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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: 2012. október 29-én 12.15 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 

Táncsics Tamás  tag 

Horváth Ferenc  kültag 

Péntek Vendel   kültag 

 

Később érkezett: Fenyvesi Zoltán  tag 

 

Bizottsági ülésről hiányzott: 

   Grőber József   kültag 

Gerencsér Hilda   kültag 

 

Valamennyi napirendi pont tárgyalásánál jelen van: 

Szőke Melinda titkár, Önkormányzati és Humánszolgáltató Iroda 

 irodavezetője 

 

 

Utassy István: 

 

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

irodavezetőt. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 10 fő tagja közül 7 fő jelen van, a bizottság határozatképes, az 

ülést megnyitja.  

 

Napirend megállapítása 

 

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

elfogadását. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
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   267/2012. (X.29.) HNB határozat 
 

A Humán és Népjóléti Bizottság 2012. október 29-i rendkívüli ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. Ajka név- és címerhasználati kérelmek elbírálási határidejének 

meghosszabbítása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

 

N a p i r e n d 
 

1. Ajka név- és címerhasználati kérelmek elbírálási határidejének 

meghosszabbítása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Utassy István 

 

Kéri a bizottság tagjait, mondják el véleményüket az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Táncsics Tamás 

 

Ezt az előterjesztést ketté kellene választani, mert van egy előterjesztés, ami arról szól, hogy a 

jövőben hogyan döntsenek az Ajka név használatáról, és van egy másik része, hogy érkezett 

három megkeresés az önkormányzathoz névhasználat engedélyezéséről, amiről dönteni kellett 

volna, de a leírtak szerint indokolja az előterjesztő, hogy miért nem történt meg. Van egy hiba 

is az előterjesztésben, ugyanis az országos Mária Rádió Alapítvány nem október 17-én kereste 

meg Ajka város Önkormányzatát, hanem szeptember 4-én. Ez talán azért is fontos, mert úgy 

gondolja, hogy minden határidőhöz van kötve, és ha a 30 napos határidőt figyelembe veszik, 

akkor erről már döntenie kellett volna a képviselő-testületnek. Csak a Mária Rádió név 

használatáról szól, a másik kettőt most nem érinti. Azért kérte a Mária Rádió a névhasználat 

engedélyezését, mert az ORTT, aki felügyeli a frekvenciával bíró társaságokat, kéri azt, hogy 

különböztessék meg névhasználattal, hogy melyik adó szólal meg. Arról van szó, hogy a 

várpalotai, móri, celldömölki, ajkai régiós Mária Rádiót meg kell különböztetni 

névhasználattal. Ezen települések Pápa, Várpalota, Mór, Veszprém, Sárvár, Celldömölk, 

Budapest, Komárom, és Ajka közösen kérvényezték az illetékes önkormányzatoktól a 

névhasználat engedélyezését. Az engedélyezés megtörtént minden önkormányzatnál, kivéve 

Ajkán nem. November 5-ig kellene az ORRT felé benyújtani a névhasználatot. Az ORTT 

havonta ellenőrzi a rádiókat és 60-100 e Ft büntetést szabhat ki, ha ez a törvényi háttér nincs 

lerendezve. Ezt szerette volna az elmúlt testületi ülésen sürgősségi indítványként benyújtani, 

mert sajnálatos módon az első levél elkeveredett az önkormányzatnál. Polgármester úr az 

elmúlt testületi ülésen azt mondta, hogy október 29-én a képviselő-testület dönteni fog erről. 

Ehhez képest most nem ez történik, nem döntenek, hanem egy új rendelettervezetet nyújtanak 

be. Szeretné megjegyezni, hogy olyan törvény nincs, ami arra ad lehetőséget, hogy megtiltsák 

a névhasználatot. Kár, hogy jegyző úr nem vesz részt a bizottsági ülésen. Mindhárom 

egyesület, alapítvány időben benyújtotta a név használati kérelmét. Szerinte hibás az 

előterjesztés, mert a kérelmek még a tervezett rendeletmódosítás előtt érkeztek. 

Előterjesztésük idején az Ajka név használatánál a hatályos 2001. évi rendeletet, a címer 

használatánál pedig a 1992. évi rendeletet kell alkalmazni. Ha módosítják a rendeletet, 

figyelembe kell venni a jogalkotásról szóló 2010. évi 130. tv. 2. bekezdését, mely szerint 
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jogszabály hatálybalépést megelőzően „nem állapíthat meg kötelezettséget, kötelezettséget 

nem tehet terhesebbé, valamint nem vonhat el, vagy nem korlátozhat jogot, és nem 

nyilváníthat valamely magatartást jogellenessé.” Ez azt jelenti, hogy a három névhasználati 

kérelmet el kellett volna bírálni Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének. Szerinte 

jogsértést követ el a képviselő-testület, ha megszavazza ezt az előterjesztést. Arra kéri elnök 

urat, hogy valamiféle megoldást találjanak erre. Szeretné, ha a bizottság arról döntene, hogy 

ketté választják az előterjesztést és az első részében bírálják el a kérelmeket, a másodikban 

pedig a rendelettervezetet. Kéri elnök urat, hogy támogassa abban, hogy két határozatot 

hozzanak. 

 

A bizottság létszáma 8 főre változott. 

 

Fenyvesi Zoltán 

 

Az előterjesztésben szerepel, hogy bizony sok olyan egyesület van a városban, akik 

használják az Ajka nevet annak ellenére, hogy nem kértek a képviselő-testülettől engedélyt. E 

felett szemet hunynak, nem foglalkoznak ezzel. Viszont vannak olyan szervezetek, akik 

betartják a jogszabályokat, illő módon kérik a névhasználatot, azokat pedig „besöpörik” az 

asztal alá. Úgy gondolja, hogy ez nem korrekt azokkal szemben, akik tisztességesen betartják 

az adott jogszabályokat. Még azt is el tudja képzelni, hogy az első két esetben azt mondják, 

hogy később döntenek. A Mária Rádió esete egy kicsit más, hiszen ott egy időkorlát van, amit 

be kellene tartani, nem lehet várni január 31-ig. Szerinte a Mária Rádióról most kellene 

dönteni, a másik kettőről pedig ahogy az előterjesztés határozati javaslata tartalmazza.  

 

Táncsics Tamás 

 

Ha a mai képviselő-testületi ülésen nem születik döntés, akkor az érintett települések nem 

tudják benyújtani november 5-ig az ORTT-hez az igényüket a névhasználattal kapcsolatban. 

Az említett települések megkérik Ajka nélkül is a hosszabbítást, és ők újra benyújtják a 

kérelmüket, de ha ellenőrizni fogják őket, akár még kártérítési igényt is benyújthatnak Ajka 

város Önkormányzatának.  

 

Fenyvesi Zoltán 

 

Javasolja a bizottságnak, hogy a Mária Rádió esetében döntsenek most, a másik kettő 

esetében pedig döntsenek később. 

 

Dorner László 

 

Véleménye szerint itt ugyanaz a diszkrimináció áll elő, amiről beszéltek, hogy ha a Mária 

Rádióról döntenek, a másik kettőről pedig nem. Mert annak a kft-nek, vagy egyesületnek 

nyilván ugyanolyan fontos, hogy használhassa az Ajka nevet, mint a Mária Rádiónak.  

 

Rieder András 

 

Javasolja a bizottságnak, hogy mindhárom kérelem esetében most döntsön a képviselő-

testület. 
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Utassy István 

 

Szavazásra teszi fel Rieder András javaslatát. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, és 5 tartózkodás 

mellett a javaslatot elvetette. 

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság az „Ajka név- és címerhasználati kérelmek elbírálási 

határidejének meghosszabbítása” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra 

javasolja a képviselő-testületnek. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, és 2 tartózkodás mellett 

az alábbi határozatot hozta: 

 

268/2012. (X.29.) HNB határozat 
 

Ajka Város Önkormányzatának Humán és Népjóléti 

Bizottsága az „Ajka név- és címerhasználati 

kérelmek elbírálási határidejének 

meghosszabbítása” tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta, és a határozati javaslat elfogadására 

irányuló javaslatot elvetette. 

 

A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: 2012. október 29. kt. ülés 

 

 

A bizottság elnöke megköszönte a tagoknak a részvételt, és az ülést 12.30 órakor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

Szőke Melinda      Utassy István 

bizottság titkára      bizottság elnöke 


