
 

 

AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA    

              POLGÁRMESTER   
  8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12.   

  (88) 521-101  fax:(88) 212-794  

         e-mail: polgarmester@hivatal.ajka.hu 

_______________________________________ 

Ügyszám: 1/18-13/2016. 

M E G H Í V Ó 

 

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

2016. június 22-én (szerdán) 9.00 órakor kitüntetési ünnepséget és  

képviselő-testületi ülést tart 

 

Az ülés helye: Városháza VI. emeleti tanácskozó terme 

Az ülésre meghívom! 

 

Napirend előtti ügyek 

1. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

2. A polgármester tájékoztatója az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

3. Tájékoztató a képviselő-testület bizottságainak átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

 - nyílt 

 - zárt 

4. A jegyző tájékoztatója a megelőző zárt ülésen hozott döntésekről 

 

NAPIREND 

 

1. Az Ajka Városi Óvoda intézményvezetői megbízására kiírt pályázat elbírálása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

 - Pályázat 

 - Véleményezés 

 

2. Ajka Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása (az 

anyag később kerül kiküldésre) 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Táblák: 
- Ajka Város Önkormányzata címrendje 

- Ajka Város Önkormányzat pénzügyi mérlegének összesítője 

- Ajka Város Önkormányzatának mérlege  

- Bevételek összesítője 

- Ajka Város Önkormányzata intézményeinek összesítője 

- Városi Óvoda 

- Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház 

- Városi Intézmények Működtető Szervezete 

- Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ 

- Szociális szolgáltató és Gondozási Központ 

- Városi Bölcsőde 

- Önkormányzat összesen 

../napirendelotti_nyilt/tlejart0622.doc
../napirendelotti_nyilt/tatruhazott0622.doc
../napirendelotti_nyilt/bizottsagiatruhazott.doc
../napirendelotti_Zart/bizottsagiatruhazott.doc
../eloterjesztes_nyilt/AjkaVarosiOvodaintezmenyvezetoi.doc
../eloterjesztes_nyilt/AjkaVarosiOvoda_palyazat.pdf
../eloterjesztes_nyilt/AjkaVarosiOvoda_velemenyezes.pdf
../eloterjesztes_nyilt/AVO2016evikoltsegvetesi.doc
../eloterjesztes_nyilt/2016ktvrendmod_junius/1_cimrend.xls
../eloterjesztes_nyilt/2016ktvrendmod_junius/2_merleg_penzugyi2016.xls
../eloterjesztes_nyilt/2016ktvrendmod_junius/3_merleg_2016.xls
../eloterjesztes_nyilt/2016ktvrendmod_junius/4_bevetel_2016.xls
../eloterjesztes_nyilt/2016ktvrendmod_junius/5_INTEZMOSSZ_2016.xls
../eloterjesztes_nyilt/2016ktvrendmod_junius/6_OVODA_2016.xls
../eloterjesztes_nyilt/2016ktvrendmod_junius/7_REGENBOGEN_2016.xls
../eloterjesztes_nyilt/2016ktvrendmod_junius/8_VIMSZ_2016.xls
../eloterjesztes_nyilt/2016ktvrendmod_junius/9_VKSZK_2016.xls
../eloterjesztes_nyilt/2016ktvrendmod_junius/10_CSSK_2016.xls
../eloterjesztes_nyilt/2016ktvrendmod_junius/11_BOLCSODE_2016.xls
../eloterjesztes_nyilt/2016ktvrendmod_junius/13_ONKORMOSSZ_2016.xls
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- Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ 

- Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal 

- Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal kiadások összesítője 

- Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal önkormányzati szintű karbantartásai 

- Ajka Város Önkormányzatának felhasználási előirányzatai 

- Ajka Város Önkormányzata intézményeinek felhalmozási előirányzatai 

- Ajka Város Önkormányzatának működési és felhalmozási tartalékai 

- Ajka Város Önkormányzatának nyitó létszámkerete 

- Ajka Város Önkormányzata által értékesítésre kijelölt ingatlanai 

- Ajka Város Önkormányzata nevelési, oktatási és szociális intézményeinél alkalmazandó 

élelmezési normák 

- Ajka Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve 

- Ajka Város Önkormányzatának 2016. évi közvetett támogatásai 

- Ajka Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseiből származó 

kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban 

- Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 

bemutatása 

- Ajka Város Önkormányzatának Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, 

valamint önkormányzaton kívüli ilyen projektek jegyzéke 

- Ajka Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak megbontása – kötelező, önként 

vállalt, állam feladatok szerint 

- Ajka Város Önkormányzata kezességvállalása, tőke és kamatok ütemezett törlesztése 

-  Ajka Város Önkormányzata által nyújtott kölcsön alakulása, lejárat és eszközök szerinti 

bontásban  

- Ajka Város Önkormányzatának normatív hozzájárulások és támogatások összegei és 

forrásai 

- Ajka Város Önkormányzatát megillető központi költségvetési támogatások 

- Ajka Város Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása  

 

 

3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, és a fizetendő 

térítési díjakról szóló módosított 29/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

4. Az Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ Alapító Okiratának módosítása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

- Módosító okirat 

- Alapító Okirat egységes szerkezetben 

 

5. Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás társulási megállapodásának módosítása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

6. AVÉP Kft. Társasági szerződésének módosítása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

7. F.C. Ajka Kft. társasági szerződés módosítása (az anyag később kerül kiküldésre) 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

8. Tagi hitel nyújtása a Nagytóberek Kft. részére (az anyag később kerül kiküldésre) 

../eloterjesztes_nyilt/2016ktvrendmod_junius/12_GYERMEKJOLETI_2016.xls
../eloterjesztes_nyilt/2016ktvrendmod_junius/14_KOZOSHIVATAL_2016.xls
../eloterjesztes_nyilt/2016ktvrendmod_junius/16_szakf5mellek2016.xls
../eloterjesztes_nyilt/2016ktvrendmod_junius/15_karbantartas5Amell.xls
../eloterjesztes_nyilt/2016ktvrendmod_junius/17_beruhaz6mellek2016.xls
../eloterjesztes_nyilt/2016ktvrendmod_junius/18_felhalmint2016.xls
../eloterjesztes_nyilt/2016ktvrendmod_junius/19_tartalek7mellek2016.xls
../eloterjesztes_nyilt/2016ktvrendmod_junius/20_2016letszam.xls
../eloterjesztes_nyilt/2016ktvrendmod_junius/21_9melleklet2016.xls
../eloterjesztes_nyilt/2016ktvrendmod_junius/22_10normativ.xls
../eloterjesztes_nyilt/2016ktvrendmod_junius/22_10normativ.xls
../eloterjesztes_nyilt/2016ktvrendmod_junius/23_eloirfelhaszn.xls
../eloterjesztes_nyilt/2016ktvrendmod_junius/24_kozvetetttam13.xls
../eloterjesztes_nyilt/2016ktvrendmod_junius/25_tobbeves_14mell.xls
../eloterjesztes_nyilt/2016ktvrendmod_junius/25_tobbeves_14mell.xls
../eloterjesztes_nyilt/2016ktvrendmod_junius/26_adossag_15mell.xls
../eloterjesztes_nyilt/2016ktvrendmod_junius/26_adossag_15mell.xls
../eloterjesztes_nyilt/2016ktvrendmod_junius/27_EUprojekt_16.xls
../eloterjesztes_nyilt/2016ktvrendmod_junius/27_EUprojekt_16.xls
../eloterjesztes_nyilt/2016ktvrendmod_junius/28_onkentvallalt_17mell.xls
../eloterjesztes_nyilt/2016ktvrendmod_junius/28_onkentvallalt_17mell.xls
../eloterjesztes_nyilt/2016ktvrendmod_junius/32_hitel2016_3.taj.xls
../eloterjesztes_nyilt/2016ktvrendmod_junius/33_kolcson_4.taj.xls
../eloterjesztes_nyilt/2016ktvrendmod_junius/33_kolcson_4.taj.xls
../eloterjesztes_nyilt/2016ktvrendmod_junius/29_normativa2015_1At.taj.xls
../eloterjesztes_nyilt/2016ktvrendmod_junius/29_normativa2015_1At.taj.xls
../eloterjesztes_nyilt/2016ktvrendmod_junius/30_tamogatasok_1B.taj.xls
../eloterjesztes_nyilt/2016ktvrendmod_junius/31_intezmeny_finansz_2.taj.xls
../eloterjesztes_nyilt/szemelyesgondoskodastnyujto.doc
../eloterjesztes_nyilt/szemelyesgondoskodastnyujto.doc
../eloterjesztes_nyilt/AjkaiCsaladGyermekjóléti.doc
../eloterjesztes_nyilt/AjkaiCsaladGyermekjolete_Modositookirat.pdf
../eloterjesztes_nyilt/AjkaiCsaladGyermekjolete_AlapitoOkirategysegesszerk.pdf
../eloterjesztes_nyilt/TersegiCsaladsegitoGyermekjoletiTarsulastarsulasi.doc
../eloterjesztes_nyilt/AVEPKftTarsasgiszerzodesenek.doc
../eloterjesztes_nyilt/FCAjkaKfttarsasgiszerzodes.doc
../eloterjesztes_nyilt/tagihitelnyujtasaNagytoberekKft.doc
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Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

9. Sportváros Nonprofit Kft-vel vagyonkezelési szerződés megkötése (az anyag később kerül 

kiküldésre) 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

 Módosított előterjesztés 

 

10. Veszprém megye területrendezési tervének kiegészítésére irányuló területrendezési 

hatósági eljárás megindítása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

- Melléklet 

 

11. Helyi közösségi közlekedés 2016. évi támogatására pályázat benyújtása (az anyag később 

kerül kiküldésre) 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

12. Pályázat benyújtása TOP-5.1.2-15 kódszámú, „Helyi foglalkoztatási együttműködések” 

elnevezésű felhívásra, „Foglalkoztatási együttműködés kialakítása az Ajkai és a Tapolcai 

Járásban” címmel 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

13. Úrkút település TOP-3.2.1-15 pályázati felhívásra benyújtandó pályázatában való 

részvétel 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

14. Pályázat benyújtása TOP-3.2.2-15 című pályázati felhívásra „ajka járási helyi közcélú 

energiaellátás megvalósítása megújuló energiaforrásokkal” címmel 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

15. Pályázat benyújtása TOP-2.1.2-15 című pályázati felhívásra „Ajka A+” címmel 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

 Módosított előterjesztés 

 

16. Pályázat benyújtása TOP-7.1.1-15 című pályázati felhívásra „Ajkai KAPOCS” címmel 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

17. Ajka Város Önkormányzatának beszállítói faktoring ügylete (az anyag később kerül 

kiküldésre) 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

18. Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális 

Szakiskola és EGYMI Verseny utcai székhelyének önkormányzati működtetésbe vétele 

(az anyag később kerül kiküldésre) 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

19. Törvényességi felhívás a telekadóról szóló 25/2015. (XI.30) önkormányzati rendeletre 

vonatkozóan (az anyag később kerül kiküldésre) 

../eloterjesztes_nyilt/SportvarosKftvagyonkezelesiszerzodes.doc
../eloterjesztes_nyilt/SportvarosKftvagyonkezelese_javítotteloterjesztes.doc
../eloterjesztes_nyilt/Veszpremmegyeteruletrendezsetervemel.doc
../eloterjesztes_nyilt/Veszpremmegyeteruletrendezsetervemel.doc
../eloterjesztes_nyilt/Veszpremmegyeteruletrendezesi_melleklet.pdf
../eloterjesztes_nyilt/helyikozossegikozlekedes.doc
../eloterjesztes_nyilt/Palyazatbenyujtasa_helyifoglalkoztatasiegyuttmukodesek.pdf
../eloterjesztes_nyilt/Palyazatbenyujtasa_helyifoglalkoztatasiegyuttmukodesek.pdf
../eloterjesztes_nyilt/Palyazatbenyujtasa_helyifoglalkoztatasiegyuttmukodesek.pdf
../eloterjesztes_nyilt/UrkuttelepulesTeO3_2_1_15.doc
../eloterjesztes_nyilt/UrkuttelepulesTeO3_2_1_15.doc
../eloterjesztes_nyilt/Palyzatbenyujtasa_Ajkajarasihelyikozcelu.doc
../eloterjesztes_nyilt/Palyzatbenyujtasa_Ajkajarasihelyikozcelu.doc
../eloterjesztes_nyilt/Palyzatbenyujtasa_AjkaA.doc
../eloterjesztes_nyilt/PalyazatbenyujtasaAjkaA_modositotteloterjesztes.doc
../eloterjesztes_nyilt/Palyzatbenyujtas_AjkaiKAPOCS.doc
../eloterjesztes_nyilt/AVObeszallitoifaktoringugylete.doc
../eloterjesztes_nyilt/MolnarGaborOvodaLtalanosIskola.doc
../eloterjesztes_nyilt/MolnarGaborOvodaLtalanosIskola.doc
../eloterjesztes_nyilt/torvenyessgifelhivastelekadorol.doc
../eloterjesztes_nyilt/torvenyessgifelhivastelekadorol.doc
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Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

 Törvényességi felhívás  

 

20. Törvényességi felhívás az építményadóról szóló 26/2015. (XI.30) önkormányzati 

rendeletre vonatkozóan (az anyag később kerül kiküldésre) 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Törvényességi felhívás 

 

21. Interpellációk, képviselői kérdések, bejelentések 

 

 

Valamennyi napirendhez meghívott: 

Rig Lajos országgyűlési képviselő 

Töltl Zoltán a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

Dömötör Norbert a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

Tilhof Endre Ajka város díszpolgára 

Gáspár János Ajka város díszpolgára 

 

1. napirendi pont tárgyalásához meghívott: 
Ráczné Németh Csilla óvodavezető 

 

 

Ajka, 2016. június 14. 

 

 

 

 

Schwartz Béla 

polgármester 

../eloterjesztes_nyilt/torvenyessegifelhivasstelekadorol_torvnyessegifelhivas.pdf
../eloterjesztes_nyilt/torvenyessegifelhivasepitmenyadorol.doc
../eloterjesztes_nyilt/torvenyessegifelhivasepitmenyadorol.doc
../eloterjesztes_nyilt/torvenyessgifelhivasepitmenyado_torvenyessigeifelhivas.pdf

