
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: 1/50-6/2013. 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: 2013. április 22-én 15.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság 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 

Péntek Vendel   kültag 

 

Ülésről hiányzott: Rieder András   tag 

 

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: 

Kellerné Kovács Rita Pénzügyi Iroda vezetője 

 

Utassy István: 

 

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

irodavezetőt, Bálint Attiláné irodavezetőt, és a hivatal dolgozóit. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 
 

   105/2013. (IV.22.) HNB határozat 
 

A Humán és Népjóléti Bizottság 2013. április 22-i ülésének napirendjét 

az alábbiak szerint határozza meg: 
 

1. Ajka város Önkormányzata és intézményeinek 2012. évi 

összevont mérlegbeszámolója, 2012. évi zárszámadása, valamint 

beszámoló a 2012. évi adóbevételek alakulásáról 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 
 

2. Ajka város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési 

koncepciója 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 
 

3. Ajka város Önkormányzatának muzeális intézmények 

fenntartására vonatkozó támogatási igénye 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 
 

4. FC. Ajka Kft. Sportfejlesztési program megvalósítására 

támogatási igény benyújtása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 
 

5. Futball Club Ajka Sportfejlesztési program megvalósítására 

támogatási igény benyújtása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 
 

6. Ajka Város Önkormányzata által fenntartott óvodákban a 

2013/2014-es nevelési évben indítható csoportok számának 

meghatározása 

Előadó: Szőke Melinda irodavezető 
 

7. A háziorvosi körzetekről szóló 28/2009. (IX.17.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

8. A gyermekvédelmi ellátásokról szóló többször módosított 

12/2009. (III.25.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

9. A házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolatok és egyéb 

családi események engedélyezéséről, szolgáltatási díjáról és az 

anyakönyvvezetők juttatásáról szóló 4/2011. (II.14.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 
 

Zárt ülés: 
 

10. A XII. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak 

ellátására kiírt pályázat elbírálás 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 
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11. Fellebbezés 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

12. A 95/2013. (III.22.) HNM határozat hatályon kívül helyezése 

Előadó: Utassy István bizottság elnöke 

 

13. Telekvásárlási támogatásra benyújtott pályázat elbírálása 

Előadó: Bálint Attiláné irodavezető 

 

14. Helyi támogatás átvállalása 

Előadó: Bálint Attiláné irodavezető 

 

15. Önkormányzati szociális bérlakás ügy 

Előadó: Bálint Attiláné irodavezető 

 

16. Méltányossági ápolási díj ügy 

Előadó: Bálint Attiláné irodavezető 

 

17. Átmeneti segély ügyek 

Előadó: Bálint Attiláné irodavezető 

 

 

N a p i r e n d 
 

1. Ajka város Önkormányzata és intézményeinek 2012. évi összevont 

mérlegbeszámolója, 2012. évi zárszámadása, valamint beszámoló a 2012. évi 

adóbevételek alakulásáról 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Utassy István 

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság a határozati javaslat elfogadását, valamint a rendelet egy 

olvasatban történő megalkotását javasolja a képviselő-testületnek. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett 

az alábbi határozatát hozta: 

 

106/2013. (IV.22.) HNB határozat 

 

Ajka Város Önkormányzatának Humán és 

Népjóléti Bizottsága „Ajka város Önkormányzata 

és intézményeinek 2012. évi összevont 

mérlegbeszámolója, 2012. évi zárszámadása, 

valamint beszámoló a 2012. évi adóbevételek 

alakulásáról” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és 

a határozati javaslat elfogadását, valamint az 

„Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról” szóló 

önkormányzati 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. 

 

Határidő:  2013. április 23. 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

2. Ajka város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója 

 Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Utassy István 

 

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

testületnek. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett 

az alábbi határozatát hozta: 

 

107/2013. (IV.22.) HNB határozat 

 

Ajka Város Önkormányzatának Humán és 

Népjóléti Bizottsága „Ajka város 

Önkormányzatának 2014. évi költségvetési 

koncepciója” 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. április 23. 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

3. Ajka Város Önkormányzatának muzeális intézmények fenntartására vonatkozó 

támogatási igénye 

 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 határozatát hozta: 

 

108/2013. (IV.22.) HNB határozat 

 

Ajka Város Önkormányzatának Humán és 

Népjóléti Bizottsága „Ajka Város 

Önkormányzatának muzeális intézmények 

fenntartására vonatkozó támogatási igénye” tárgyú 
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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. április 23. 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

4. FC. Ajka Kft. Sportfejlesztési program megvalósítására támogatási igény 

benyújtása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Utassy István 

 

Megállapítja, hogy a bizottság szavazás előtti létszáma 9 fő. Dorner László, Péntek Vendel 

megérkezett. 

 

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

testületnek. 

 

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

alábbi határozatát hozta: 

 

109/2013. (IV.22.) HNB határozat 

 

Ajka Város Önkormányzatának Humán és 

Népjóléti Bizottsága az „FC. Ajka Kft. 

Sportfejlesztési program megvalósítására 

támogatási igény 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. 

 

Határidő:  2013. április 23. 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

5. Futball Club Ajka Sportfejlesztési program megvalósítására támogatási igény 

benyújtása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Utassy István 

 

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

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

alábbi határozatát hozta: 

 

110/2013. (IV.22.) HNB határozat 

 

Ajka Város Önkormányzatának Humán és 

Népjóléti Bizottsága a „Futball Club Ajka 

Sportfejlesztési program megvalósítására 

támogatási igény 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. 

 

Határidő:  2013. április 23. 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

6. Ajka város Önkormányzata által fenntartott óvodákban a 2013/2014-es nevelési 

évben indítható csoportok számának meghatározása 

Előadó: Szőke Melinda irodavezető 

 

Utassy István 

 

Felkéri Szőke Melinda irodavezetőt, tegye meg szóbeli kiegészítését. 

 

Szőke Melinda 

 

Ajka Város Német Nemzetiségi Önkormányzata az előterjesztést megtárgyalta, és 3 igen 

szavazattal, nem szavazat, és tartózkodás nélkül egyetért a Regenbogen Német Nemzetiségi 

Óvodában indítható csoportok számával. 

 

Utassy István 

 

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

 

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

alábbi határozatát hozta: 

 

111/2013. (IV. 22.) HNB határozat 

 

Ajka város Önkormányzata Humán és Népjóléti 

Bizottsága a 2013/2014-es nevelési évre az 

önkormányzat által fenntartott Ajka Városi 

Óvodában 34 óvodai csoport, a Regenbogen Német 

Nemzetiségi Óvodában 2 óvodai csoport indítását 

engedélyezi. 

 

 

AjkaHNB20130422_06.pdf
AjkaHNB20130422_06.pdf
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A bizottság felkéri az elnököt, hogy a döntést az 

intézményvezetők részére küldje meg. 

 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: azonnal  

 

 

7. A háziorvosi körzetekről szóló 28/2009. (IX.17.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

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 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatát hozta: 

 

112/2013. (IV.22.) HNB határozat 

 

Ajka Város Önkormányzatának Humán és 

Népjóléti Bizottsága „A háziorvosi körzetekről 

szóló 28/2009. (IX.17.) 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. 

 

Határidő:  2013. április 23. 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

 

8. A gyermekvédelmi ellátásokról szóló többször módosított 12/2009. (III.25.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

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 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatát hozta: 
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113/2013. (IV.22.) HNB határozat 

 

Ajka Város Önkormányzatának Humán és 

Népjóléti Bizottsága „A gyermekvédelmi 

ellátásokról szóló többször módosított 12/2009. 

(III.25.) 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. 

 

Határidő:  2013. április 23. 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

 

9. A házasságkötések, bejegyzett élettársi kapcsolatok és egyéb családi események 

engedélyezéséről, szolgáltatási díjáról és az anyakönyvvezetők juttatásáról szóló 

4/2011. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítása 

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 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatát hozta: 

 

114/2013. (IV.22.) HNB határozat 

 

Ajka Város Önkormányzatának Humán és 

Népjóléti Bizottsága „A házasságkötések, 

bejegyzett élettársi kapcsolatok és egyéb családi 

események engedélyezéséről, szolgáltatási díjáról 

és az anyakönyvvezetők juttatásáról szóló 4/2011. 

(II.4.) 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. 

 

Határidő:  2013. április 23. 

Felelős:    a bizottság elnöke 
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A 10-11-12-13-14-15-16-17. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja a bizottság, 

melynek anyaga külön jegyzőkönyvben szerepel. 

 

 

 

A bizottság elnöke megköszönte a tagoknak a részvételt, és az ülést 15.45 órakor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Utassy István       Dorner László 

bizottság elnöke          bizottság tanácsnoka 


