
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: 1 /50-1/ 2013. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Ajka Város Önkormányzata Humán és Népjóléti Bizottságának 2013. február 

21-én 14.00 órakor a Városházán megtartott rendkívüli üléséről. 

 

Az ülés helye:  Ajka, Városháza VI. emeleti kisterem 

 

Jelen vannak:  Utassy István   bizottság elnöke 

   Dorner László   tanácsnok  

   Johanidesz Sándor   tanácsnok 

   Fenyvesi Zoltán   tag 

   Rieder András   tag  

Grőber József    tag  

Péntek Vendel   kültag 

  

 

Bizottsági ülésről hiányzott: Táncsics Tamás   tag  

  Horváth Ferenc   kültag  

     Gerencsér Hilda   kültag 

 

 

Valamennyi napirendi pont tárgyalásánál jelen van: 

Bálint Attiláné   titkár, Szociális és Igazgatási Iroda irodavezető 

 

 

Utassy István: 

 

A bizottság elnöke köszönti az ülésen megjelent bizottsági tagokat, Bálint Attiláné 

irodavezetőt és a hivatal dolgozóit. Tájékoztatja a bizottságot, hogy Táncsics Tamás,  

Gerencsér Hilda és Horváth Ferenc igazoltan van távol az ülésről. 

 

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 zárt napirendet kiegészíti a „Méltányossági ápolási díj ügy” 

tárgyú előterjesztéssel, melyet a bizottság  4. napirendi pontként tárgyal meg. 

 

Szavazásra teszi fel a módosított napirend elfogadását. 

 

Ajka város Önkormányzatának Humán és Népjóléti Bizottsága 7 igen szavazattal, nem 

szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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   42/2013. (II.21.) HNB határozat 

 

A Humán és Népjóléti Bizottság 2013. február 21-i rendkívüli ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. Az új közfoglalkoztatási program megvalósulása Ajka városában 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

2. A szociális ellátásokról szóló többször módosított 4/2008. (II.18.) 

önkormányzati rendelet módosítása  

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

 

Zárt ülés 

 

3. Átmeneti segély ügyek 

Előadó: Bálint Attiláné irodavezető 

 

4. Méltányossági ápolási díj ügy 

Előadó: Bálint Attiláné irodavezető 

 

 

1. Az új közfoglalkoztatási program megvalósulása Ajka városában  

 

Utassy István:  

 

Az előterjesztést mindenki megkapta, megkérdezi kérdés, hozzászólás az anyaggal 

kapcsolatban van-e. Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság „Az új közfoglalkoztatási program megvalósulása Ajka 

városában” tárgyú előterjesztés határozati javaslatának elfogadását javasolja a képviselő-

testületnek 

 

Ajka város Önkormányzatának Humán és Népjóléti bizottsága 7 igen szavazattal, nem 

szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

              43/2013. (II.21.) HNB határozat 

 

Ajka város Önkormányzatának Humán és Népjóléti Bizottsága a 

„Az új közfoglalkoztatási program megvalósulása Ajka 

városában” című előterjesztést megtárgyalta és a határozati 

javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot terjessze a 

képviselő-testület elé. 

Felelős: a bizottság elnöke 

Határidő: 2013. február 22.  

 

 



 3 

2.  A szociális ellátásokról szóló többször módosított 4/2008. (II.18.) önkormányzati 

rendelet módosítása   

 

Utassy István 

 

Az előterjesztést mindenki megkapta, megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni, van-e 

kérdés vagy vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban. Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság „A szociális ellátásokról szóló többször módosított 

4/2008. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú előterjesztés rendeletének egy 

olvasatban történő megalkotását javasolja a képviselő-testületnek 

 

Ajka város Önkormányzatának Humán és Népjóléti Bizottsága 7 igen szavazattal, nem 

szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

    44/2013. (II.21.) HNB határozat 

 

Ajka város Önkormányzatának Humán és Népjóléti Bizottsága 

„A szociális ellátásokról szóló többször módosított 4/2008. 

(II.18.) önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az előterjesztés mellékletét képező rendelet egy 

olvasatban történő megalkotását javasolja a képviselő-

testületnek.   

A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot terjessze a 

képviselő-testület elé. 

Felelős: a bizottság elnöke  

Határidő: 2012. február 22.   

 

 

A 3., 4., napirendi pontokat a bizottság zárt ülésen tárgyalja, melynek anyaga külön 

jegyzőkönyvben szerepel. 

 

A bizottság elnöke az ülést 14.05 órakor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

      Dorner László       Utassy István  

bizottság tanácsnoka              bizottság elnöke  

 

 


