
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: 1/50-5/2013. 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: 2013. április 15-én 15.00 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli 

ülésén. 

 

Az ülés helye:  Ajka, Városháza VI. emeleti kisterem 

 

Jelen vannak:  Utassy István   bizottság elnöke 

   Johanidesz Sándor  tanácsnok 

   Fenyvesi Zoltán  tag 

Táncsics Tamás  tag 

Grőber József   kültag 

Gerencsér Hilda  kültag 

Horváth Ferenc  kültag 

 

Később érkezett: Dorner László   tanácsnok 

Rieder András   tag 

Péntek Vendel   kültag 

 

 

Valamennyi napirendi pont tárgyalásánál jelen van: 

Szőke Melinda titkár, Önkormányzati és Humánszolgáltató Iroda 

 irodavezetője 

Bálint Attiláné titkár, Szociális és Igazgatási Iroda irodavezetője 

 

1.-4. napirendi pont tárgyalásánál jelen van: 

Horváth Jánosné belső ellenőr 

1. napirendi pont tárgyalásánál jelen van: 
HM Verga Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. képviselője 

2. sz. napirendi pont tárgyalásánál jelen van: 
Farkas Andrásné Rája 94’ Úszóklub Ajka képviselője 

3. napirendi pont tárgyalásánál jelen van: 
Havasfalvi Lajos Ajka Kristály SE. elnöke 

4. napirendi pont tárgyalásánál jelen van: 
Gerencsér Hilda Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége elnöke 

 

Utassy István: 

 

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

irodavezetőt, Bálint Attiláné irodavezetőt, a sportegyesületek, civil szervezetek 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. 

 

 

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: 

 

   96/2013. (IV.15.) HNB határozat 
 

A Humán és Népjóléti Bizottság 2013. április 15-i rendkívüli ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. HM VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. elszámolása a 2012. 

évben kapott önkormányzati támogatásról 

Előadó: Horváth Jánosné belső ellenőr 

 

2. Rája 94’ Úszóklub Ajka elszámolása a 2012. évben kapott 

önkormányzati támogatásról 

Előadó: Horváth Jánosné belső ellenőr 

 

3. Ajka Kristály SE elszámolása a 2012. évben kapott 

önkormányzati támogatásról 

Előadó: Horváth Jánosné belső ellenőr 

 

4. Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége elszámolása a 

2012. évben kapott önkormányzati támogatásról 

Előadó: Horváth Jánosné belső ellenőr 

 

5. Pályázati kiírás ajkai székhelyű egészségügyi-, szociális-, 

közművelődési- és sportegyesületek 2013. évi támogatására 

Előadó: Szőke Melinda irodavezető 

 

6. Pályázati kiírás helyi nyugdíjas klubok 2013. évi támogatására 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Zárt ülés 

 

7. Telekvásárlási támogatásra benyújtott pályázatok elbírálása 

Előadó: Bálint Attiláné irodavezető 

 

 
 

 



 3 

N a p i r e n d 
 

1. HM VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. elszámolása a 2012. évben kapott 

önkormányzati támogatásról 

Előadó: Horváth Jánosné belső ellenőr 

 

Utassy István 

 

Elmondja, hogy a belső ellenőr jelentése precíz, mindenre kiterjedő. A HM Verga Zrt. 

beszámolója nagyon korrekt. Kéri, hogy a jövőben is ilyen kapcsolatot tartsanak a város 

intézményeivel, az érdeklődő lakossággal, hiszen nemes feladatot látnak el, és ezt tovább kell 

vinni, fejleszteni. Reméli, hogy az általános iskolák a szervezeti átalakulás ellenére is részt 

tudnak venni az erdei iskola programjában. Megköszöni HM VERGA Zrt. képviselőjének 

részvételét. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság szavazás előtti létszáma 8 fő. Péntek Vendel megérkezett. 

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság a HM VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. 

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: 
 

97/2013. (IV. 15.) HNB határozat 
 

Ajka város Önkormányzatának Humán és Népjóléti 

Bizottsága a HM VERGA Veszprémi 

Erdőgazdaság Zrt. munkájáról szóló tájékoztatót és 

a támogatás felhasználásáról készített beszámolót 

elfogadja. 

 

2. Rája 94’ Úszóklub Ajka elszámolása a 2012. évben kapott önkormányzati 

támogatásról 

Előadó: Horváth Jánosné belső ellenőr 

 

Utassy István 

 

Felkéri Horváth Jánosné belső ellenőrt tegye meg szóbeli kiegészítését. 

 

Horváth Jánosné 

 

Megkérdezi a bizottságtól, hogy elég érthetően fogalmazott-e, mert volt 212.036 Ft, amivel 

prolongált elszámolás kötelezettségvállalás volt, de közben a Rája Úszóklub ezt az összeget 

ledokumentálta. Azt kéri a bizottságtól, hogy akceptálja ezt, illetve elnök úr terjessze a 

bizottság elé, hogy ez így rendben legyen. 

 

Utassy István 

 

A belső ellenőr által elmondottakat az Összefoglaló Jelentés hátoldalán találhatják meg. 

Egyetért a belső ellenőr véleményével, és javasolja, hogy a bizottság fogadja el a javaslatot. A 

tartalmi beszámolóhoz szeretné még hozzátenni, hogy nagyon örül annak, hogy nem egy 

AjkaHNB20130415_01.pdf
AjkaHNB20130415_01.pdf
AjkaHNB20130415_02.pdf
AjkaHNB20130415_02.pdf
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személyes a Rája Úszóklub, eddig sem volt az, de most a minőségi versenyzésben is fiatalok 

tűntek fel. Nemcsak Kis Gergő, hanem Valler Bence, Kovács Máté is olimpiai reménység. 

Több fiatal név is szerepelt. Azt javasolja a bizottságnak, hogy a szakmai munka 

elismeréseként Farkas András vezető edzőnek külön fejezze ki elismerését, hiszen egy nehéz 

időszakon vannak túl, mert Kis Gergő ügye nem volt egyszerű dolog. Talán most már helyre 

billennek a dolgok, és a felkészülés zavartalanul működik.  

 

Megállapítja, hogy a bizottság szavazás előtti létszáma 9 fő. Rieder András megérkezett. 

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság a Rája 94’Úszóklub Ajka munkájáról szóló tájékoztatót, 

és a támogatás felhasználásáról készített beszámolót elfogadja. 
 

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

alábbi határozatát hozta: 
 

98/2013. (IV. 15.) HNB határozat 
 

Ajka város Önkormányzatának Humán és Népjóléti 

Bizottsága a Rája 94’Úszóklub Ajka munkájáról 

szóló tájékoztatót és a támogatás felhasználásáról 

készített beszámolót elfogadja. 

 

A bizottság Farkas András úszó edzőt szakmai 

munkájáért elismerésben részesíti. 

 

3. Ajka Kristály SE. elszámolása a 2012. évben kapott önkormányzati támogatásról 

Előadó: Horváth Jánosné belső ellenőr 

 

Utassy István 

 

Megkéri Havasfalvi Lajos sportegyesületi elnököt, mondja el szóbeli kiegészítését. 

 

Havasfalvi Lajos 

 

Az anyaghoz nincs szóbeli kiegészítése. Elmondja, hogy a teke csapat az NB/I.-ben 

megnyerte a bajnokságot, ezzel felkerült a szuper ligába, a város sporttörténeti pillanat előtt 

áll. A város vezetőitől levélben kértek anyagi támogatást, és szeretné a bizottság segítségét is 

kérni, hogy támogassák kérésüket. Ha nem kapják meg ezt a támogatást, akkor a következő 

2014/15-ös évben már nem tudnak szerepelni az NB/I.-ben sem, mert ugyanazok az előírások 

vonatkoznak rájuk, mint a felsőbb osztályban.  

 

Utassy István 

 

Egyetért elnök úrral. Elismerését fejezi ki a teke szakosztálynak a sikeres szereplésért, és a 

labdarúgóknak is, akik a megyei első osztályban szereplnek nagyon jól.  

 

Megállapítja, hogy a bizottság szavazás előtti létszáma 10 fő. Dorner László megérkezett. 

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság az Ajka Kristály SE. munkájáról szóló tájékoztatót, és a 

támogatás felhasználásáról készített beszámolót elfogadja. 
 

AjkaHNB20130415_03.pdf


 5 

Megállapítja, hogy a bizottság 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatát hozta: 
 

99/2013. (IV. 15.) HNB határozat 
 

Ajka város Önkormányzatának Humán és Népjóléti 

Bizottsága az Ajka Kristály SE. munkájáról szóló 

tájékoztatót és a támogatás felhasználásáról készített 

beszámolót elfogadja. 

 

4. Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége elszámolása a 2012. évben kapott 

önkormányzati támogatásról 

Előadó: Horváth Jánosné belső ellenőr 

 

Utassy István 

 

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

 

Fenyvesi Zoltán 

 

A belső ellenőr által készített Összefoglaló Jelentésből véleménye szerint kimaradt az 

összegzés, szeretné tudni, hogy ez csak véletlen volt, vagy van valamik oka? 

 

Horváth Jánosné 

 

Köszöni az észrevételt, elnézést kér, és javítani fogja, véletlenül maradt ki az anyagból.  

 

Utassy István 

 

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

munkájáról szóló tájékoztatót, és a támogatás felhasználásáról készített beszámolót elfogadja. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 9 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett 

az alábbi határozatát hozta: 
 

100/2013. (IV. 15.) HNB határozat 
 

Ajka város Önkormányzatának Humán és Népjóléti 

Bizottsága az Ajka és Térsége Civil Szervezetek 

Szövetsége munkájáról szóló tájékoztatót és a 

támogatás felhasználásáról készített beszámolót 

elfogadja. 

 

5. Pályázati kiírás ajkai székhelyű egészségügyi-, szociális-, közművelődési- és 

sportegyesületek 2013. évi támogatására 

Előadó: Szőke Melinda irodavezető 

 

Utassy István 

 

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

 

AjkaHNB20130415_04.pdf
AjkaHNB20130415_04.pdf
AjkaHNB20130415_05.pdf
AjkaHNB20130415_05.pdf
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Megállapítja, hogy a bizottság 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatát hozta: 
 

101/2013. (IV. 15.) HNB határozat 
 

Ajka város Önkormányzatának Humán és 

Népjóléti Bizottsága pályázatot hirdet ajkai 

székhelyű egészségügyi-, szociális-, 

közművelődési és sportegyesületek működésének 

anyagi támogatására a mellékletben szereplő 

pályázati kiírás szerint. 

 

A bizottság utasítja elnökét, hogy gondoskodjon a 

pályázati kiírás Ajkai Szó-ban és a város honlapján 

történő közzétételéről. 

 

Felelős: a bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

6. Pályázati kiírás helyi nyugdíjas klubok 2013. évi támogatására 

Előadó: Szőke Melinda irodavezető 

 

Utassy István 

 

Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? 

 

Grőber József 

 

Szeretné megkérdezni, hogy hány nyugdíjas klub működik a városban? A felosztással 

kapcsolatban kérdezi, hogy a 20.000 Ft, az alanyi jogon jár, és a maradékot mi alapján fogják 

elosztani? 

 

Szőke Melinda 

 

20.000 Ft alaptámogatás alanyi jogon jár minden nyugdíjas klubnak. 2.500.000 Ft-ot pályázat 

keretében ossza el a bizottság. A fennmaradó 500.000 Ft odaítéléséről pedig a bizottság a 

nyugdíjas klubok a város érdekében elvégzett munkájuk alapján dönt majd október 31-ig.A 

városban kb. 23-25 nyugdíjas klub működik. 

 

Dorner László 

 

Szeretné, ha a nyugdíjas klubok létszáma, a közösségi szemlélet növekedne a jövőben. 

Véleménye szerint a pályázati kiírásba bele kellene venni még, hogy karitatív tevékenységet 

is folytassanak a nyugdíjas klubok. Gondol itt idősek gondozására, adott esetben ételt visznek, 

havat lapátolnak, orvosért telefonálnak, behozzák a beteg nyugdíjast szakrendelésre, stb. 

Javasolja, hogy ezzel a két témával kiegészítésre kerüljön a pályázati kiírás. 

 

 

 

 

 

AjkaHNB20130415_06.pdf
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Szőke Melinda 

 

A nyugdíjas klubok létszámnövekedése, mint feltétel szerepel a pályázati kiírásban, azt 

beemelték. A karitatív tevékenységet elfogadja ösztönző jelleggel, kiegészítik a kiírásban. 

 

Utassy István 

 

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

 

Megállapítja, hogy a bizottság 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatát hozta: 
 

102/2013. (IV. 15.) HNB határozat 
 

1. Ajka város Önkormányzata Humán és 

Népjóléti Bizottsága a helyi nyugdíjas klubok 

részére a pályázati kiírásban előírt módon igazolt 

tagsági létszámuk arányában átlagosan 20.000 Ft, 

maximum 400.000 Ft összegű alaptámogatást 

állapít meg. 

 

2. Ajka város Önkormányzata Humán és 

Népjóléti az alaptámogatás odaítélésével 

egyidejűleg dönt az önkormányzat 2013. évi 

költségvetéséről szóló 1/2013.(II.14.) rendeletében 

meghatározott 3.000.000 Ft összegű támogatás 

terhére 2.100.000 Ft pénzeszköz pályázati eljárás 

keretében történő felosztásáról. 

 

3. Ajka város Önkormányzata Humán és 

Népjóléti Bizottsága 2013. október 31. napjáig az 

önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 

1/2013.(II.14.) rendeletében meghatározott 

3.000.000 Ft összegű támogatás terhére 500.000 Ft 

további támogatás odaítéléséről dönthet azon 

nyugdíjas klubok részére, akiknek a 2013. január 

1-jétől 2013. szeptember 31. közötti időszakban 

elvégzett szakmai tevékenységét a bizottság 

kiemelkedően eredményesnek ítéli a nyugdíjas 

klub által 2013. október 31. napjáig benyújtott 

szakmai tájékoztató alapján. 

 

 

A bizottság utasítja elnökét, hogy gondoskodjon a 

pályázati kiírás Ajkai Szó-ban, és a város 

honlapján történő közzétételéről. 

 

Felelős: a bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 
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A 7. sz napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja a bizottság, 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 


