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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: 2013. március 1-jén 10.00 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság 

rendkívüli ülésén. 

 

Az ülés helye:  Ajka, Városháza VI. emeleti kisterem 

 

Jelen vannak:  Utassy István   bizottság elnöke 

   Dorner László   tanácsnok 

   Fenyvesi Zoltán  tag 

Táncsics Tamás  tag 

Grőber József   kültag 

Péntek Vendel   kültag 

Horváth Ferenc  kültag 

 

Később érkezett: Rieder András   tag 

Gerencsér Hilda  kültag 

 

Bizottsági ülésről hiányzott: 

 

Johanidesz Sándor   tanácsnok 

 

Valamennyi napirendi pont tárgyalásánál jelen van: 

Szőke Melinda titkár, Önkormányzati és Humánszolgáltató Iroda 

 irodavezetője 

Bálint Attiláné titkár, Szociális és Igazgatási Iroda irodavezetője 

 

1.-2. napirendi pont tárgyalásánál jelen van: 

Horváth Jánosné belső ellenőr 

1. napirendi pont tárgyalásánál jelen van: 
Perjés József Kézilabda Klub Ajka elnöke 

2. sz. napirendi pont tárgyalásánál jelen van: 
Jákli Péter Fuball Club Ajka elnökségi tagja 

6. napirendi pont tárgyalásánál jelen van: 
Tóth Gergely stratégiai referens 

 

Utassy István: 

 

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

irodavezetőt, Bálint Attiláné irodavezetőt, a sportegyesületek képviselőit, és a hivatal 

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

ülést megnyitja. Tájékoztatja a bizottságot, hogy Rieder András jelezte, hogy késni fog. 

 

Napirend megállapítása 

 

Ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat, majd szavazásra teszi fel a napirend 

elfogadását. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

   51/2013. (III.1.) HNB határozat 
 

A Humán és Népjóléti Bizottság 2013. március 1-jei rendkívüli 

ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. Kézilabda Klub Ajka elszámolása a 2012. évben kapott 

önkormányzati támogatásról 

Előadó: Horváth Jánosné belső ellenőr 

 

2. Futball Club Ajka elszámolása a 2012. évben kapott 

önkormányzati támogatásról 

Előadó: Horváth Jánosné belső ellenőr 

 

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

használatáról szóló 35/2012. (XII. 5.) önkormányzati rendelettel 

kapcsolatos törvényességi felhívás 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

4. Névhasználati kérelmek elbírálása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

5. Ajka Város Önkormányzatának 2013. évi közművelődési 

érdekeltségnövelő pályázata 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

6. Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége – Pályázat 

benyújtása a „Lakóközösségi programok, kezdeményezések 

támogatása” TÁMOP 5.5.4-13/2 című pályázati felhívásra 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

7. Háziorvosi ügyelet óradíjának megállapítása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

8. Pályázat kiírása a XII. számú felnőtt háziorvosi körzet 

háziorvosi feladatainak ellátására 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

9. A Humán és Népjóléti Bizottság 2013. évi munkaterve 

Előadó: Utassy István elnök 
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N a p i r e n d 
 

1. Kézilabda Klub Ajka elszámolása a 2012. évben kapott önkormányzati 

támogatásról 

Előadó: Horváth Jánosné belső ellenőr 

Kapcsolódó anyag: 

Melléklet 

 

Utassy István 

 

Felkéri Horváth Jánosné belső ellenőrt, tegye meg szóbeli kiegészítését. 

 

Horváth Jánosné 

 

Egy kis elirás történt az Összefoglaló Jelentés első oldalának legalján. Helyesen: 

„Pénzforgalom szerint (hiteles, záradékolt, a támogatott nevére szabályosan kiállított 2012. 

január-tól 2012. december 31-ig keletkezett, számlák másolati példányaival) bizonyítja a 30 

%-os önerő realizálását.” Perjés úr kap majd egy javított Összefoglaló Jelentés-t. Az 

elszámolás áttekinthető, elfogadható volt. Felhívja a figyelmet, hogy továbbra sem hajlandók 

azt a nyomtatványt használni, amit minden egyesület megkapott. 

 

A bizottság létszáma 8 főre változott, Gerencsér Hilda megérkezett. 

 

Perjés József 

 

Annyit szeretne hozzátenni, hogy a kiadott nyomtatványt odaadta a könyvelőnek, nem tudja, 

hogy miért nem azon készítette el az elszámolást. A jövőben jobban odafigyelnek erre. 

 

Utassy István 

 

Elmondja, hogy a sportegyesület szakmai munkájáról is készült jelentés. A Kézilabda Klub 

most szakmai válságot él át. Elég gyengén szerepelnek az NB I./B-ben, ettől sokkal többet vár 

el az önkormányzat, amikor a kiemelt klubok között kezeli. Véleménye szerint a klub belső 

életét is rendezni kell rövid időn belül, mert senkinek nem tesz jót, ha esetleg hiteles, vagy 

nem hiteles információk keringenek a városban. Nem tesz jót sem a játékosoknak, sem a 

szurkolói gárdának, ami most a klubban történik. Kéri elnök urat, hogy mielőbb rendezzék a 

sportegyesületen belül a problémákat. 

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság a Kézilabda Klub Ajka munkájáról szóló tájékoztatót, és 

a támogatás felhasználásáról készített beszámolót elfogadja. 

 

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

alábbi határozatát hozta: 
 

52/2013. (III. 1.) HNB határozat 
 

Ajka város Önkormányzatának Humán és 

Népjóléti Bizottsága a Kézilabda Klub Ajka 

munkájáról szóló tájékoztatót és a támogatás 

felhasználásáról készített beszámolót elfogadja. 

 

AjkaHNB20130301_01.pdf
AjkaHNB20130301_01.pdf
AjkaHNB20130301_01m.pdf
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Utassy István 

 

Elnök úrnak megköszöni a megjelenést, és további jó munkát és sikeresebb tevékenységet 

kíván a klub életében. 

 

2. Futball Club Ajka elszámolása a 2012. évben kapott önkormányzati támogatásról 

Előadó: Horváth Jánosné belső ellenőr 

Kapcsolódó anyag: 

Melléklet 

 

Utassy István 

 

Felkéri Horváth Jánosné belső ellenőrt, tegye meg szóbeli kiegészítését. 

 

Horváth Jánosné 

 

Az elszámolás áttekinthető volt, nagyon kevés hibát talált benne, de azt megbeszélte elnök 

úrral. Elfogadásra javasolja az elszámolást. 

 

Utassy István 

 

A klubnak a tevékenysége sikeres. Az NB II. Nyugati csoportjának második helyén áll a 

szakosztály. Nem az a céljuk, hogy ezt a helyet javítsák, mert akkor az tragédia lenne a város 

életében, és a klub életében is. Elvileg az első ötben, vagy az első nyolcban kellene végezni. 

A klub anyagi helyzetéről szeretné elmondani, hogy az NB II. Nyugati csoportjának egyik 

legolcsóbban működtetett klubjáról van szó. A cél továbbra is az, hogy az első ötben 

végezzenek.  

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság a Futball Club Ajka munkájáról szóló tájékoztatót, és a 

támogatás felhasználásáról készített beszámolót elfogadja. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság szavazás előtti létszáma 7 fő, Dorner László nem szavazott, az 

ülésteremből távozott. 

 

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

alábbi határozatát hozta: 
 

53/2013. (III. 1.) HNB határozat 
 

Ajka város Önkormányzatának Humán és 

Népjóléti Bizottsága a Futball Klub Ajka 

munkájáról szóló tájékoztatót és a támogatás 

felhasználásáról készített beszámolót elfogadja. 

 

Utassy István 

 

Megköszöni elnök úrnak a részvételt, és további sikereket kíván a szakosztálynak. 

 

 

 

 

AjkaHNB20130301_02.pdf
AjkaHNB20130301_02m.pdf
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3. Az „Ajka” helységnév, valamint az Önkormányzat jelképeinek használatáról szóló 

35/2012. (XII.5.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos törvényességi felhívás 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Utassy István 

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság „Az „Ajka” helységnév, valamint az Önkormányzat 

jelképeinek használatáról szóló 35/2012. (XII.5.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos 

törvényességi felhívás” tárgyú előterjesztés elfogadását, valamint a rendelet egy olvasatban 

történő megalkotását 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 határozatát hozta: 

 

54/2013. (III.1.) HNB határozat 

 

Ajka Város Önkormányzatának Humán és 

Népjóléti Bizottsága „Az „Ajka” helységnév, 

valamint az Önkormányzat jelképeinek 

használatáról szóló 35/2012. (XII.5.) 

önkormányzati rendelettel kapcsolatos 

törvényességi felhívás” tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és a határozati javaslat elfogadását, 

valamint a rendelet egy olvasatban történő 

megalkotását javasolja a képviselő-testületnek. 

 

A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Határidő:  2013. március 1. 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

4. Névhasználati kérelmek elbírálása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Utassy István 

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság a „Névhasználati kérelmek elbírálása” tárgyú 

előterjesztés I. határozati javaslatát elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

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

alábbi határozatát hozta: 
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55/2013. (III.1.) HNB határozat 

 

Ajka Város Önkormányzatának Humán és 

Népjóléti Bizottsága a „Névhasználati kérelmek 

elbírálása” 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. 

 

Határidő:  2013. március 1. 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

Utassy István 

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság a „Névhasználati kérelmek elbírálása” tárgyú 

előterjesztés II. határozati javaslatát elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 7 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett 

az alábbi határozatát hozta: 

 

56/2013. (III.1.) HNB határozat 

 

Ajka Város Önkormányzatának Humán és 

Népjóléti Bizottsága a „Névhasználati kérelmek 

elbírálása” 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. 

 

Határidő:  2013. március 1. 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

5. Ajka Város Önkormányzatának 2013. évi közművelődési érdekeltségnövelő 

pályázata 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Utassy István 

 

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

közművelődési érdekeltségnövelő pályázata” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát 

elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

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

alábbi határozatát hozta: 
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57/2013. (III.1.) HNB határozat 

 

Ajka Város Önkormányzatának Humán és 

Népjóléti Bizottsága „Ajka Város 

Önkormányzatának 2013. évi közművelődési 

érdekeltségnövelő pályázata” tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és a határozati javaslat elfogadását 

javasolja a képviselő-testületnek. 

 

A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 

Határidő:  2013. március 1. 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

6. Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége – Pályázat benyújtása a 

„Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatására” TÁMOP 5.5.4-13/2 

című pályázati felhívásra 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Utassy István 

 

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

 

Táncsics Tamás 

 

Az előterjesztésben szereplő megállapodás tervezetben csak az önkormányzatról van szó, a 

társasházak kimaradtak. Szeretné megkérdezni, hogy ennek mi az oka? 

 

Tóth Gergely 

 

A pályázati felhívás külön megállapodás mintát ad az önkormányzatnak, és külön 

megállapodás mintát ad a társasházaknak. A társasházak az önkormányzattól függetlenül 

társulnak a civil szervezettel. Jelen pillanatban a pályázat előkészítés alatt van. Egyeztetés 

történik, segítséget nyújtanak a civil szervezetnek, hogyan álljon össze a pályázat. 

Felhasználják a város-rehabilitációban használt civil programok tapasztalatait is, hogy mire 

volt igény, mire volt kevésbé igény illetve, hogy mit enged meg a pályázat. Jelenleg az 

önkormányzattal van lehetőség együttműködési megállapodást kötni, a társasházak külön 

kötnek megállapodást. 

 

Utassy István 

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság az „Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége – 

Pályázat benyújtása a „Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása” TÁMOP 

5.5.4-13/2 című pályázati felhívásra” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra 

javasolja a képviselő-testületnek. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság szavazás előtti létszáma 9 főre változott, Rieder András 

megérkezett. 
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Megállapítja, hogy a bizottság 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatát hozta: 

 

58/2013. (III.1.) HNB határozat 

 

Ajka Város Önkormányzatának Humán és 

Népjóléti Bizottsága az „Ajka és Térsége Civil 

Szervezetek Szövetsége – Pályázat benyújtása a 

„Lakóközösségi programok, kezdeményezések 

támogatása” TÁMOP 5.5.4-13/2 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. 

 

Határidő:  2013. március 1. 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

7. Háziorvosi ügyelet óradíjának megállapítása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Utassy István 

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság a „Háziorvosi ügyelet óradíjának megállapítása” tárgyú 

előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 6 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett 

az alábbi határozatát hozta: 

 

59/2013. (III.1.) HNB határozat 

 

Ajka Város Önkormányzatának Humán és 

Népjóléti Bizottsága a „Háziorvosi ügyelet 

óradíjának megállapítása” tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és a határozati javaslat elfogadását 

javasolja a képviselő-testületnek. 

 

A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Határidő:  2013. március 1. 

Felelős:    a bizottság elnöke 
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8. Pályázat kiírása a XII. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak 

ellátására 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Utassy István 

 

Kéri a bizottság tagjait, tegyék fel kérdéseiket az előterjesztéssel kapcsolatban.  

 

Táncsics Tamás 

 

A pályázat a volt Fidesz irodát jelöli meg az orvosi rendelő helyszínének. Történt-e valamilyen 

előzetes számítás arra, hogy ha a Semmelweis utcai orvosi rendelőben kapna esetlegesen 

helyiséget, az mennyibe kerülne, mennyi lenne a rezsiköltség? Az új épület felújítása kapcsán 

milyen rezsi költségek merülnek fel?  

 

Bálint Attiláné 

 

Igen történt felmérés. Jegyző úrtól azt a tájékoztatást kapta, hogy a Semmelweis utcai, jelenlegi 

rendelőben nem megoldható ennek a háziorvosi körzetnek a kialakítása. Nincs olyan helyiség, 

ahová az ÁNTSZ engedélyezné a feladatellátást. A banktól nem lehet visszavenni azokat a 

helyiségeket, amelyek eladásra kerültek. Felmerült egyébként a most praktizáló háziorvostól ez 

a kérés, és így került szóba a Verseny utcai helység átalakítási lehetősége. Az ÁNTSZ is 

támogatja a kialakítását, és a most praktizáló háziorvos is támogatja, hogy ott legyen a 

háziorvosi körzet. Nagy valószínűséggel Ő szeretne pályázni az ellátásra.  

 

Fenyvesi Zoltán 

 

Ha a Verseny utcai háziorvosi rendelő megvalósul, akkor a lakók a város melyik részéből 

lesznek többségében? Mert régebben automatikusan követték a felosztást, nyilvánvalóan 

vannak átfedések? 

 

Bálint Attiláné 

 

Úgy emlékezik, hogy a Bányász-telepi utcák tartoznak a XII. számú háziorvosi körzethez. 

 

Fenyvesi Zoltán 

 

Egészen biztos volt abban, hogy nem abban a körzetben lakóknak a többsége tartozik oda. 

Nyilvánvalóan nehezebben közelítik meg a Verseny utcai rendelőt, mintha mondjuk a 

Semmelweis utcában kellene felkeresni a háziorvost. 

 

Bálint Attiláné 

 

A doktornő is azért támogatja a Verseny utcában a kialakítást, mert ez közel van a mostani 

rendelőjéhez. Azt mondja, hogy ott is elfogadták az emberek, hogy oda kell menni, most már 

megtalálják, és ez nincs messze. A Móra Ferenc utcában van.  
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Gerencsér Hilda 

 

Ő is ehhez a körzethez tartozik. Amikor a bódéi, csingeri körzetben megszűnt az orvosi ellátás, 

akkor elég szép számmal ebbe a körzetbe jöttek át. Ha nekik be kell jönni csingerből, és 

bódéról, akkor már majdnem mindegy, hogy a Verseny utcába, vagy a Móra Ferenc utcába 

mennek. Tudni kell, hogy Hámori doktor úr előtt is Horváth Erika volt ennek a körzetnek az 

orvosa. Nagyon örülne annak a betegek szempontjából, ha ez jogfolytonos lenne. Támogatja 

ezt a javaslatot. 

 

Utassy István 

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság a „Pályázat kiírása a XII. számú felnőtt háziorvosi 

körzet háziorvosi feladatainak ellátása” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra 

javasolja a képviselő-testületnek. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatát hozta: 

 

60/2013. (III.1.) HNB határozat 

 

Ajka Város Önkormányzatának Humán és 

Népjóléti Bizottsága a „Pályázat kiírása a XII. 

számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi 

feladatainak ellátása” tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és a határozati javaslat elfogadását 

javasolja a képviselő-testületnek. 

 

A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 

Határidő:  2013. március 1. 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

9. A Humán és Népjóléti Bizottság 2013. évi munkaterve 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Utassy István 

 

Kéri a bizottság tagjait, tegyék fel kérdéseiket az anyaggal kapcsolatban. 

 

Rieder András 

 

Minden évben javasolja, és mindig felvetette, hogy az önkormányzat fenntartásában lévő 

intézményekben kihelyezett bizottsági üléseket kellene tartani. Ezt egyik évben sem sikerült 

megtenni, pedig minden évben kéri, hogy a munkatervben szerepeljen. Szeretné javasolni, 

hogy a szociális intézményekben, óvodákban tartsanak bizottsági ülést, mivel a képviselők 

feladata az is, hogy tájékozódjanak az intézmények helyzetéről, hiszen ezért is kapják a 

tiszteletdíjukat. 

 

 

 

AjkaHNB20130301_09.pdf
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Dorner László 

 

Úgy gondolja, hogy a képviselő vállalja azt is, hogy egymaga utána jár, vagy tájékozódik a 

szociális intézményekről, oktatási intézményekről nemcsak azért, mert esetleg problémák 

vannak, hanem mert kíváncsi annak működésére. Ő ezt évente többször is megteszi minden 

intézménynél. Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy egy adott napon tájékoztatást kér, a 

felmerült problémákkal kapcsolatban. Nem mindig célszerű az intézmény működését 

megzavarni azzal, hogy felvonulnak 10-12-en. Attól nem zárkózik el, és helyesnek tartja, 

hogyha van olyan valamilyen probléma, akkor oda kell menni.  

 

Rieder András 

 

Minden évben ő is meglátogatja az intézményeket, de állítja, hogy vannak olyan bizottsági 

tagok, képviselők, akik még egyetlenegy intézményt nem láttak belülről. Pedig ez is a dolguk 

lenne. Az idősek otthonában voltak nemrégen, és semmiféle felfordulás nem történt, sőt az idős 

emberek nagyon örültek, hogy meglátogatták őket, és elmondták a problémáikat. 

 

Fenyvesi Zoltán 
 

Egyetért Rieder András képviselővel, teljes mértékben igaza van. Szerinte ez nem okoz 

felfordulást, hanem nagyon szívesen veszik az ott lakók. Nem azért, mert ellenőriznek, hanem 

mert jobban meg szeretnék ismerni a munkájukat. Szerinte nem kell bizottsági ülésnek lennie, 

csak látogatásnak.  

 

Dorner László 
 

Két különböző dologról beszélnek. Természetesen munkaterven kívül, ha úgy döntenek, hogy 

megnézik az intézményt, nagyon helyes. Rieder András javaslata az volt, hogy a munkatervbe 

vegyék fel. Ezt nem támogatja, nem tartja célszerűnek, hogy a bizottság ott ülésezzen. Hogy ki 

mikor megy oda, akár többen is, az mindenkinek szíve joga, sőt kötelessége, mert ezért kapják 

a tiszteletdíjat.  

 

Rieder András 
 

Javaslatát továbbra is fenntartja, hogy vegyék bele a munkatervbe, és mint bizottság tartsanak 

kihelyezett bizottsági ülést, aki pedig nem jön el, az arra nem kapja meg a tiszteletdíját.  

 

Utassy István 
 

Véleménye tulajdonképpen majdnem a kettő között van, mert ha valamelyik intézmény 

beszámol a működéséről, akkor kihelyezett bizottsági ülést lehetne tartani. Azt sem tartja 

jónak, hogy csak úgy tartsanak ott ülést. Mert valóban vannak olyan időszakok, amikor nem 

szerencsés, ha odamennek. Szerinte, ha aktuális téma lesz, akkor kihelyezett ülést tartsanak. 

 

Szőke Melinda 
 

A hivatal oldaláról szeretné megközelíteni a problémát. Ahhoz, hogy egy intézményben 

kihelyezett bizottsági ülést tartsanak, annak vannak technikai feltételei. A humán bizottság nem 

kicsi bizottság. 9-10-12 fővel kell számolni, ha valamelyik intézménybe kimennének. Nyilván 

ott hangfelvételt is kell készíteni. Természetesen, ha a bizottság megszavazza, hogy pl. 

márciusban, vagy júniusban kihelyezett bizottsági ülés lesz valamelyik intézményben, azt 

tudomásul veszik, de szerencsésnek tartaná, és a munkatervben rögzíteni kellene, hogy melyik 
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hónapban, melyik intézményben tesz látogatást a bizottság. Intézményi látogatásnak látja 

inkább értelmét, mert ha van a bizottságnak pl. öt napirendi pontja, nem tartja szerencsésnek, 

hogy az adott intézményvezető, vagy a helyettesek előtt, velük együtt, rákényszerítve őket, 

hogy hallgassák végig a bizottság tárgyalását, ott tartsák meg az ülést. De az intézményi 

látogatás felvétele a munkatervbe abszolút nem ütközik akadályba, csak akkor meg kellene 

határozni, hogy melyik hónapban, melyik intézményt látogatják meg.  

 

Utassy István 
 

Egyetért irodavezető asszonnyal, és javasolja, hogy a következő bizottsági ülésre gyűjtsék 

össze a javaslatokat, hogy mikor, hol legyen intézményi látogatás, és akkor majd szavaznak 

arról 

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság a 2013. évi munkatervét elfogadta. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatát hozta: 
 

61/2013. (III. 1.) HNB határozat 

 

Ajka város Önkormányzatának Humán és 

Népjóléti Bizottsága „A Humán és Népjóléti 

Bizottság 2013. évi munkaterve” tárgyú 

előterjesztést megtárgyalta és a munkatervét 

elfogadta. 

 

A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Felelős: a bizottság elnöke  

Határidő: 2013. március 1. 

 

A bizottság elnöke megköszönte a tagoknak a részvételt, és az ülést 10.30 órakor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Utassy István       Dorner László 

bizottság elnöke          bizottság tanácsnoka 


