
    AJ K A V Á R O S  Ö N K O R M ÁN Y Z A T A  
HUMÁN ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG 
 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. 

(88) 521-111       fax:(88) 212-794 

Ügyszám: 01/00037-017/2012. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: 2012. október 18-án 14.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság ülésén. 

 

Az ülés helye:  Ajka, Városháza VI. emeleti kisterem 

 

Jelen vannak:  Utassy István   bizottság elnöke 

   Dorner László   tanácsnok 

Johanidesz Sándor  tanácsnok 

Rieder András   tag 

Fenyvesi Zoltán  tag 

Táncsics Tamás  tag 

Gerencsér Hilda  kültag 

Péntek Vendel   kültag 

 

Bizottsági ülésről hiányzott: 

   Grőber József   kültag 

Horváth Ferenc    kültag 

 

Napirendi ponthoz meghívott: 

1. sz. napirendi pontnál Szirmainé Vinkelmann Amália pályázó 

 Töltl Zoltán     Ajka Város Német 

Nemzetiségi Önkormányzata elnöke 

 

Valamennyi napirendi pont tárgyalásánál jelen van: 

Szőke Melinda titkár, Önkormányzati és Humánszolgáltató Iroda 

 irodavezetője 

Dr. Somogyi Gyöngyi titkár, a Szociális és Igazgatási Iroda irodavezetője 

 

 

Utassy István: 

 

A bizottság elnöke köszönti az ülésen megjelent bizottsági tagokat, Szőke Melinda 

irodavezetőt, Dr. Somogyi Gyöngyi irodavezetőt, és a hivatal dolgozóit. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 10 fő tagja közül 8 fő jelen van, a bizottság határozatképes, az 

ülést megnyitja.  

 

Napirend megállapítása 

 

Tájékoztatja a bizottságot a napirendi pontokról, majd szavazásra teszi fel a napirend 

elfogadását. 
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Ajka város Önkormányzatának Humán és Népjóléti Bizottsága 8 igen szavazattal, nem 

szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

                  243/2012. (X.18.) HNB határozat 
 

A Humán és Népjóléti Bizottság 2012. október 18-i ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. A Simon István Általános Művelődési Központ 

intézményvezetői megbízására kiírt pályázat elbírálása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

2. BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójának meghirdetése 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

3. Pályázat kiírása az ajka Padragi út 192/2 és 192/3. szám alatti 

önkormányzati szociális bérlakásokra 

Előadó: Dr. Somogyi Gyöngyi irodavezető 

 

4. Pályázat kiírása az ajka, Újélet u. 18. szám alatti „Fecskeház”-

ban megüresedő lakásra 

Előadó: Dr. Somogyi Gyöngyi irodavezető 

 

   Zárt ülés: 

 

5. Méltányossági ápolási díj ügyek 

Előadó: Dr. Somogyi Gyöngyi irodavezető 

 

6. Átmeneti segély ügyek 

Előadó: Dr. Somogyi Gyöngyi irodavezető 

 

 

N a p i r e n d 
 

1. Simon István Általános Művelődési Központ intézményvezetői megbízására kiírt 

      pályázat elbírálása 

      Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Utassy István 

 

Köszönti a bizottsági ülésen Szirmainé Vinkelmann Amália pályázót. Jelzi a bizottságnak, 

hogy nyílt ülés keretében tárgyalják az anyagot, mivel a pályázó hozzájárult a nyílt üléshez. 

Felkéri a pályázót, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését. 

 

Szirmainé Vinkelmann Amália 

 

Úgy gondolja, hogy pályázatában összefoglalta a legfontosabb tennivalókat. Bízik abban, 

hogy január 1-jétől akárki lesz a fenntartó, közreműködésével, és a nevelőtestülettel együtt 

sikerül megvalósítani azokat a szakmai dolgokat, amelyeket a pályázatában megjelölt. 
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Utassy István 

 

Felkéri Töltl Zoltánt, Ajka Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának elnökét, mondja el 

véleményét a pályázattal kapcsolatban. 

 

Töltl Zoltán 

 

A bizottságot szeretné tájékoztatni, hogy Ajka Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 

2012. szeptember 3-ai ülésén megtárgyalta az intézményvezetői pályázatot, és elfogadta, 

illetve a pályázatot támogatja.  

 

Utassy István 

 

Az előterjesztésben is szerepel a német nemzetiségi önkormányzat, és a tantestület 

véleménye. Szeretné megerősíteni a pályázó szándékát. Átolvasta a pályázati anyagot. Úgy 

gondolja, hogy sikerült megismerni a kolléganőnek a Simon István Általános Iskola működési 

körülményeit. Abban a reményben támogatja az előterjesztést, hogy lecsitulnak a kedélyek az 

iskolában, és hosszú távon a Simon ÁMK-ra jellemző színvonalas munkát végeznek a 

tantestülettel egyetértésben. 

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság a „Simon István Általános Művelődési Központ 

intézményvezetői megbízására kiírt pályázat elbírálása” tárgyú előterjesztés határozati 

javaslatát elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

Ajka város Önkormányzatának Humán és Népjóléti Bizottsága 6 igen szavazattal, nem 

szavazat nélkül, és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

           244/2012. (X.18.) HNB határozat 
 

Ajka Város Önkormányzatának Humán és Népjóléti 

Bizottsága „A Simon István Általános Művelődési 

Központ intézményvezetői megbízására kiírt 

pályázat elbírálása” tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta, és a határozati javaslat elfogadását 

javasolja a képviselő-testületnek. 

A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: 2012. október 19. kt. ülés 

 

 

2. BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi 

      fordulójának meghirdetése 

      Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Utassy István 

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság a „Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójának meghirdetése” tárgyú előterjesztést elfogadásra 

javasolja a képviselő-testületnek. 
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Ajka város Önkormányzatának Humán és Népjóléti Bizottsága 8 igen szavazattal, nem 

szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

          245/2012. (X.18.) HNB határozat 
 

Ajka Város Önkormányzatának Humán és Népjóléti 

Bizottsága a „BURSA HUNGARICA Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi 

fordulójának meghirdetése” tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta, és a határozati javaslat elfogadását 

javasolja a képviselő-testületnek. 

A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: 2012. október 19. kt. ülés 

 

 

3. Pályázat kiírása az Ajka, Padragi út 192/2. és 192/3. szám alatti önkormányzati  

szociális bérlakásokra 

 

Utassy István 

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-

testületnek. 

 

Ajka város Önkormányzatának Humán és Népjóléti Bizottsága 8 igen szavazattal, nem 

szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

    246/2012. (X.18.) HNB határozat 

 

Ajka város Önkormányzatának Humán és Népjóléti 

Bizottsága bérbeadásra meghirdeti az Ajka, Padragi 

út 192/2. és 192/3. szám alatti önkormányzati 

szociális bérlakásokat a mellékletben szereplő 

pályázati kiírás szerint. 

A Bizottság utasítja elnökét, hogy a pályázati kiírást 

az AVTV-ben, „Ajkai Szó”-ban és a város 

honlapján tegye közzé. 

Felelős: a bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

4.   Pályázat kiírása az Ajka, Újélet u. 18. szám alatti fecskeházban megüresedő lakásra. 

 

Utassy István 

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-

testületnek. 

 

Ajka város Önkormányzatának Humán és Népjóléti Bizottsága 8 igen szavazattal, nem 

szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

AjkaHNB20121018_03.pdf
AjkaHNB20121018_03.pdf
AjkaHNB20121018_04.pdf
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           247/2012. (X. 18.) HNB határozat 

 

Ajka város Önkormányzatának Humán és Népjóléti 

Bizottsága Ajka, Újélet u. 18. szám alatti 

fecskeházban megüresedő lakásra pályázatot hirdet 

a mellékletben szereplő pályázati kiírás szerint. 

A Bizottság utasítja elnökét, hogy a pályázati kiírást 

az AVTV-ben, „Ajkai Szó”-ban és a város 

honlapján tegye közzé. 

Felelős: a bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

Az 5. és 6. sz. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja a bizottság, melynek anyaga 

külön jegyzőkönyvben szerepel. 

 

A bizottság elnöke az ülést 14.40 órakor bezárta. 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Dr. Somogyi Gyöngyi     Szőke Melinda 

   bizottság titkára      bizottság titkára 

 

 

Utassy István 

bizottság elnöke 


