Ügyszám: 1/9-27/2011.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. július 12-én 10.00
órakor megtartott rendkívüli üléséről

Ülés helye:

Polgármesteri Hivatal, VI. emeleti nagyterme

Jelen vannak:

Schwartz Béla polgármester,
Dr. Horváth József alpolgármester,
Dorner László, Fenyvesi Zoltán,
Fülöp Zoltán, Johanidesz Sándor,
Molnár László, Pákai Péter,
Peternics Mihály, Pék Attila,
Rieder András, Ravasz Tibor,
Rosta Albert, Táncsics Tamás,
Utassy István
Összesen: 15 fő képviselő-testületi tag

Valamennyi napirendi pont tárgyalásánál jelen vannak:
Dr. Jáger László jegyző
Szőke Melinda az Önkormányzati és Humánszolgáltató Iroda irodavezető-helyettese
Dr. Somogyi Gyöngy a Szociális és Igazgatási Iroda irodavezető-helyettese

2. napirendi pont tárgyalásánál jelen van:
Szabó-Vizy Márta az Önkormányzati és Humánszolgáltató Iroda ügyintézője

Schwartz Béla
Köszönti Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testületét és az ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 15 tagja közül 15 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt
megnyitja.
A rendkívüli ülés összehívásának indoka: a létszámcsökkentési pályázat beadásának határideje.
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Napirend megállapítása
Schwartz Béla
Szavazásra teszi fel a napirend meghívó szerinti elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
napirendjét elfogadja és meghozza alábbi határozatát:
156/2011. (VII.12.) Kt. határozat
Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja
meg:
1. A lakások és helyiségek bérletére és
elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló
többször módosított 30/1993. (XII.28.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Schwartz Béla polgármester
2. Pályázat létszámcsökkentés kiadásaira
Előadó: Schwartz Béla polgármester

Napirend
1.

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
Az előterjesztést megtárgyalta a Humán és Népjóléti Bizottság, valamint a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság. Felkéri a bizottsági elnököket, hogy ismertessék a bizottságok 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.
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Schwartz Béla
Szavazásra teszi fel a rendelet egy olvasatban történő megalkotását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
javaslatot elfogadja, és egy olvasatban az alábbi rendeletet alkotja:
17/2011. (VII.14.) 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.
A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Utasítja a jegyzőt, gondoskodjon a rendelet helyben
szokásos módon történő kihirdetéséről.
Felelős:
Határidő:

2.

jegyző
azonnal

Pályázat létszámcsökkentés kiadásaira
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 bizottságok 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
Felhívja a képviselő-testület figyelmét, hogy minden képviselőhöz eljuttattak egy kiegészítést.
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Ravasz Tibor
Az Ajka Városi Óvodából, az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégiumból és a Fekete István –
Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskolából személy szerint kiket
terveznek elküldeni? Neveket szeretne hallani. Az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégiumból
elküldött pedagógusok tekintetében milyen szakmai érvek alapján döntött az iskola igazgatója? A
sajtóból úgy hallották, hogy az igazgató úr döntött, nem politikai döntésről van szó. A szakmai
érvekre kíváncsiak. Jelen van az igazgató, ha megadják neki a szót, akkor ezt is hallhatják.
Schwartz Béla
Azért, hogy rendben menjenek a dolgok, megkéri a jegyzőt, hogy a kérdések egyik felére
válaszoljon.
Dr. Jáger László
Ravasz Tibor kérdésének első felére azt a választ adja, hogy az nem nyilvános adat. A konkrét
személyek vonatkozásában az intézményvezetők döntöttek, ahhoz a képviselő-testületnek nincs
köze. Mivel a képviselő-testület nyilvános ülésen tárgyalja ezt a napirendet, így személyi
kérdések megtárgyalására nem kerülhet sor.
Schwartz Béla
Ennek megfelelően kéri a további kérdéseket és hozzászólásokat!
Fülöp Zoltán
Létszámokban gondolkodnak. Egy támogatás igényelt összegének összértékét kapták meg 2011es, illetve 2012-es évre vetítve. Ajka városának mibe fog kerülni ez a létszámleépítés a 20112012-es évben? A pályázaton esetlegesen elnyerhető összeg csak részben fedezi a végkielégítésre
szánt összeget. Jelentős létszámleépítésről, kardinális kérdésről van szó. Pénzügyileg és
személyekre vonatkozóan nagyon sok embert érint ez a dolog. Javasolja, hogy zárt ülés keretében
folytassák a napirend tárgyalását, hogy korrektül átbeszélhessék a napirendet. Nem kell a sajtó
nyilvánossága.
Schwartz Béla
A javaslatra később visszatérnek a kérdésekre adott válasz után. Megkéri Szabó-Vizy Mártát,
hogy válaszoljon arra a kérdésre, hogy mennyibe kerül az önkormányzatnak ez a kiadás. Ez egy
folyamatban lévő dolog, ami nem zárult le, de tárgyilagos volt a kérdés. Ravasz Tibor kérdésére
nem tudnak válaszolni.
Szabó-Vizy Márta
Nem tud a kérdésre válaszolni. Az intézmény költségvetésének a megállapításakor készültek
ilyen számítások. Nem rendelkezik ezzel az anyaggal. Kizárólag a pályázattal foglalkozott. Arra
vonatkozóan tud adatokat mondani, de az az előterjesztésben is szerepel.
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Schwartz Béla
Az önkormányzat költségvetésében viszonyított tételekhez mondja a választ. A tervezett
intézkedések végrehajtása 116 millió forint megtakarítást jelent az önkormányzatnak. A
költségvetésük ennyivel fog csökkenni egész évre vetítve az 2012-es évet követő lezárás után. A
konkrét kérdés nem erre vonatkozott, hanem arra, hogy mennyibe kerül. Ez 30 millió forint
kiadást jelent az önkormányzatnak. Ebből 16 millió forintot fognak most visszaigényelni. A 116
millió forintot a teljes csökkentésre mondja, miután befejeződött az átszerveződés.
Javaslat érkezett arra, hogy a napirendet zárt ülés keretében tárgyalja a képviselő-testület. Nem
javasolja a zárt ülés elrendelését.
Szavazásra teszi fel a javaslat elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 8 nem szavazattal és tartózkodás
nélkül a javaslatot elvetette.
Ha nincs hozzászólás, akkor a vitát lezárja.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület szavazás előtti létszáma 8 fő.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
javaslatot elfogadja és meghozza az alábbi határozatot:
157/2011. (VII.12.) Kt. határozat
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. számú
melléklet 7. pontjában foglaltak, valamint az 5/2011. (III. 3.) BM rendelet alapján Ajka Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulást igényel az általa fenntartott költségvetési
szerveknél biztosított feladatellátás racionálisabb megszervezése folytán adódó álláshelymegszüntetéssel együtt járó, 2010. szeptember 30. napját követően hozott létszámcsökkentési
döntéseihez kapcsolódó 2011. évben esedékes és 2012. évre áthúzódó jogszabályi kötelezettségei
teljesítéséhez.
Ajka város Önkormányzata a feladatellátás racionálisabb megszervezése érdekében
főfoglalkozásban, határozatlan idejű közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban állók (a
továbbiakban együtt : foglalkoztatott) –jogviszonyának megszüntetéséről döntött, melyek közül a
pályázat II. ütemében az alábbi költségvetési szervek többletkiadásaira nyújt be támogatási
igényt:
A létszámcsökkentést megalapozó intézkedések
Ajka város Önkormányzatának képviselő-testülete a feladat-ellátás racionális megszervezése
érdekében létszámcsökkentést rendelt el az Ajka Városi Óvodánál, melynek során az intézmény
141,5 fős engedélyezett létszámát a 3/2011. (II.11.) önkormányzati rendeletében 9,5 fővel, a
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15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendeletében 7 fővel 125 főre csökkentette. A döntés
végrehajtása során a 16,5 főből 7 fő közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő
megszüntetésére került sor.
A felmentéssel kapcsolatos munkajogi kifizetésekre a támogatás igényelt összege 2011. évre
vonatkozóan 3.832.205 Ft, 2012. évre vonatkozóan 3.774.927 Ft, összesen 7.607.132 Ft.
Ajka Városi Óvoda
8400 Ajka, Bródy Imre u. 7.
Engedélyezett létszám létszámcsökkentés előtt:
Engedélyezett létszám létszámcsökkentést követően
Csökkentéssel érintett személyek száma:
Pályázatban figyelembe vett személyek száma
Megszüntetett álláshely
Megszüntető okirat
kiállításának dátuma
1
1
1
1
1
1
1

óvónő
óvónő
óvónő
óvónő
óvónő
óvónő
óvónő

2011.02.28.
2011.02.28.
2011.02.28.
2011.07.11.
2011.07.11.
2011.07.11.
2011.07.11.

141,5 fő
125 fő
16,5 fő
7 fő
Felmentés kezdete

2011.03.01.
2011.03.01.
2011.03.01.
2011.07.11.
2011.07.11.
2011.07.11.
2011.07.11.

A Képviselő-testület a Fekete István – Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és
Szakközépiskola 123,65 fős engedélyezett létszámát a 3/2011. (II.11.) önkormányzati
rendeletében 7,25 fővel és a 124/2011. (V.25.) Kt. határozatában 1 fővel 115,4 főre csökkentette.
A döntés végrehajtása során a 8,25 főből 3 fő közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel
történő megszüntetésére került sor.
A felmentéssel kapcsolatos munkajogi kifizetésekre a támogatás igényelt összege 2011. évre
vonatkozóan 1.341.921 Ft.
Fekete István – Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola
Ajka, Fürst Sándor u. 2.
Engedélyezett létszám létszámcsökkentés előtt:
123,65 fő
Engedélyezett létszám létszámcsökkentést követően
115,4 fő
Csökkentéssel érintett személyek száma:
8,25 fő
Pályázatban figyelembe vett személyek száma
Megszüntetett álláshely
Megszüntető okirat
kiállításának dátuma
1 pedagógiai asszisztens
1 karbantartó
1 nyelvtanár

2011.02.28.
2011.02.28.
2011.05.30.

3 fő
Felmentés kezdete

2011.03.01.
2011.03.01.
2011.06.01.

7
A 3/2011. ( II.11.) önkormányzati rendelet a Polgármesteri Hivatal 82 fős engedélyezett
létszámát 2 fővel, a 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet 1 fővel 79 főre csökkentette. A
döntés végrehajtása során 3 fő közszolgálati jogviszonyának felmentéssel történő
megszüntetésére került sor.
A felmentéssel kapcsolatos munkajogi kifizetésekre a támogatás igényelt összege 2011. évre
vonatkozóan 3.007.926 Ft.
Polgármesteri Hivatal
Ajka, Szabadság tér 12.
Engedélyezett létszám létszámcsökkentés előtt:
Engedélyezett létszám létszámcsökkentést követően
Csökkentéssel érintett személyek száma:
Pályázatban figyelembe vett személyek száma
Megszüntetett álláshely
Megszüntető okirat
kiállításának dátuma
1 ügykezelő
1 szervezési-oktatási ügyintéző
1 városgazdálkodási ügyintéző

2011.02.14.
2011.02.14.
2011.06.30.

82 fő
79 fő
3 fő
3 fő
Felmentés kezdete

2011.03.01.
2011.03.01.
2011.07.11.

Ajka város Önkormányzata és a Veszprém Megyei Önkormányzat között a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 88. § (9) bekezdése és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 70. § (1) bekezdése alapján kötött megállapodás 2011. június 30. napjával lejárt. A
Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményt, a Bánki
Donát Szakképző Iskola és Kollégiumot valamint a Bercsényi Miklós Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégiumot 2011. július 1. napjától Ajka Város Önkormányzata működteti.
Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 64/2011. (IV.13.) Kt. határozatában döntött
arról, hogy 2011. július 1. napjától megszünteti a Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégiumot,
valamint a Bercsényi Miklós Szakközépiskola és Kollégiumot és jogutódlással új intézményként
megalapítja az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium elnevezésű intézményt.
Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének
módosításáról szóló 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendeletében 2011. július 11. napjától az
Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium 166,5 fős engedélyezett létszámát 20 fővel 146,5 főre
csökkentette. A döntés végrehajtása során 1 fő közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel
történő megszüntetésére került sor.
A felmentéssel kapcsolatos munkajogi kifizetésekre a támogatás igényelt összege 2011. évre
vonatkozóan 1.225.320 Ft, 2012. évre vonatkozóan 1.103.381 Ft, összesen 2.328.701Ft.
Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium
Ajka, Bródy Imre u. 2.
Engedélyezett létszám létszámcsökkentés előtt:
Engedélyezett létszám létszámcsökkentést követően
Csökkentéssel érintett személyek száma:

166,5 fő
146,5 fő
20 fő
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Pályázatban figyelembe vett személyek száma
Megszüntetett álláshely

1 takarító
1 közgazdász szakmai tanár
1 magyar nyelv és irodalom,
bölcsész magyar
és orosz szakos tanár

Megszüntető okirat
kiállításának dátuma

3

fő

Felmentés kezdete

2011.07.11.
2011.07.11.
2011.07.11.

2011.07.11.
2011.07.11.
2011.07.11.

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének
módosításáról szóló 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendeletében 2011. július 11. napjától a
Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 72,5 fős
engedélyezett létszámát 3,75 fővel 68,75 főre csökkentette. A döntés végrehajtása során 2 fő
közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetésére került sor.
A felmentéssel kapcsolatos munkajogi kifizetésekre a támogatás igényelt összege 2011. évre
vonatkozóan 1.893.763 Ft.
Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Ajka, Bródy Imre u. 4.
Engedélyezett létszám létszámcsökkentés előtt:
72,5 fő
Engedélyezett létszám létszámcsökkentést követően
68,75 fő
Csökkentéssel érintett személyek száma:
3,75 fő
Pályázatban figyelembe vett személyek száma
2 fő
Megszüntetett álláshely
Megszüntető okirat
Felmentés kezdete
kiállításának dátuma
1 gazdasági ügyintéző
2011.07.11.
2011.07.11.
1 számítógép-üzemeltető
2011.07.11.
2011.07.11.
Önkormányzat összesen:
Engedélyezett létszám létszámcsökkentés előtt:

1335,56 fő

Növekedéssel érintett fő:
239 fő
(A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (9) bekezdése és a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdése alapján)
Csökkentéssel érintett fő:
Engedélyezett létszám létszámcsökkentést követően:
Jelen igénylésben szereplő, létszámcsökkentéssel érintettek száma:

55

fő

1.519,56 fő
18

fő
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A támogatás igényelt összege 2011. évre 11.301.135 Ft.
A támogatás igényelt összege 2012. évre 4.878.308 Ft.
Összesen:

16.179.443 Ft.

A létszámcsökkentés előtti és az azt követően kialakult tényleges és intézményenként
azonosítható álláshely megszüntetéssel járó létszámcsökkentés tételes kivonatát Ajka város
Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének 8. számú melléklete és a határozat 1. sz.
melléklete tartalmazza.
Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy közoktatási
feladatainak ellátására nem társult, nem kötött szerződést közös fenntartásra. Az intézményei
létszámhelyzetét és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás
lehetőségét felülvizsgálta, és döntött a felmentéssel együtt járó létszámcsökkentésről.
Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázati feltételeknek megfelelően
nyilatkozik arról, hogy Ajka város Önkormányzata fenntartói körén belül, költségvetési
szerveinél és az önkormányzat hivatalánál a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag
megüresedő álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az
önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen
foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli
foglalkoztatására nincs lehetőség.
Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy az igénylésben
szereplő foglalkoztatottak után támogatásban nem részesült.
Felelős:
Határidő:

a pályázat benyújtásra: polgármester
azonnal

Schwartz Béla
Megköszöni a képviselők részvételét és a rendkívüli ülést 10.15 órakor bezárja.
K.m.f.

Schwartz Béla
polgármester

Dr. Jáger László
címzetes főjegyző

