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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: 2013. február 12-én 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 

Grőber József   kültag 

Péntek Vendel   kültag 

Horváth Ferenc  kültag 

 

Később érkezett: Gerencsér Hilda  kültag 

 

Bizottsági ülésről hiányzott: 

 

   Rieder András   tag 

   Fenyvesi Zoltán  tag 

 

Valamennyi napirendi pont tárgyalásánál jelen van: 

Szőke Melinda titkár, Önkormányzati és Humánszolgáltató Iroda 

 irodavezetője 

Bálint Attiláné titkár, Szociális és Igazgatási Iroda irodavezetője 

 

 

Utassy István: 

 

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

irodavezetőt, Bálint Attiláné irodavezetőt. 

 

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

ülést megnyitja.  

 

Napirend megállapítása 

 

Tájékoztatja a bizottságot, hogy a meghívó szerinti 2. napirendi pontot a napirendről leveszi, 

azt a bizottság a mai ülésen nem tárgyalja.  
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Szavazásra teszi fel a módosított napirend elfogadását. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

   1/2013. (II.12.) HNB határozat 
 

A Humán és Népjóléti Bizottság 2013. február 12-i ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. Ajka város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

2. Ajka Városi Óvoda Alapító Okiratának módosítása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

3. Pályázati kiírás a Városi Intézmények Működtető Szervezete 

intézményvezetői megbízására 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

4. Pályázati kiírás a Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és 

Művelődési Ház intézményvezetői megbízására 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

5. Ajka Város Önkormányzata „Testvérvárosi csereüdültetési 

program” című pályázatának benyújtása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

6. KEOP-2012-4.10.0/A „Helyi hő és villamosenergia-igény 

kielégítése megújuló energiaforrásokkal” c. pályázati felhívásra 

pályázat benyújtása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

7. A 157/2012. (X.29.) Kt. határozattal kapcsolatos törvényességi 

felhívás 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

8. FC Ajka Kft. önkormányzati részvétellel történő megalapítása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

9. 2012. év legjobb sportolóinak elismerése 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

10. Pályázat kiírása az Ajka, Újélet u. 18. szám alatti fecskeházban 

megüresedő garzonlakásokra 

Előadó: Bálint Attiláné irodavezető 

 

11. Pályázat kiírása az Ajka, Padragi út 192/3. szám alatti 

önkormányzati szociális bérlakásra 

Előadó: Bálint Attiláné irodavezető 
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Zárt ülés 

 

12. Fellebbezések 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

13. Fellebbezés elbírálása saját hatáskörben jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás ügyben 

Előadó: Bálint Attiláné irodavezető 

 

14. Elutasítások szociális bérlakás kérelem ügyekben 

Előadó: Bálint Attiláné irodavezető 

 

15. Helyi támogatás átvállalása 

Előadó: Bálint Attiláné irodavezető 

 

16. Helyi támogatás átvitele 

Előadó: Bálint Attiláné irodavezető 

 

17. Méltányossági ápolási díj ügyek 

Előadó: Bálint Attiláné irodavezető 

 

18. Átmeneti segély ügyek 

Előadó: Bálint Attiláné irodavezető 

 

N a p i r e n d 
 

1. Ajka város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Utassy István 

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság „Ajka Város Önkormányzatának 2013. évi 

költségvetése” tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és az I. számú határozati javaslat 

elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. 

 

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

alábbi határozatát hozta: 

 

2/2013. (II.12.) HNB határozat 

 

Ajka Város Önkormányzatának Humán és 

Népjóléti Bizottsága „Ajka Város 

Önkormányzatának 2013. évi költségvetése” 

tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és az I. számú 

határozati javaslat elfogadását javasolja a 

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

terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Határidő:  2013. február 13. 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

Utassy István 

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság „Ajka Város Önkormányzatának 2013. évi 

költségvetése” tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és az II. számú határozati javaslat 

elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. 

 

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

alábbi határozatát hozta: 

 

3/2013. (II.12.) HNB határozat 

 

Ajka Város Önkormányzatának Humán és 

Népjóléti Bizottsága „Ajka Város 

Önkormányzatának 2013. évi költségvetése” 

tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és az II. számú 

határozati javaslat elfogadását javasolja a 

képviselő-testületnek. 

 

A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Határidő:  2013. február 13. 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

Utassy István 

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság „Ajka Város Önkormányzata 2013. évi 

költségvetéséről” szóló 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: 

 

4/2013. (II.12.) HNB határozat 

 

Ajka Város Önkormányzatának Humán és 

Népjóléti Bizottsága „Ajka város Önkormányzata 

2013. évi költségvetéséről” szóló rendelet egy 

olvasatban történő megalkotását javasolja a 

képviselő-testületnek. 

 

A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 
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Határidő:  2013. február 13. 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

2. Ajka Városi Óvoda Alapító Okiratának módosítása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Utassy István 

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság az „Ajka Városi Óvoda Alapító Okiratának módosítása” 

tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-

testületnek. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

5/2013. (II.12.) HNB határozat 
 

Ajka Város Önkormányzatának Humán és Népjóléti 

Bizottsága az „Ajka Városi Óvoda Alapító 

Okiratának módosítása” tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta, és a határozati javaslatot elfogadásra 

javasolja a képviselő-testületnek. 

 

A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: 2013. február 13. kt. ülés 

 

3. Pályázati kiírás a Városi Intézmények Működtető Szervezete intézményvezetői 

megbízására 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Utassy István 

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság a „Pályázati kiírás a Városi Intézmények Működtető 

Szervezete intézményvezetői megbízására” tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és a határozati 

javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

6/2013. (II.12.) HNB határozat 
 

Ajka Város Önkormányzatának Humán és Népjóléti 

Bizottsága a „Pályázati kiírás a Városi Intézmények 

Működtető Szervezete intézményvezetői 

megbízására” tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és 

a határozati javaslat elfogadását 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. február 13. kt. ülés 

 

4. Pályázati kiírás a Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház 

intézményvezetői megbízására 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Utassy István 

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság a „Pályázati kiírás a Regenbogen Német Nemzetiségi 

Óvoda és Művelődési Ház intézményvezetői megbízására” tárgyú előterjesztést megtárgyalta, 

és a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

7/2013. (II.13.) HNB határozat 
 

Ajka Város Önkormányzatának Humán és Népjóléti 

Bizottsága a „Pályázati kiírás a Regenbogen Német 

Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház 

intézményvezetői megbízására” 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: 2013. február 13. kt. ülés 

 

5. Ajka Város Önkormányzata „Testvérvárosi csereüdültetési program” című 

pályázatának benyújtása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Utassy István 

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság az „Ajka Városi Óvoda Alapító Okiratának módosítása” 

tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-

testületnek. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

8/2013. (II.13.) HNB határozat 
 

Ajka Város Önkormányzatának Humán és Népjóléti 

Bizottsága az „Ajka Város Önkormányzata 
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„Testvérvárosi csereüdültetési program” című 

pályázatának benyújtása” 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: 2013. február 13. kt. ülés 

 

6. KEOP-2012-4.10.0/A „Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló 

energiaforrásokkal” c. pályázati felhívásra pályázat benyújtása 

Előadó:  Schwartz Béla polgármester 

 

Utassy István 

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság az „KEOP-4.10.0/A „Helyi hő és villamosenergia-igény 

kielégítése megújuló energiaforrásokkal” c. pályázati felhívásra pályázat benyújtása” tárgyú 

előterjesztést megtárgyalta, és a I. határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-

testületnek. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság szavazás előtti létszáma 8 fő. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

9/2013. (II.13.) HNB határozat 
 

Ajka Város Önkormányzatának Humán és Népjóléti 

Bizottsága a „KEOP-2012-4.10.0/A „Helyi hő és 

villamosenergia-igény kielégítése megújuló 

energiaforrásokkal” c. pályázati felhívásra pályázat 

benyújtása” tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és a 

I. határozati javaslat elfogadását javasolja a 

képviselő-testületnek. 

 

A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: 2013. február 13. kt. ülés 

 

Utassy István 

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság az „KEOP-4.10.0/A „Helyi hő és villamosenergia-igény 

kielégítése megújuló energiaforrásokkal” c. pályázati felhívásra pályázat benyújtása” tárgyú 

előterjesztést megtárgyalta, és a II. határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-

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

alábbi határozatot hozta: 

 

10/2013. (II.13.) HNB határozat 
 

Ajka Város Önkormányzatának Humán és Népjóléti 

Bizottsága a „KEOP-2012-4.10.0/A „Helyi hő és 

villamosenergia-igény kielégítése megújuló 

energiaforrásokkal” c. pályázati felhívásra pályázat 

benyújtása” tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és a 

II. határozati javaslat elfogadását javasolja a 

képviselő-testületnek. 

 

A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: 2013. február 13. kt. ülés 

 

 

7. A 157/2012. (X.29.) Kt. határozattal kapcsolatos törvényességi felhívás 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Utassy István 

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság „A 157/2012. (X.29.) Kt. határozattal kapcsolatos 

törvényességi felhívás” tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és a határozati javaslat elfogadását 

javasolja a képviselő-testületnek. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

11/2013. (II.13.) HNB határozat 
 

Ajka Város Önkormányzatának Humán és Népjóléti 

Bizottsága „A 157/2012. (X.29.) Kt. határozattal 

kapcsolatos törvényességi felhívás” 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: 2013. február 13. kt. ülés 
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8. FC Ajka Kft. önkormányzati részvétellel történő megalapítása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Utassy István 

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság az „FC. Ajka Kft. önkormányzati részvétellel történő 

megalapítása” tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és a I. határozati javaslat elfogadását 

javasolja a képviselő-testületnek. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 7 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, és 1 tartózkodással az 

alábbi határozatot hozta: 

 

12/2013. (II.13.) HNB határozat 
 

Ajka Város Önkormányzatának Humán és Népjóléti 

Bizottsága „FC Ajka Kft. önkormányzati 

részvétellel történő megalapítása” 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: 2013. február 13. kt. ülés 

 

9. 2012. év legjobb sportolóinak elismerése 

Előadó: Szőke Melinda irodavezető 

 

Utassy István 

 

A bizottság elnöke javaslatot tesz a helyi sportegyesületi elnökök részéről beküldött 

javaslatok alapján, hogy a női kategóriában I. helyezett Érseki Tamara sakkozó, II. helyezett 

Csánicz Laura gumiasztalos, III. helyezett Takács Helga karatés legyen. 

Férfi kategóriában javasolja I. helyre Cseh Balázs karatést, II. helyre Kis Gergő úszót, III. 

helyre Tulok Mátyás atlétát. 

A továbbiakban javaslatot tesz arra, hogy csapatban I. helyezett az Ajka Kristály Teke 

csapata, II. helyezett az Dinamik Rock and Roll Klub csapata, III. helyezett a Futball Club 

Ajka csapata legyen.  

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság 2012. évi teljesítménye alapján Érseki Tamarát választja 

az év sportolója Női kategória I. helyezettjének. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

13/2013. (II. 12.) HNB határozat 
 

Ajka város Önkormányzata Humán és Népjóléti 

Bizottsága 2012. évi teljesítménye alapján Érseki 

AjkaHNB20130212_10.pdf
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Tamarát választja az év sportolója Női kategória I. 

helyezettjének. 

 

A bizottság utasítja elnökét, hogy a díj átadásával 

kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: a bizottság elnöke 

Határidő: 2013. március 31. 

 

Utassy István  

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság 2012. évi teljesítménye alapján Csánicz Laurát választja 

az év sportolója Női kategória II. helyezettjének. 

 

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

alábbi határozatot hozta 
 

14/2013. (II. 12.) HNB határozat 
 

Ajka város Önkormányzata Humán és Népjóléti Bizottsága 2012. évi 

teljesítménye alapján Csánicz Laurát választja az év sportolója Női 

kategória II. helyezettjének. 

 

A bizottság utasítja elnökét, hogy a díj átadásával kapcsolatos 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: a bizottság elnöke 

Határidő: 2013. március 31. 
 

Utassy István  

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság 2012. évi teljesítménye alapján Takács Helgát választja 

az év sportolója Női kategória III. helyezettjének. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 
 

15/2013. (II. 12.) HNB határozat 
 

Ajka város Önkormányzata Humán és Népjóléti Bizottsága 2012. évi 

teljesítménye alapján Takács Helgát választja az év sportolója Női 

kategória III. helyezettjének. 

 

A bizottság utasítja elnökét, hogy a díj átadásával kapcsolatos 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: a bizottság elnöke 

Határidő: 2013. március 31. 
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Utassy István  

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság 2012. évi teljesítménye alapján Cseh Balázst választja 

az év sportolója Férfi kategória I. helyezettjének. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 
 

16/2013. (II. 12.) HNB határozat 
 

Ajka város Önkormányzata Humán és Népjóléti Bizottsága 

2012. évi teljesítménye alapján Cseh Balázst választja az év 

sportolója Férfi kategória I. helyezettjének. 
 

A bizottság utasítja elnökét, hogy a díj átadásával kapcsolatos 

intézkedéseket tegye meg. 
 

Felelős: a bizottság elnöke 

Határidő: 2013. március 31. 

 

Utassy István  

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság 2012. évi teljesítménye alapján Kis Gergőt választja az 

év sportolója Férfi kategória II. helyezettjének. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 
 

17/2013. (II. 12.) HNB határozat 
 

Ajka város Önkormányzata Humán és Népjóléti Bizottsága 

2012. évi teljesítménye alapján Kis Gergőt választja az év 

sportolója Férfi kategória II. helyezettjének. 
 

A bizottság utasítja elnökét, hogy a díj átadásával kapcsolatos 

intézkedéseket tegye meg. 
 

Felelős: a bizottság elnöke 

Határidő: 2013. március 31. 

 

Utassy István  

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság 2012. évi teljesítménye alapján Tulok Mátyást választja 

az év sportolója Férfi kategória III. helyezettjének. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 
 

18/2013. (II. 12.) HNB határozat 
 

Ajka város Önkormányzata Humán és Népjóléti Bizottsága 

2012. évi teljesítménye alapján Tulok Mátyást választja az év 

sportolója Férfi kategória III. helyezettjének. 
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A bizottság utasítja elnökét, hogy a díj átadásával kapcsolatos 

intézkedéseket tegye meg. 
 

Felelős: a bizottság elnöke 

Határidő: 2013. március 31. 

 

Utassy István  

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság 2012. évi teljesítménye alapján az Ajka Kristály SE 

Teke csapatát választja az év sportolója I. helyezettjének. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 
 

19/2013. (II. 12.) HNB határozat 
 

Ajka város Önkormányzata Humán és Népjóléti Bizottsága 

2012. évi teljesítménye alapján az Ajka Kristály Teke csapatát 

választja az év sportolója I. helyezettjének. 
 

A bizottság utasítja elnökét, hogy a díj átadásával kapcsolatos 

intézkedéseket tegye meg. 
 

Felelős: a bizottság elnöke 

Határidő: 2013. március 31. 

 

Utassy István  

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság 2012. évi teljesítménye alapján az Dinamik Rock and 

Roll Klub csapatát választja az év sportolója II. helyezettjének. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 
 

20/2013. (II. 12.) HNB határozat 
 

Ajka város Önkormányzata Humán és Népjóléti Bizottsága 

2012. évi teljesítménye alapján az Dinamik Rock and Roll 

Klub csapatát választja az év sportolója II. helyezettjének. 

 

A bizottság utasítja elnökét, hogy a díj átadásával kapcsolatos 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: a bizottság elnöke 

Határidő: 2013. március 31. 

 

Utassy István  

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság 2012. évi teljesítménye alapján az FC Ajka csapatát 

választja az év sportolója III. helyezettjének. 
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Megállapítja, hogy a bizottság 8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
 

21/2013. (II. 12.) HNB határozat 
 

Ajka város Önkormányzata Humán és Népjóléti Bizottsága 

2012. évi teljesítménye alapján FC Ajka csapatát választja az 

év sportolója III. helyezettjének. 

 

A bizottság utasítja elnökét, hogy a díj átadásával kapcsolatos 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: a bizottság elnöke 

Határidő: 2013. március 31. 

 

Utassy István  

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság 2012. évi teljesítménye alapján Takács Miklóst választja 

az év edzőjének. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 
 

22/2013. (II. 12.) HNB határozat 
 

Ajka város Önkormányzata Humán és Népjóléti Bizottsága 

2012. évi teljesítménye alapján Takács Miklóst választja az év 

edzőjének. 

 

A bizottság utasítja elnökét, hogy a díj átadásával kapcsolatos 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: a bizottság elnöke 

Határidő: 2013. március 31. 

 

Utassy István  

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság 2012. évi teljesítménye alapján Czingler Sándort 

választja az év edzőjének. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 
 

23/2013. (II. 12.) HNB határozat 
 

Ajka város Önkormányzata Humán és Népjóléti Bizottsága 

2012. évi teljesítménye alapján Czingler Sándort választja az 

év edzőjének 

 

A bizottság utasítja elnökét, hogy a díj átadásával kapcsolatos 

intézkedéseket tegye meg. 
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Felelős: a bizottság elnöke 

Határidő: 2013. március 31. 

 

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

garzonlakásokra 

Előadó: Bálint Attiláné irodavezető 

 

Utassy István 

 

Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

24/2013. (II.12.) HNB. határozat 

 

Ajka város Önkormányzata Humán és Népjóléti 

Bizottsága, az előterjesztés mellékletét képező 

pályázati kiírás szerint pályázatot hirdet az Ajka, 

Újélet utca 18. fsz. 7., és fsz. 8. szám alatti 

Fecskeházban megüresedő garzonlakásokra. 

 

A bizottság utasítja elnökét, hogy gondoskodjon a 

pályázati kiírás Ajkai Szóban, AVTV-ben és a város 

honlapján történő meghirdetéséről. 

 

Felelős: a bizottság elnöke 

Határidő: közzétételre: azonnal  

      a pályázatok elbírálására: a pályázatok 

      benyújtását követő első bizottsági ülés 

 

11. Pályázat kiírása az ajka, Padragi út 192/3. szám, alatti önkormányzati szociális 

bérlakásra 

Előadó: Bálint Attiláné irodavezető 

 

Utassy István 

 

Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

25/2013. (II.12.) HNB. határozat 

 

Ajka város Önkormányzatának Humán és Népjóléti 

Bizottsága bérbeadásra meghirdeti az Ajka, Padragi út 

192/3. szám alatti önkormányzati szociális bérlakást a 

mellékletben szereplő pályázati kiírás szerint. 

 

AjkaHNB20130212_11.pdf
AjkaHNB20130212_11.pdf
AjkaHNB20130212_12.pdf
AjkaHNB20130212_12.pdf
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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 

 

 

A 12.-13.-14.-15.-16.-17.-18. sz. napirendi pontokat 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. 

 

 

 

Utassy István       Dorner László 

bizottság elnöke          bizottság tanácsnoka 


