
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: 1/50-8/2013. 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: 2013. május 30-án 14.30 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 

Rieder András   tag 

Táncsics Tamás  tag 

Gerencsér Hilda  kültag 

Péntek Vendel   kültag 

 

Később érkezett: Johanidesz Sándor  tanácsnok 

 

Hiányzott:  Fenyvesi Zoltán  tag 

   Grőber József   kültag 

   Horváth Ferenc  kültag 

 

Valamennyi napirendi pont tárgyalásánál jelen van: 

Szőke Melinda titkár, Önkormányzati és Humánszolgáltató Iroda 

 irodavezetője 

 

 

Utassy István: 

 

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

irodavezetőt. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 10 fő tagja közül 6 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 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
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   178/2013. (V.30.) HNB határozat 
 

A Humán és Népjóléti Bizottság 2013. május 30-i rendkívüli ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. Közművelődési-, sport-, egészségügyi-, szociális egyesület 

támogatására beérkezett pályázatok elbírálása 

Előadó: Szőke Melinda irodavezető 

 

2. Helyi nyugdíjas klubok támogatására beérkezett pályázatok 

elbírálása 

Előadó: Szőke Melinda irodavezető 

 

N a p i r e n d 
 

1. Közművelődési-, sport-, egészségügyi-, szociális egyesület támogatására 

beérkezett pályázatok elbírálása 

Előadó: Szőke Melinda irodavezető 

Melléklet 

 

Utassy István 

 

Felkéri Szőke Melinda irodavezetőt, tegye meg szóbeli kiegészítését.  

 

Szőke Melinda 

 

A képviselő-testület tegnap elfogadta a költségvetés módosítását, és ahogy az előterjesztésben 

is jelezték, 8 millió Ft elosztására tehet javaslatot a bizottság az egyesületek részére a 6 

millióval szemben, mivel nagyon magas létszámban pályáztak az egyesületek, ezért a 

városvezetés úgy döntött, hogy a korábbi 6 millió Ft előirányzatot a költségvetési rendelet 

módosításával 8 millió Ft-ra megemeli. 

 

Utassy István 

 

Annyit szeretne elmondani még, hogy a sarokszámokat nem lehet változtatni, ha valaki 

módosító indítványt kíván beadni, akkor meg kell jelölni azt, hogy honnan hová szeretné 

átcsoportosítani az összegeket.  

 

Rieder András 

 

Azt szeretné megkérdezni, hogy ugye nem lesz olyan, mint három évvel ezelőtt, hogy 

megszavazza a bizottság az összegeket, és nem kapják meg az egyesületek az egészet? 

 

Utassy István 

 

Olyan ígéretet kaptak, hogy ezt az összegeket mindenképpen biztosítja az önkormányzat, 

mivel az elmúlt években nem volt támogatás. Szigorú elszámoltatás lesz, tehát aki pályázott 

valamilyen témakörben, a belső ellenőr a legszigorúbban kéri számon. Úgy gondolja, hogy a 

javaslattevés nagyon korrekt. Figyelembe vették, hogy ki milyen tevékenységet nyújtott 

eddig. Ilyen pl. a boksz, aki már önerőből tevékenykedett, támogatást eddig nem kapott. A 
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teljesítményét azért is lehet értékelni, mert önerőből már értek el eredményeket a 

diákolimpián. A Tósokberéndért Egyesület, akik szintén eddig még nem kaptak támogatást, 

de sok embert mozgattak már meg a rendezvényeiken. 

 

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

 

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

alábbi határozatát hozta: 
 

179/2013. (V. 30.) HNB határozat 
 

1. Ajka város Önkormányzatának Humán és 

Népjóléti Bizottsága a közművelődési, sport, 

egészségügyi és szociális egyesületek támogatására 

kiírt pályázatot elbírálta, és a mellékletben szereplő 

támogatások odaítéléséről döntött 8. 000 eFt 

összegben.  

 

2. A bizottság utasítja elnökét, hogy döntéséről a 

Képviselő-testületet tájékoztassa, és a 

közművelődési, sport, egészségügyi és szociális 

egyesületek részére megállapított támogatások 

összegét az Ajkai Szóban és a város honlapján 

tegye közzé. 

 

A bizottság felkéri a polgármestert, hogy a 

támogatottakkal a pénzeszköz átadásáról szóló 

megállapodást kösse meg. 

 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: közzétételre: azonnal 

 megállapodások megkötésére: 2013. június 28. 

 

2. Helyi nyugdíjas klubok támogatására beérkezett pályázatok elbírálása 

 Előadó: Szőke Melinda irodavezető 

Melléklet 

 

Utassy István 

 

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

 

Megállapítja, hogy a bizottság szavazás előtt létszáma 7 fő. Johanidesz Sándor megérkezett. 

 

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

alábbi határozatát hozta: 
 

180/2013. (V. 30.) HNB határozat 
 

1. Ajka város Önkormányzatának Humán és 

Népjóléti Bizottsága a helyi nyugdíjas klubok 

támogatására kiírt pályázatot elbírálta, és a 
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mellékletben szereplő támogatások odaítéléséről 

döntött 1.618.575 Ft támogatás összegben.  
 

2. A bizottság utasítja elnökét, hogy döntéséről a 

Képviselő-testültet tájékoztassa, és a helyi 

nyugdíjas klubok részére megállapított 

támogatások összegét az Ajkai Szóban és a város 

honlapján tegye közzé.  
 

A bizottság felkéri a polgármestert, hogy a 

támogatottakkal a pénzeszköz átadásáról szóló 

megállapodást kösse meg. 
 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: közzétételre: azonnal 

    megállapodások megkötésére: 2013. június 28 

 

A bizottság elnöke megköszönte a tagoknak a részvételt, és az ülést 14.45 órakor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Utassy István       Dorner László 

bizottság elnöke          bizottság tanácsnoka 


