kell. Ha szükséges, akkor a költségvetésből több pénzt kell 
biztosítani az oktatásra, mert az egyik legfontosabb területe az életnek. Az oktatás az, amely 
a jövőt biztosítja egy országnak, egy városnak. A középiskolák visszavétele éppen emiatt 
nem volt időszerű. A város költségvetése ezer sebből vérzik. Már 10 éve hitelből 
finanszírozzák. Olyan döntéseket hoznak, amellyel pluszba megterhelik a költségvetést. Az 
egészet úgy próbálják megmagyarázni, mint aki a Holdon élt eddig. Az elmúlt nyolc évben 
szocialista kormányzat volt, akik folyamatosan megvontak támogatásokat, folyamatosan 
csökkentették az állami normatívákat és folyamatosan növelték a feladatellátást. Ne várjanak 
csodát, hogy egy év alatt ezt egy jobb oldali kormány képes rendbe tenni! Mindezzel 
párhuzamosan nekik itt Ajkán, ezért a városért kell felelősséget vállalniuk. Az itteni 
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oktatáspolitikát kell rendbe tenniük. Az itteni oktatást kell garantálniuk. Ha kell ebből a 
költségvetésből kell egy kicsit nagyobb szeletet kivenni erre és biztosítani kell az oktatást. Az 
nem szakmaiság, hogy leépítik a létszámot.  
 
Schwartz Béla 
 
Fantasztikus volt. Fülöp Zoltán aláírta a 11. számú feljelentést. Szép hozzászólás volt. 
 
Utassy István 
 
Egymást szórakoztatják az iskola és az oktatás témájával. Akkor lenne izgalmasabb, hogy ha 
a labdarúgásról beszélnének. Arra hívja fel a képviselők figyelmét, hogy politikai 
puffogtatások helyett inkább a semleges szakértői véleményt olvassák el. Ne arra 
hivatkozzanak, hogy ki milyen szerepet vállal. Ő vállalja a felelősséget az elmúlt időszak 
tevékenységéért is. Úgy gondolja, hogy nem vesztette el a hitelét. Tudja, hogy a másik 
oldalnak meg kell felelni a politikai feladatoknak. Egy-két hozzászólás már odafajult, hogy 
szinte önfeladás volt. Olvassák el a semleges szakértői véleményt és utána alkossanak az 
egészről véleményt! Ne etessék egymást a középiskola átadásával-átvételével! Ne menjenek 
vissza a múltba, mert újabb sebeket szakítanának fel. Balatonfüred nem az ésszerűtlen 
költségvetés miatt kérte vissza a középiskoláját. Nézzenek szét egy-két olyan iskolában, amit 
most visszavesznek, hogy ott milyen hangulat van.  
 
Ravasz Tibor 
 
Dorner László alapítványi iskolák megszűntetéséről, stb. beszélt. Alapítványi iskolákat 
alapítványi pénzekből tartanak fenn. Ne keverjék ehhez a kérdéskörhöz. Ismerik a szakértői 
véleménynek a történetét. Senki nem akarta a szakértői véleményt elkészíteni. Ha elfogadják 
a szakértői vélemény szakmaiságát, az három-öt főről beszélt a leépítésnél. Bárhogy is nézi, 
ebből a két iskolából 24-25 fő, a többi intézményből kb. 30 fő leépítésével számol a 
költségvetési tervezet. Ha bejelentették volna, hogy a választásokat követő két évben 
megszorítások következnek, akkor nem nyerték volna meg a választást. Addig, amíg a 
választásokat meg nem nyerték, addig arról beszéltek, hogy minden a legnagyobb rendben 
van. Kénytelenek voltak dokumentumokkal igazolni, hogy nem egészen értenek egyet a 
másik oldal véleményével. Az, hogy erre felkészítették a rendszert, az az igazi mese. Ez 
olyan mint a Mesepark, amit a költségvetésben terveznek. Abba a költségvetésbe tervezik be, 
amely ezer sebből vérzik. Ezekről a döntésekről igazi véleményt azokban az intézményekben 
dolgozó pedagógusok fognak mondani néhány hónapon belül, akiket az utcára tesznek. Az 
oktatás soha nem volt a költségvetésből 100%-osan finanszírozva az tény. Ami eddig 
hiányzott, azt a megye kiegészítette. Ennek a 75%-át most is hozzátette volna. Sajnos abból a 
költségvetésből, ami nekik van, nem tudják ezt hozzátenni. Csak így tudják ezt a foltot 
befoltozni.  
 
Schwartz Béla 
 
Dr. Horváth József után lezárja vitát. 
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Dr. Horváth József 
 
Ajkán a választásokat a szocialista önkormányzat azért nyerte meg, mert az ajkaiak 
értékelték az elmúlt nyolc év munkáját. A másik oldal pedig azért nem nyert 1990. óta 
egyszer sem, mert az ő munkájukat is értékelték.  
Ez a költségvetés közel 12 milliárd forintos. Ennyit fordítanak az idei évben a városra. Ez a 
jelenlegi körülmények között nem kicsi. A másik oldal azt mondta, hogy ez a költségvetés 
átgondolatlan. Ha ez így lenne, akkor Ajka városa már régen nem működne. Az 
önkormányzati tervező és elemző munkájuknak köszönhetően jó kilátások vannak arra, hogy 
a 2012-es évben is átlépnek, természetesen gondok közepette. Nem érdemes elemezgetni, 
hogy nehéz a jelenlegi helyzetük. Mondjanak egy olyan önkormányzatot, akik könnyű 
helyzetben vannak! A kormányzat ígérget. A FIDESZ kormány azért nyert, mert ígért. 
Egyetlen konkrétumot nem tett. A választásra készültek, nem a kormányzásra. Elmúlt egy év. 
Látványos, hangzatos határozatok vannak, konkrétumok nincsenek. Amiben konkrétum van, 
attól mindenkinek „égnek áll a haja”. Elmaradt az önkormányzati, a közoktatási törvény 
módosítása, az önkormányzati rendszer átalakítása, az állami szerepvállalás tisztázása. Nehéz 
ilyen helyzetben dolgozni. A kötelezően ellátandó feladatok nem csökkentek. A költségvetés 
egyensúlyát biztosítaniuk kell. Jelentős fejlesztéseik lesznek. A karbantartásoknak is eleget 
akarnak tenni. Úgy néz ki, hogy működtetni tudják a várost. Ehhez volt egy első 
konszolidációs folyamat, amiben 10%-os költségcsökkentés volt. Meg kell lépni a második 
lépcsőt is. Vannak olyan dolgok, amit mások kritizálnak, de ők úgy gondolják, hogy meg kell 
lépni. Ilyen pl. az iskolák visszavétele. A megye nem volt rossz gazdája az iskoláknak az 
elmúlt időszakban, de ott is vége van az osztogatásnak. Ha a megyénél maradnak az iskolák, 
akkor nagyobb bajba kerültek volna, mint most. Megmentették az iskolákat. Azért vették 
vissza az iskolákat, mert senki nem garantálta, hogy az ajkai két szakképző iskola tovább 
működhet. Ugyanígy van a Bródy gimnáziummal is. Az elmúlt alkalommal döntöttek, hogy 
17 fős létszámleépítés lesz az intézményrendszerben. Itt ennél kevesebbet olvashatnak. Ezt 
bízzák az intézményvezetőkre. A létszámot mindig az adott feladathoz igazították. Ott volt a 
tósoki óvoda kérdése. Tüntetések és összejövetelek voltak. Úgy döntöttek, hogy annak 
ellenér, hogy sokba kerül, maradjon a tósoki óvoda. Több gyereket elhoznak Tósokról, mint 
amennyit oda járatnak. Ha megmarad az intézmény, akkor valahol máshol csökkenteni kell. 
Éppen ezért a hét fős létszámleépítés ennek az ára. Ezt azok is tudták, akik a tüntetéseket 
szervezték.  Nem sarcolnak, főleg az iskolákat nem sarcolják. Látni kell, hogy a régi módon 
már nem lehet dolgozni. Jön a másik gondolat, hogy azért vették vissza az iskolákat, hogy 
elverjék a port a vezetőkön. A port a másik oldal verte el, amikor Becsei Évát, Nagy Zoltán 
kirúgták. Most valakit megbíztak egy fél évre. Kiírják a pályázatot. Garantálják, hogy olyan 
ember nem lesz iskolaigazgató, akit az alkalmazotti közösség 80%-a nem akar. Ilyen embert 
nem szabad megválasztani. Az, hogy mennyibe kerül ez? Normatíva mellett üzemeltetik az 
iskolát. Azzal, hogy visszavették a középiskolákat a személyi jövedelemadó visszajuttatás is 
közel 100 millió forintos. Ebben a félévben az ésszerű, racionális lépések mellett 30 millió 
forint pluszba kerülnek az iskolák. Éves szinten ez 60 millió forint. Ha a megyénél 
maradnak, akkor a megszorításokkal együtt a duplájába került volna. Azt gondolja, hogy 
mindenki számára jó döntést hoztak. Amikor a FIDESZ kormány megalakult, akkor a 
közszférából, az állami intézményekből két lábbal rúgták ki indoklás nélkül az embereket. A 
létszámleépítésben nem utánozzák a másik oldalt. A konkurenciát nem fogadja el a másik 
oldal se és a kormány se. A Naplóban olvasott egy SMS-t: „Ne lopj, ne csalj, ne hazudj, a 
kormány nem bírja a konkurenciát!” 
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Schwartz Béla 
 
Peternics Mihály hozzászólására reflektál. A kábeltelevízióval kapcsolatban az elmúlt héten 
is keresték a kivitelezőt. A megállapodásuk szerint már meg kellett volna kezdődni a 
munkának. Reméli, hogy a nyár folyamán ez megtörténi. 
A többi hozzászólásra nem kíván reflektálni. 
 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 6 nem szavazattal és tartózkodás 
nélkül a javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 
 

148/2011. (VI.28.) Kt. határozat 
 
Ajka város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásához 
kapcsolódóan az alábbi kiemelt feladatokat jelöli 
meg: 
 
1. A képviselő-testület megbízza a 
polgármestert, hogy konszolidációs folyamat II. 
szakaszát indítsa el a szükséges intézkedéseket 
tegye meg.  
 
Felelős:  polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30.  
 

Schwartz Béla 
 
Szavazásra teszi fel a rendelet egy olvasatban történő megalkotását. 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 6 nem szavazattal és tartózkodás 
nélkül egy olvasatban az alábbi rendeletet alkotja: 
 

15/2011. (VI.29.) rendelet 
 
Ajka város Önkormányzata képviselő-testülete 
„Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről” 
szóló többször módosított 3/2011.(II.11.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 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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6.  A szociális ellátásokról szóló 4/2008.(II.18.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 
 

Schwartz Béla 
 
Az előterjesztést megtárgyalta a Humán és Népjóléti Bizottság, valamint a Pénzügyi és 
Ügyrendi Bizottság. Felkéri a bizottsági elnököket, hogy ismertessék a bizottságuk 
határozatát. 
 
Utassy István 
 
A Humán és Népjóléti Bizottság a rendelet egy olvasatban történő megalkotását javasolja a 
képviselő-testületnek.  
 
Dorner László 
 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a rendelet egy olvasatban történő megalkotását javasolja a 
képviselő-testületnek.  
 
Dr. Jáger László 
 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság már észlelte, hogy a rendelet 2§-ában, helyesen a „25§. (4) 
bekezdés b) pontja helyébe az alább rendelkezés lép” szövegrész kell, hogy szerepeljen. Kéri, 
hogy így fogadják el a rendeletet.  
 
Schwartz Béla 
 
Szavazásra teszi fel a rendelet egy olvasatban történő megalkotását.  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület létszáma 13 főre változott. 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 5 
tartózkodás mellett a javaslatot elfogadja és egy olvasatban az alább rendeletet alkotja: 
 
 

16/2011. (VI.29.) rendelet 
 
Ajka város Önkormányzata képviselő-testülete „A 
szociális ellátásokról szóló 4/2008.(II.28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 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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7.  Pályázati kiírás az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium intézményvezetői 

megbízására 
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 képviselő-
testületnek.  
 
Ravasz Tibor 
 
Annyi lenne a vicces megjegyzése, hogy ha még beletennék, hogy szemüveges és szakállas 
jelentkezőt lehet csak erre a posztra felvenni, akkor ez a kiírás tökéletesen ráillene a mostani 
intézményvezető helyettes úrra. Ez több, mint vérlázító.  
 
Pákai Péter 
 
Ravasz Tibor érvelését folytatva, akkor azt is bele kellene tenni, hogy 80%-nak ellene kell 
szavaznia.  
 
Ravasz Tibor 
 
Az első közbevetését hasonló szándékkal tette, hogy valaki majd ehhez hozzászól és megvédi 
az informatikai végzettség megjelölését a pályázati kiírásban. De úgy látja, hogy a másik 
oldalon ülő pedagógus szakmai végzetséggel és szakértői tudással rendelkező kollégák nem 
védik meg ezt a pályázati kiírást. Kíváncsian várná arra a választ, hogy egy ilyen összevont 
szakképző intézmény élére miért pont egy informatikai végzettséggel rendelkező pályázó a 
legmegfelelőbb jelölt? Véleménye szerint erre valaki valaha majd választ fog adni.  
 
 
Schwartz Béla 
 
A vitát lezárta. Ilyen személyeskedő megjegyzésekre nem kívánnak reagálni, mint amit a 
képviselő úr keverget össze-vissza.  
 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 5 
tartózkodás mellett a javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 
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149/2011.(VI.28.) Kt. határozat 
 
Ajka város Önkormányzatának Képviselő-
testülete pályázati kiírás közzétételét rendeli el az 
előterjesztés mellékletét képező pályázati 
hirdetménnyel egyezően az Ajkai Szakképző 
Iskola és Kollégium intézményvezetői 
megbízására. 

 
Utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati 
kiírás közzétételéről és az eljárás lebonyolításáról. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 

8.  Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény Alapító Okiratának módosítása 
Előadó: Schwartz Béla polgármester 
 

Schwartz Béla 
 
Az előterjesztést megtárgyalta a Humán és Népjóléti Bizottság, valamint a Pénzügyi és 
Ügyrendi Bizottság. Felkéri a bizottsági elnököket, hogy ismertessék a bizottságuk 
határozatát. 
 
Utassy István 
 
A Humán és Népjóléti Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-
testületnek.  
 
Dorner László  
 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-
testületnek.  
 
Dr. Jáger László 
 
A határozati javaslatot annyival egészítené ki, hogy természetesen az alapító okiratban 
helyesen szerepel, hogy a költségvetési szerv neve Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény. Ezt azonban a határozati javaslat elején is szerepeltetni kell, az 
alapító okirat 1-es pontjaként, hiszen az intézmény neve a jelenlegi állapot szerint még nincs 
átnevezve. Tehát jelenleg még mindig szerepel a törzskönyvi nyilvántartásban a 
szakközépiskola. Így egy névváltoztatást is bejelentenek a kincstár felé.  
 
Schwartz Béla 
 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 13 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 
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150/2011. (VI.28.) Kt. határozat 
 
Ajka város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Bródy Imre Gimnázium, 
Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény Alapító Okiratát 2011. július 1-jei 
hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 
Az Alapító Okirat  
- 1. pontjában a költségvetési szerv nevéből a 
„szakközépiskola” törlésre kerül: 
Költségvetési szerv neve: Bródy Imre Gimnázium 
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. 
- 1. pontja kiegészül  
„Irányító szerve: Ajka Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
Irányító szerv székhelye: 8400 Ajka, Szabadság 
tér 12.” Szövegrésszel; 
 
- 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
középfokú oktatás…..”; 

 
- 5. pontjában a Tevékenység típusai szövegrész 

alatt található szakfeladatok száma jogszabályi 
változás következtében módosulnak; 

 
- 7. pontja az alábbiak szerint változik: 

„Irányító, fenntartó szerv neve, székhelye: 
Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete 

 (8400 Ajka, Szabadság tér 12.) ; 
 

- 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„Alapítói jogokkal rendelkező szerv neve, székhelye: 
 Ajka város Önkormányzatának Képviselő - testülete 

   8400 Ajka Szabadság tér 12”. 
 

- 10. pontja az alábbiak szerint egészül ki: 
„……Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: 

Önállóan működő és gazdálkodó intézmény,……” 
 

- 11. pontban található maximális gyermek-,  
tanulólétszám a gimnáziumban 700 főről 650 
főre csökken; 

 
-  14. pontban a művészeti ágak, azon belül 

tanszakok megnevezése az előterjesztés 
mellékletében szereplő egységes szerkezetű 
Alapító Okiratban foglaltak szerint módosul.  
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 
intézmény egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratát az intézmény vezetőjének,, a törzskönyvi 
nyilvántartást vezető szerv, valamint a Közoktatási 
Információs Rendszer részére küldje meg. 
 
Felelős: polgármester: 
Határidő: azonnal  
 
 

9.  „Ajka Városért” Alapítvány Alapító Okiratának módosítása 
Előadó: Schwartz Béla polgármester 
 

Schwartz Béla 
 
Az előterjesztést megtárgyalta a Humán és Népjóléti Bizottság, valamint a Pénzügyi és 
Ügyrendi Bizottság. Felkéri a bizottsági elnököket, hogy ismertessék a bizottságuk 
határozatát. 
 
Utassy István 
 
A Humán és Népjóléti Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-
testületnek.  
 
Dorner László  
 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-
testületnek.  
 
Schwartz Béla 
 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 13 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 
 

151/2011.(VI.28.) Kt. határozat 
 
1. Ajka város Önkormányzata Képviselő-
testülete az „Ajka Városért”  
Alapítvány Kuratóriumi tagjainak 
költségátalányát 2011. június 30. napjával 
megszünteti. 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére, a tagok 
értesítésére.  
 
2.  Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a Veszprém Megyei Bíróság nyilvántartásába 70. 
sorszám alatt bejegyzett „Ajka Városért” 
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Alapítvány Alapító Okiratát 2011. július 1. 
napjával az alábbiak szerint módosítja: 
 
Az alapító az Alapítvány Alapító Okirat 10. 
pontjának 3. bekezdését az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
A kuratórium tagjait tevékenységükért díjazás 
nem illeti meg. 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a 
változások Veszprém Megyei Bíróságnál történő 
átvezetése iránt. 
  
Felelős: polgármester 
Határidő: 2011. június 30. 
 

10.  Az új közfoglalkoztatási program megvalósítása Ajka városában 
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 lefogadását javasolja a képviselő-
testületnek.  
 
Pék Attila 
 
Tudják, hogy a városrészek területfenntartását a falugondnokok végzik. A jelenlegi gazdasági 
helyzet miatt eléggé meg lett nyirbálva a feladatuk. Kéri, hogy lehetőség szerint a 
falugondnokok számára ebből a közfoglalkoztatási programból minél nagyobb létszámot 
helyezzenek ki a városrészekre.  
 
Schwartz Béla 
 
Egyetért a javaslattal. Kéri a kollégákat, akik ezzel foglalkoznak, hogy ennek tegyenek eleget.   

 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület létszáma 14 főre változott. 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 14 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 
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152/2011.(VI.28.) Kt. határozat 
 
1. Ajka város Önkormányzata Képviselő-
testülete Ajka város Önkormányzata által 2011. 
június 1. és 2011. november 30. napjáig terjedő 
időszakra vonatkozóan 2011. április 18. napján 
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. A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, 
hogy a 2011. június 1. és 2011. november 30. 
közötti időszakban megvalósítandó rövid 
időtartamú közfoglalkoztatáshoz szükséges önrész 
fedezetét - a Munkaügyi Központhoz 2011. április 
18. napján benyújtott és eredményesen elbírált 
pályázatban résztvevő intézményeinek valamint 
az együttműködési megállapodás alapján 
közfeladatot ellátó civilszervezetek részére - a 
ténylegesen megkötésre kerülő 
munkaszerződésekkel alátámasztott és benyújtott 
igénynek megfelelően biztosítsa.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2011. december 10-ig folyamatos 
 

11.  Az „Útravaló” program felülvizsgálata 
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 az előterjesztés I. határozati javaslatának elfogadását 
javasolja a képviselő-testületnek.  
 
Ravasz Tibor 
 
Foglalkozott-e az előterjesztő azzal a ténnyel, hogy az újszülöttek megszületése után nyújtott 
anyagi támogatás érdekében nagyon sok anyagi támogatásban részesülő bejelentkezik Ajkára 
állandó lakhelyre, akár szülőkhöz, nagyszülőkhöz és egyebek. Ezt követően néhány hét, vagy 
hónap múlva, pedig természetesen kijelentkezik, hiszen életvitelszerűen nem lakik itt. A be- 
és a kijelentkezők számának arányából és a kettő halmaznak a lefedettségéből adódik. Ha ezt 
megnézné a polgármester úr, akkor sokat tudna ebben a tekintetben megspórolni. Az itteni 
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életvitelszerű életet az újszülött születése előtt és azt követően is valamelyest vizsgálni 
kellene. Egyelőre most csak egyetlen feltétel van, hogy a pályázás pillanatában állandó 
bejelentett lakcímmel rendelkezzen a gyermek szülője. Azt nem vizsgálják, hogy mióta lakik 
itt, és azt követően mikor megy el a városból. Ez sajnos bevett gyakorlattá vált Ajka 
városában.  
 
Dr. Jáger László 
 
Ilyen oldalról a hivatal részéről nem vizsgálta a kérdéskört. Ezzel kapcsolatos panasz nem 
érkezett. Annak semmi akadályát nem látja, hiszen ez a határozati javaslat az alapítvány 
kuratóriuma fele a főjogosultsági feltételt határozza meg, hogy esetleg készüljön egy ilyen 
vizsgálat a hivatalon belül és a kuratórium esetleg dönthet úgy, ha úgy ítéli meg, hogy a 
támogatás igénybevétele visszaélésszerű, hogy azt nem ítéli meg. Megvizsgálják ezt a 
feltételrendszert.  
 
Fülöp Zoltán 
 
Ezen önkormányzati rendelet taglalja-e pontosan azt, hogy mennyi időn belül kell kifizetni a 
jogosultnak ezt az önkormányzati támogatást? Az elmúlt időszakban megtörténtek-e ezek a 
kifizetések, illetve milyen arányban? 
 
Dr. Jáger László 
 
Megtörténtek az elmaradt kifizetések. Ezt nem szabályozza semmi, hiszen a képviselő-testület 
a mindenkori költségvetési rendeletében határozza meg, hogy az „Útravaló” program 
keretében mennyi előirányzatot biztosít. Ezen túlmenően maga az „Útravaló” program 
tartalmazza azokat a főbb keretszabályokat, amely kereteken belül az „Ajka Városért” 
Alapítvány kuratóriuma dönt a támogatásról. Tehát határidő a folyósításra nincs, mint ahogy 
arra sem, hogy a kuratóriumnak mennyi időn belül kell a benyújtott kérelmekről dönteni. 
 
Fülöp Zoltán 
 
Célszerűbb volna egy határidőhöz kötni a kifizetéseket. Ezek az emberek és az itt élő 
állampolgárok jogosan várják el, hogy ha már van egy ilyen önkormányzati rendelet és ilyen 
támogatásra számíthatnak, hogy ez belátható időn belül a gyermekre, a gyermek nevelésére, 
öltöztetésére és a család segítésére szolgáljon, akkor ne kelljen várni másfél évet arra, hogy 
megkapja az 50.000 Ft-ot. Nagyon sok panasz érkezett ezzel kapcsolatba hozzájuk, ezért várta 
volna a jegyző úrtól, hogy erre egy korrekt választ ad, de valószínűleg nem történt erre 
felmérés. Meg kellene ezt nézni. Nagyon, nagyon sok panasz érkezik, hogy ezek a kifizetések 
nem történnek meg.  
 
Schwartz Béla 
 
Ez valószínűleg így van, ahogy a képviselő úr elmondja. Ez egy komplex folyamat, hiszen az 
újszülöttekkel való foglalkozás komplex folyamat. Kezdődik azzal, hogy megszületik a 
gyermek. Ravasz Tibor képviselő úrnak a felvetése jogos, hogy már előtte is történjen Ajka 
városával egy folyamatos ittlétre vonatkozó bizonyíték. Aztán elültetnek egy fát a gyermek 
tiszteletére. Sajnos ilyen panasz is érkezett, éppen a képviselő úrral kapcsolatban, hogy 
hiányolják, hogy egyetlen egy faültetésen nem vett részt. Majd következik ez a támogatási 
rendszer. Ez valóban így helyes, ahogy a képviselő úr felveti, az más kérdés, hogy 
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finanszírozási szempontból hogy tudnak ennek eleget tenni. A mostani rendszert úgy alakítják 
át, hogy ezt lehetne pályázati elemekkel színesíteni, hiszen kérni kell. Az eddigi automatikus 
volt, a mostanit pedig kérni kell. Ilyen értelemben Ravasz Tibor javaslatát be tudják építeni, 
valamint Fülöp Zoltán javaslatára is vissza tudnak térni.  
 
Ravasz Tibor 
 
Látszik az előterjesztésben, hogy az „Útravaló” program összetevőit, akár a születés, akár a 
házasságkötés és egyéb időpontokban nyújtandó támogatások folyósítását felfüggesztette az 
önkormányzat. Mindenki előtt tisztának kell lenni, hogy ezek per pillanat felfüggesztett 
pályázati kiírások, tehát úgy beszélnek róla, mintha ezeket most nyújtanák, de gyakorlatilag 
nem nyújtják. Lehetőség van rá, de az összeset egy határozattal annak idején felfüggesztették. 
Van egy önkormányzati határozat, amivel ezeket felfüggesztették, utána pedig arról 
beszélnek, hogy az újszülöttek tekintetében hogyan csökkentik a támogatást. Egyik szeme sír, 
a másik nevet, mert egy felfüggesztett támogatást csökkentenek. Lehet, hogy a határozatból ki 
kellene, hogy derüljön, hogy a sok-sok támogatási forma közül az „Útravaló” programon 
belül ezt az egyet most újra aktiválják, és ezeket újra fogják biztosítani, csak kisebb összegbe. 
Arra hívná fel még a polgármester úr figyelmét, hogy ugyanilyen aktiválandó pályázati forma 
lehetne még akkor is, ha költségvetési nehézségeik vannak a munkahelyteremtés és a 
munkahelymegőrző támogatások kérdése. Biztosan emlékszik rá polgármester úr, hogy 
beszélgettek arról, hogy a tajvani befektetők, akiket fogadtak milyen elképzelésekkel jöttek. A 
múlt héten újra itt volt a régi delegációból kettő cég, sajnos azt kellett nekik mondania, hogy 
most a munkahelyteremtő támogatások az önkormányzat részéről fel vannak függesztve. Ezt 
kétszer is lefordíttatta a tolmáccsal a tajvani üzletember, mert megdöbbent rajta. Abban bízik, 
hogy ez csak egy időleges állapot, és amikor ezeknek a befektetőknek a szándéka beélesedik 
talán addigra már tudnak ebben a tekintetben előrelépni.  
 
Dr. Jáger László 
 
Az előterjesztés is tartalmazza az első oldal alján, hogy 2011. január 1. napjától az első 
házasságot kötők támogatása, az egészségmegőrző támogatás, a „Nyújtsd a kezed” program, 
valamint a „Virágos Ajkáért” mozgalom támogatása került átmenetileg felfüggesztésre. Tehát 
ez a fajta újszülöttek támogatása nem. Annyi volt, hogy nem emelkedett a korábbihoz képest, 
illetve most csökkentésre kerül.  
 
Schwartz Béla 
 
Szívesen venné, ha a két tajvani üzletember még mindig érdeklődik Ajka iránt, azok 
felkeresnék. Megkéri a képviselő urat, hogy ezt továbbítsa feléjük. Mit szeretnének Ajkán? 
Mi az elképzelésük?  
 
Ravasz Tibor 
 
Polgármester úr utólagos engedelmével azt mondta a tajvani befektetőknek a múlt héten 
kedden, amikor itt jártak az ajkai ipari parkban, hogy a szakirodától kapott táblázatok alapján 
három önkormányzati területet ajánlottak a figyelmükbe, amellett, hogy lenne magánterület is. 
A szakiroda sokat segített, hogy ezzel kapcsolatban információkat adott. Kivitték az ipari 
parkba a befektetőket és azt mondta nekik, hogy a legközelebbi ideutazásukkor, ami októberre 
várható, akkor a polgármester úr, előzetes egyeztetést követően, szívesen fogadja őket. Ezen a 
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héten pénteken érkezik a második 20 cégvezetőből álló delegáció. Ha úgy gondolja, hogy 
azoknak egy része, aki Ajkára is ellátogat, áll rendelkezésére.  
 
Schwartz Béla 
 
Természetesen a korábbi feltételek nem változtak, tehát állnak a kérdések elébe. Az a kérése, 
hogy magnót ne hozzanak.  
 
Fülöp Zoltán 
 
Ahogy jegyző úr felolvasta azokat a támogatás felfüggesztéseket, amely január 1-jétől életbe 
lépett, szeretné kérni, hogy a határozati javaslatban szereplő 50.000 Ft-ot ne csökkentsék le 
32.000 Ft-ra. Ezek annyira kicsi tételek, és történik megszorítás máshol is, de megint csak 
olyan dolgot követnek el, amellyel azt a pici kis ösztönzést, hogy gyermekek szülessenek 
minél nagyobb lélekszámmal, minél jobban erősödjön a város, azt a lehetőséget veszik el a 
fiataloktól. Biztosítsák, adjanak bizalmat nekik, mert ezzel bizalomvesztés lesz.  
 
Schwartz Béla 
 
Szavazásra teszi fel az I. határozati javaslat elfogadását. 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 6 nem szavazattal és tartózkodás 
nélkül a javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 
 

153/2011.(VI.28.) Kt. határozat 
 
Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 209/2010.(XII.22.) Kt határozatát 2011. 
július 1. napjától az alábbiak szerint módosítja: 
Az önkormányzat anyagi támogatást nyújt minden 
Ajkán anyakönyvezett újszülött gyermeknek, 
akinek az anyakönyvi jogszabályok értelmében 
származási helyéül Ajka kerül bejegyzésre, 
továbbá a gyermeket gondozó családban az egy 
főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 200%-át. Támogatás mértéke: 2011. 
július 1. napjától gyermekenként 50.000.-Ft. 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, 
hogy a program működtetéséhez szükséges 
feladatok végrehajtását biztosítsa, és a 
támogatások folyósításához szükséges pénzügyi 
fedezetet évente a költségvetési rendeletben 
szerepeltesse. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2011. június 30. 
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Schwartz Béla 
 
Tájékoztatásul elmondja, hogy az ellenzék nem támogatta az 50.000 Ft elfogadását. Sajnos a 
frakcióvezető úr vizet prédikált és bort ivott.  
 
12.  Ajkai 4812/2 hrsz-ú ingatlanból földrészlet 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 javaslatának lefogadását javasolja a 
képviselő-testületnek, az alábbi kiegészítéssel: Azon tulajdonosok részére, akik út biztosítása 
céljából ingyenesen adták át az önkormányzat részére a területrészeket, azoknak az 
önkormányzat térítésmentesen adja vissza a két méter széles területrészt azzal, hogy a 
telekalakítási költségeket az önkormányzat viseli.  
 
Pék Attila 
 
Jónak tartja Pákai Péter elnök úrnak az előterjesztését, hiszen aki ingyen átadta ezt a területe, 
azzal ne fizettessék még egyszer meg. Azonban aggályai vannak a kerítés vonalával 
kapcsolatban, hiszen van már olyan tulajdonos, aki jelezte szándékát, hogy nem szeretné 
megvásárolni. Bízik benne, hogy később esetleg más álláspontra jut és akkor egy egységes 
vonal alakul ki. Jó lett volna egy lakossági fórumot tartani ennek a nyolc telektulajdonosnak 
esetleg helyi képviselő bevonásával. Talán előbb jutottak volna közös álláspontra.  
 
Schwartz Béla 
 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 14 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 
 

154/2011.(VI.28.) Kt. határozat 
 

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
ajkai 4812/2 hrsz-ú „út” megnevezésű 2503 m2 
nagyságú földrészlet szabályozási szélességének 
megváltozása miatt az utca nyugati oldalával 
határos ingatlanok tulajdonosai részére a 2.00 m 
széles sáv tulajdonba kerülését az alábbiak alapján 
biztosítja: 

 azon tulajdonosok részére, akik út biztosítása 
céljából ingyenesen adták át az önkormányzat 
részére a területrészeket, azoknak az 
önkormányzat térítésmentesen adja vissza a 2 
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méter széles területrészt azzal, hogy a 
telekalakítási költségeket az önkormányzat viseli; 

 az új tulajdonosok részére az önkormányzat 1.000 
Ft/m2 + ÁFA értéken értékesíti a 2 méter széles 
területrészeket; 

 az új vevők kötelesek a telekalakítás költségeit 
viselni; 

 a tulajdonosok kötelesek hozzájárulni a 
közvilágítási hálózat nyomvonalán vezetékjog 
bejegyzéséhez az ingatlan-nyilvántartásba. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 
a vagyonrendelet módosítását és a telekalakítási 
eljárás jogerős befejezését követően a fenti 
feltételek alapján a vételi lehetőséggel élni kívánó 
tulajdonosokkal az adásvételi szerződéseket kösse 
meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2011. november 30. 
 

13.  A polgármester szabadságának engedélyezése 
Előadó: Schwartz Béla polgármester 
 

Schwartz Béla 
 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 14 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 
 

155/2011.(VI.28.) Kt. határozat 
 

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-
testülete Schwartz Béla polgármester részére a 
2011. évi rendes szabadsága terhére 2011. július 
4-től július 8-ig, valamint július 13-tól július 29-ig 
összesen 18 munkanap szabadság igénybevételét 
engedélyezi. 

 
Felelős:    jegyző 
Határidő: azonnal 
 

Schwartz Béla 
 
Megköszöni a képviselők és a vendégek részvételét, majd az ülést 10.50 órakor bezárja. 
 

K.m.f. 
 
 Schwartz Béla             Dr. Jáger László 
   polgármester            címzetes főjegyző

Megjegyzés [PH3341]:  


