
 
Ügyszám: 1/9-32/2011. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. október 7-én 9.00 

órakor megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal, VI. emeleti nagyterme 
 
Jelen vannak:  Schwartz Béla polgármester, 
 Dorner László, Fülöp Zoltán,  

Dr. Horváth József, Johanidesz Sándor,   
 Pákai Péter, Peternics Mihály,  
 Pék Attila, Rieder András,  
 Rosta Albert,  Táncsics Tamás,  
 Utassy István  
                     
 Összesen:   12 képviselő-testületi tag 
 
Hiányzó képviselő(k): Fenyvesi Zoltán, Molnár László, Ravasz Tibor 
       
Valamennyi napirendi pont tárgyalásánál jelen vannak: 
Dr. Jáger László jegyző 
Szőke Melinda az Önkormányzati és Humánszolgáltató Iroda irodavezető-helyettese 
Venczel Antal az Építési és Városgazdálkodási Iroda vezetője 
 
Schwartz Béla 
 
Köszönti Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testületét és az ülésen megjelenteket. 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 15 tagja közül 12 fő jelen van, az ülés határozatképes, 
azt megnyitja.  
 
A rendkívüli ülés összehívásának indoka: A Bursa Hungarica Felsőoktatási 
ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás bejelentésétnek határideje 2011. október 14. 
 
Napirend megállapítása 
 
Schwartz Béla 
 
Szavazásra teszi fel a napirend meghívó szerinti elfogadását. 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a napirendjét elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 
 

179/2011. (X.07.) Kt. határozat 
 
Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
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ZÁRT ÜLÉS 
 
1. Ajkai Temetőfenntartó és Szolgáltató Kft. 

ügyvezető igazgatójának lemondása, új 
ügyvezető kinevezése 
Előadó: Schwartz Béla polgármester 
 

ZÁRT ÜLÉS VÉGE 
 

2. BURSA HUNGARICA Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. 
évi fordulójának meghirdetése 
Előadó: Schwartz Béla polgármester 
 

3. Ajka város Önkormányzatának 
fenntartásában működő közoktatási 
intézmények térítési- és tandíjáról szóló 
21/2011. (IX.13.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 
A képviselő-testület az 1. napirendjét zárt ülés keretében tárgyalja, mely külön 
jegyzőkönyvet képez. 
 
Napirend 
 
2. BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi 

fordulójának meghirdetése 
 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.  
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Schwartz Béla 
 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a javaslatot elfogadja és meghozza az alábbi határozatát: 
 

181/2011. (X.07.) Kt. határozat 
 
Ajka város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által 
meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi 
fordulóján is részt kíván venni, mert fontosnak 
tartja a szociális helyzetük miatt rászoruló 
egyetemi és főiskolai hallgatók, ill. felsőoktatási 
intézménybe jelentkezni kívánó fiatalok 
támogatását, így meghirdeti a 2012. évi 
fordulóban történő részvételt. 
 
Az önkormányzat 2012. évi költségvetésében erre 
a célra 1.400 eFt Bursa Hungarica ösztöndíjalapot 
különít el. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 
az „Általános Szerződési Feltételek” elfogadását 
igazoló „Nyilatkozatot”-ot Wekerle Sándor 
Alapkezelő címére küldje meg és gondoskodjon a 
2012. évi költségvetésben az 1.400 e Ft-os 
előirányzat biztosításáról. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Humán és Népjóléti 
Bizottságot, hogy az SZMSZ 2. számú melléklete 
alapján – átruházott hatáskörben - a pályázatot 
bírálja el. 
 
Felelős:   
„Nyilatkozat” megküldése, a pályázat kiírása: 
polgármester,  
A pályázat elbírálására:   HNB elnöke 
Határidő:     
„Nyilatkozat” megküldésére:  2011. október 14. 

 A pályázat kiírására:       2011. október 17.  
A pályázat elbírálására:    2011. december 05. 
Pénzösszeg biztosítása:   2012. évi költségvetés 
tervezésekor 
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3. Ajka város Önkormányzatának fenntartásában működő közoktatási intézmények 
térítési- és tandíjáról szóló 21/2011. (IX.13.) 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.  
 
Schwartz Béla 
 
Szavazásra teszi fel a rendelet egy olvasatban történő megalkotását.  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a javaslatot elfogadja és egy olvasatban az alábbi rendeletet alkotja: 
 

22/2011. (X.10.) rendelet 
 
Ajka város Önkormányzata képviselő-testülete 
„Ajka város Önkormányzatának fenntartásában 
működő közoktatási intézmények térítési- és 
tandíjáról szóló 21/2011. (IX.13.) 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 

 
Schwartz Béla 
 
Megköszöni a képviselők részvételét és a zárt ülést 9.15 órakor bezárja. 

  
K.m.f. 

                Schwartz Béla                                                                  Dr. Jáger László 
                polgármester                                                                   címzetes főjegyző    


