
A J 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: 01/00037-019/2012. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: 2012. november 28-án 14.00 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 

Táncsics Tamás  tag 

Gerencsér Hilda  kültag 

Grőber József   kültag 

 

Később érkezett: Rieder András   tag 

   Péntek Vendel   kültag 

 

Bizottsági ülésről hiányzott: 

   Fenyvesi Zoltán  tag 

Horváth Ferenc   kültag 

 

Valamennyi napirendi pont tárgyalásánál jelen van: 

Szőke Melinda titkár, Önkormányzati és Humánszolgáltató Iroda 

 irodavezetője 

Dr. Somogyi Gyöngyi titkár, Szociális és Igazgatási Iroda irodavezetője 

 

 

Utassy István: 

 

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

Somogyi Gyöngyi irodavezetőt. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 10 fő tagja közül 6 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 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
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   269/2012. (XI.28.) HNB határozat 
 

A Humán és Népjóléti Bizottság 2012. november 28-i ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. „Az önkormányzat félidőben” tájékoztató a Képviselő-testület 

2011-2014. évekre szóló gazdasági programjának időarányos 

végrehajtásáról 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

2. Ajka város Önkormányzatának 2012. háromnegyedévi 

gazdálkodásáról szóló tájékoztatója, 2013. évi költségvetési 

koncepciója 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

3. Az „Ajka helységnév, valamint az Önkormányzat jelképeinek 

használatáról szóló rendelet megalkotása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

4. A telekvásárlási támogatásról szóló 17/2012. (VI.12.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

5. Ajka város oktatási intézményeinek beiskolázási 

körzethatáraira vonatkozó véleményezés 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

6. Intézmények Alapító Okiratának módosítása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

7. Az egészségügyi alapellátás háziorvosaival kötendő 

feladatátvállalási szerződések felülvizsgálata 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

8. Egészségügyi alapellátási feladatok ellátására feladat-ellátási 

szerződés megkötése a Magyar Imre Kórházzal 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

9. Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ – Pályázat 

benyújtása a TÁMOP – 3.2.13-12/1 Kulturális intézmények 

részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című 

pályázati felhívásra 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

10. Pályázat beadása a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János 

Tehetséggondozó Programjában történő részvételre 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 
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11. Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény, és az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium számára 

engedély kiadása a maximális osztálylétszámtól való eltérésre 

Előadó: Szőke Melinda irodavezető 

 

Zárt ülés 

 

12. Pályázat elbírálása az Ajka, Padragi út 192. szám alatti 

önkormányzati szociális bérlakásra 

Előadó: Dr. Somogyi Gyöngyi irodavezető 

 

13. Pályázat elbírlása az Ajka, Újélet u. 18. szám alatti 

„Fecskeház”-ban megüresedett garzonlakásra 

Előadó: Dr. Somogyi Gyöngyi irodavezető 

 

14. Méltányossági ápolási díj ügyek 

Előadó: Dr. Somogyi Gyöngyi irodavezető 

 

15. Átmeneti segély ügyek 

Előadó: Dr. Somogyi Gyöngyi irodavezető 

 

N a p i r e n d 
 

1. „Az önkormányzat félidőben” tájékoztató a Képviselő-testület 2011-2014. évekre 

szóló gazdasági programjának időarányos végrehajtásáról 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Utassy István 

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság a tájékoztató elfogadását javasolja a képviselő-

testületnek. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, és 1 tartózkodás 

mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

270/2012. (XI.28.) HNB határozat 
 

Ajka Város Önkormányzatának Humán és Népjóléti 

Bizottsága „Az önkormányzat félidőben” 

tájékoztató a Képviselő-testület 2011-2014. évekre 

szóló gazdasági programjának időarányos 

végrehajtásáról” tárgyú előterjesztést megtárgyalta, 

és a tájékoztató elfogadását javasolja a képviselő-

testületnek. 

 

A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: 2012. november 30. kt. ülés 
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2. Ajka város Önkormányzatának 2012. háromnegyedévi gazdálkodásáról szóló 

tájékoztatója, 2013. évi költségvetési koncepciója 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

A bizottság létszáma 7 főre változott. 

 

Utassy István 

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság a határozati javaslat I. és II. pontját elfogadásra 

javasolja a képviselő-testületnek. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 6 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, és 1 tartózkodás 

mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

271/2012. (XI.28.) HNB határozat 
 

Ajka Város Önkormányzatának Humán és Népjóléti 

Bizottsága „Ajka város Önkormányzatának 2012. 

háromnegyedévi gazdálkodásáról szóló 

tájékoztatója, 2013. évi költségvetési koncepciója” 

tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és a határozati 

javaslat I. és II. pontját elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek. 

 

A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: 2012. november 30. kt. ülés 

 

3. Az „Ajka” helységnév, valamint az Önkormányzat jelképeinek használatáról szóló 

rendelet megalkotása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Utassy István 

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság a rendelet egy olvasatban történő megalkotását 

javasolja a képviselő-testületnek. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 6 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, és 1 tartózkodás 

mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

272/2012. (XI.28.) HNB határozat 
 

Ajka Város Önkormányzatának Humán és Népjóléti 

Bizottsága „Az Ajka helységnév, valamint az 

Önkormányzat jelképeinek használatáról szóló 

rendelet megalkotása” tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta, és a rendelet egy olvasatban történő 

megalkotását javasolja a képviselő-testületnek. 
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A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: 2012. november 30. kt. ülés 

 

4. A telekvásárlási támogatásról szóló 17/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Utassy István 

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság a rendelet egy olvasatban történő megalkotását 

javasolja a képviselő-testülettel. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

273/2012. (XI.28.) HNB határozat 
 

Ajka Város Önkormányzatának Humán és Népjóléti 

Bizottsága „A telekvásárlási támogatásról szóló 

17/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelet 

módosítása” tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és a 

rendelet egy olvasatban történő megalkotását 

javasolja a képviselő-testületnek. 

 

A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: 2012. november 30. kt. ülés 

 

5. Ajka város oktatási intézményeinek beiskolázási körzethatáraira vonatkozó 

véleményezés 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Utassy István 

 

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

testületnek. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

274/2012. (XI.28.) HNB határozat 
 

Ajka Város Önkormányzatának Humán és Népjóléti 

Bizottsága az „Ajka város oktatási intézményeinek 

beiskolázási körzethatáraira vonatkozó 

véleményezés” tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és 
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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. november 30. kt. ülés 

 

6. Intézmények Alapító Okiratának módosítása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Utassy István 

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság a határozati javaslatok elfogadását javasolja a 

képviselő-testületnek. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

275/2012. (XI.28.) HNB határozat 
 

Ajka Város Önkormányzatának Humán és Népjóléti 

Bizottsága az „Intézmények Alapító Okiratának 

módosítása” tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és a 

határozati javaslatok elfogadását javasolja a 

képviselő-testületnek. 

 

A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: 2012. november 30. kt. ülés 

 

7. Az egészségügyi alapellátás háziorvosaival kötendő feladatátvállalási szerződések 

felülvizsgálata 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Utassy István 

 

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

testületnek. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 6 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, és 1 tartózkodás 

mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

276/2012. (XI.28.) HNB határozat 
 

Ajka Város Önkormányzatának Humán és Népjóléti 

Bizottsága „Az egészségügyi alapellátás 

háziorvosaival kötendő feladatátvállalási 
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szerződések felülvizsgálata” 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. november 30. kt. ülés 

 

8. Egészségügyi alapellátási feladatok ellátására feladat-ellátási szerződés megkötése a 

Magyar Imre Kórházzal  

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

A bizottság létszáma 8 főre változott. 

 

Utassy István 

 

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

testületnek. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 8 igen szavazattal, nem szavazat, és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

277/2012. (XI.28.) HNB határozat 
 

Ajka Város Önkormányzatának Humán és Népjóléti 

Bizottsága az „Egészségügyi alapellátási feladatok 

ellátására feladat-ellátási szerződés megkötése a 

Magyar Imre Kórházzal” 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. november 30. kt. ülés 

 

9. Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ – Pályázat benyújtása a 

TÁMOP – 3.2.13-12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési 

feladatok ellátásában című pályázati felhívásra 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Utassy István 

 

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

testületnek. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 8 igen szavazattal, nem szavazat, és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
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278/2012. (XI.28.) HNB határozat 
 

Ajka Város Önkormányzatának Humán és Népjóléti 

Bizottsága a „Nagy László Városi Könyvtár és 

Szabadidő Központ – Pályázat benyújtása a 

TÁMOP – 3.2.13-12/1 Kulturális intézmények 

részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok 

ellátásában című pályázati felhívásra” 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. november 30. kt. ülés 

 

 

10. Pályázat beadása a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó 

Programjában történő részvételre 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Utassy István 

 

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

testületnek. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 8 igen szavazattal, nem szavazat, és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

279/2012. (XI.28.) HNB határozat 
 

Ajka Város Önkormányzatának Humán és Népjóléti 

Bizottsága a „Pályázat beadása a Hátrányos 

Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó 

Programjában történő részvételre” 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. november 30. kt. ülés 
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11. Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és az Ajkai 

Szakképző Iskola és Kollégium számára engedély kiadása a maximális osztálylétszámtól 

való eltérésre 

Előadó: Szőke Melinda irodavezető-helyettes 

 

Utassy István 

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság a határozati javaslatot elfogadja. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 8 igen szavazattal, nem szavazat, és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

280/2012. (XI.28.) HNB határozat 
 

1.) Ajka város Önkormányzata Képviselő-

testületének Humán és Népjóléti Bizottsága - 

átruházott hatáskörben - hozzájárul és engedélyezi a 

Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény számára a 

Zeneiskolában a maximális létszám 20 %-al való 

túllépését a 2012/2013-as nevelési-oktatási évre a 

1.a, 1.b, 2.b, és 4.a szolfézs-csoportokban. 

 

2.) Ajka város Önkormányzata Képviselő-

testületének Humán és Népjóléti Bizottsága - 

átruházott hatáskörben - hozzájárul és engedélyezi 

az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium számára 

a maximális létszám 20 %-al való túllépését a 

2012/2013-as nevelés-oktatási évre az alábbi 

osztályokban, csoportokban:  
 

Osztály Szakma 

Reintegráció Szakképzést előkészítő évfolyam 

1/9. A 
Hegesztő 

Központifűtés- és gázhálózatrenszer-szerelő 

1/9. B Élelmiszer-és vegyi áru eladó 

10. A Kereskedelem 

11. B Szakképzés 

11. B 

Festő, mázoló és tapétázó 

Ács-állványozó 

Kőműves 

13. C Logisztika 

11. F Karosszérialakatos 

13. B Mechatronika 

  

 

AjkaHNB20121128_11.pdf
AjkaHNB20121128_11.pdf
AjkaHNB20121128_11.pdf
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Felelős:  bizottság elnöke 

Határidő:  a bizottsági ülés után azonnal 

 

 

A 12., 13., 14., 15. sz. napirendi pontot a bizottság zárt ülés keretében tárgyalja, melynek 

anyaga külön jegyzőkönyvben szerepel. 

 

 

A bizottság elnöke megköszönte a tagoknak a részvételt, és az ülést 14.15 órakor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

Szőke Melinda      Utassy István 

bizottság titkára      bizottság elnöke 


