
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 /50-9/ 2013. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Ajka Város Önkormányzat Humán és Népjóléti Bizottságának 2013. június 11-

én 14.00 órakor a Városházán megtartott rendkívüli üléséről. 

 

Az ülés helye:  Ajka, Városháza VI. emeleti Fekete István terem  

 

Jelen vannak:  Utassy István   bizottság elnöke 

   Fenyvesi Zoltán    tag  

   Rieder András   tag 

   Táncsics Tamás   tag   

Grőber József    kültag  

Péntek Vendel   kültag 

Gerencsér Hilda   kültag 

Horváth Ferenc   kültag  

  

Bizottsági ülésről hiányzott: Dorner László   tanácsnok   

     Johanidesz Sándor    tag  

 

Valamennyi napirendi pont tárgyalásánál jelen van: 

Bálint Attiláné   Szociális és Igazgatási Iroda irodavezető 

 

Szőke Melinda  Önkormányzati és Humánszolgáltató Iroda irodavezető 

 

 

Utassy István: 

 

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

irodavezetőt és a hivatal dolgozóit. Tájékoztatja a bizottságot, hogy Dorner László és 

Johanidesz Sándor a pénzügyi és ügyrendi bizottság ülésén van, ezért nem tudnak itt lenni.  

 

Megállapítja, hogy a bizottság 10 tagja közül 8 fő jelen van, a bizottság határozatképes, az 

ülést megnyitja. 

 

Napirend megállapítása 

 

Tájékoztatja a bizottságot, hogy a 3. napirendi pont címe megváltozott és hozzá alpontok 

lesznek tárgyalva, illetve javasolja a napirendi pontok más sorrendben történő megtárgyalását.   

 

Szavazásra teszi fel a módosított napirend elfogadását. 
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Ajka város Önkormányzatának Humán és Népjóléti Bizottsága 8 igen szavazattal, nem 

szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

   181/2013. (VI.11.) HNB határozat 

 

A Humán és Népjóléti Bizottság 2013. június 11-i rendkívüli ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

      N A P I R E N D: 

 

1. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra feladat-ellátási megállapodás 

            megkötése  

    Előadó: Schwartz Béla polgármester  

 

2.       Szociális és gyermekjóléti feladatellátásra Önkormányzati társulás  

            létrehozása  

     a.) Térségi Családsegítő és Gondozási Központ és Gyermekjóléti 

                  Szolgálat megalapítása, Alapító Okirat elfogadása  

     b.) A Térségi Családsegítő és Gondozási Központ Alapító Okiratának 

                  módosítása  

     c.) Társulási megállapodás módosítása  

 

             Zárt ülés:  

 

             d.) A Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjének  

                  személyére szóló döntés  

                  Előadó: Schwartz Béla polgármester  

 

              Zárt ülés vége 

 

3.      Pályázat benyújtása a Nemzeti Kulturális Alaphoz szobor támogatására  
         Előadó: Schwartz Béla polgármester   

 

4.      A Borsos Miklós Általános Iskola igazgatói megbízásának véleményezése   

         Előadó: Schwartz Béla polgármester  

 

 

1. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra feladat-ellátási megállapodás megkötése  

 

Utassy István:  

 

Az előterjesztést mindenki megkapta, megkérdezi kérdés, hozzászólás az anyaggal 

kapcsolatban van-e. Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság „A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra feladat-ellátási 

megállapodás megkötése” tárgyú előterjesztés határozati javaslatának elfogadását javasolja a 

képviselő-testületnek 
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Ajka város Önkormányzatának Humán és Népjóléti Bizottsága 8 igen szavazattal, nem 

szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

            182/2013. (VI.11.) HNB határozat 

 

Ajka Város Önkormányzatának Humán és Népjóléti Bizottsága 

„A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra feladat-ellátási 

megállapodás megkötése” 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. június 11.  

Felelős: a bizottság elnöke 

 

 

2. Szociális és gyermekjóléti feladatellátásra Önkormányzati társulás létrehozása  

         a.) Térségi Családsegítő és Gondozási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 

               megalapítása, Alapító Okirat elfogadása  

         b.) A Térségi Családsegítő és Gondozás Központ Alapító Okiratának módosítása 

         c.) Társulási megállapodás módosítása  

 

Utassy István:  

 

Az előterjesztést mindenki megkapta, megkérdezi kérdés, hozzászólás az anyaggal 

kapcsolatban van-e. Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság „Szociális és gyermekjóléti feladatellátásra 

Önkormányzati társulás létrehozása” tárgyú előterjesztés határozati javaslatának elfogadását 

javasolja a képviselő-testületnek, továbbá az alábbi alpontok „a.) Térségi Családsegítő és 

Gondozási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat megalapítása, Alapító Okirat elfogadása, b.) A 

Térségi Családsegítő és Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítása és a c.) Társulási 

megállapodás módosítása” határozati javaslatának elfogadását javasolja a képviselő-testületnek 

 

Ajka város Önkormányzatának Humán és Népjóléti Bizottsága 8 igen szavazattal, nem 

szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

            183/2013. (VI.11.) HNB határozat 

 

Ajka Város Önkormányzatának Humán és Népjóléti Bizottsága 

„Szociális és Gyermekjóléti feladatellátásra Önkormányzati 

társulás létrehozása” tárgyú előterjesztésen belül az alábbi 

alpontokat megtárgyalta: a.) Térségi Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat megalapítása, Alapító Okirat 

elfogadása. 

b.) A Térségi Családsegítő és Gondozási Központ Alapító 

Okiratának módosítása 

c.) Társulási megállapodás módosítása 

és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Határidő: 2013. június 11.  

Felelős: a bizottság elnöke 
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A 2., napirend d.) pontját a bizottság zárt ülésen tárgyalja, melynek anyaga külön 

jegyzőkönyvben szerepel. 

 

 

3. Pályázat benyújtása a Nemzeti Kulturális Alaphoz köztéri szobor létrehozásának 

támogatására 

 

Utassy István 

  

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-

testületnek. 

 

Ajka város Önkormányzatának Humán és Népjóléti Bizottsága 5 igen szavazattal, nem 

szavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatát hozta: 

 

         184/2013. (VI.11.) HNB határozat 

 

Ajka Város Önkormányzatának Humán és 

Népjóléti Bizottsága „Pályázat benyújtása a 

Nemzeti Kulturális alaphoz szobor támogatására” 

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. június 11. 

Felelős: a bizottság elnöke 
 

 

4. A Borsos Miklós Általános Iskola igazgatói megbízásának véleményezése 

  

Utassy István 

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-

testületnek. 

 

Ajka város Önkormányzatának Humán és Népjóléti Bizottsága 4 igen szavazattal, nem 

szavazat nélkül és 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatát hozta: 

 

          185/2013. (VI.11.) HNB határozat 

 

Ajka Város Önkormányzatának Humán és 

Népjóléti Bizottsága „A Borsos Miklós Általános 

Iskola igazgatói megbízásának véleményezése” 

tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és a határozati 

javaslatot elfogadására tett javaslatot elvetette. 

A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 

Határidő: 2013. június 11. 

Felelős: a bizottság elnöke 
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Utassy István 

 

Kiegészítésként szeretné elmondani, hogy a bizottság az elmúlt ülésén döntött a nyugdíjas 

klubok pályázati pénzének elosztásáról. A tegnapi napon az Idősügyi Tanács ülésén elmondták 

észrevételüket, hogy két szervezet, amely a nyugdíjas klubok felett van, kevés támogatást 

kapott. Méltánytalanul alacsony összegre állapították meg a támogatás összegét, amit 

elfogadott, mert indokoltnak tartja. Javaslatot tesznek majd a polgármester úr 

kezdeményezésére, hogy ezt az összeget emeljék fel az általuk jelzett összeg felső határáig. A 

bizottságnak a mai ülésén erről még nem kell dönteni. Jegyző úr fog a testületi ülés elé 

készíteni egy anyagot, amely szerint az „Életet az éveknek” Ajkai Nyugdíjas Klubok 

Egyesülete támogatását emeljék meg, és az Ajkai Városi Idősügyi Tanács Egyesületének 

támogatását szintén emeljék meg. Polgármester úr fog a képviselő-testületnek javaslatot tennie 

az összegre, hogy korrigálják ezt a bakit. Elnézést kér a nyugdíjas klubok egyesületétől, és a 

Városi Idősügyi Tanácstól. Szabály szerint polgármester úrnak 8 napon belül van lehetősége 

felülvizsgálni a bizottság döntését. Ezt a mai napon kezdeményezte, és ezt megteszi. 

 

Fenyvesi Zoltán 

 

Szeretné megkérdezni, hogy ez a jövőben gyakorlattá fog válni? Mert mindig lesz olyan 

szervezet, aki úgy gondolja, hogy kevesli a pályázati pénzt. Nem lehet úgy elosztani, hogy az 

egyesületek elégedettek legyenek. Ha most valaki nem ért egyet, akkor, mi lesz? 

 

Utassy István 

 

Nem, nem erről van szó. Valószínű, hogy az előterjesztés készítésénél félreértés keletkezett. Itt 

tévedés történt.  

 

Gerencsér Hilda 

 

Szeretné megkérdezni, a civil szervezetek közül többen kérdezték tőle, hogy mikor kapnak 

információt arról, hogy a bizottság által megítélt támogatási összeget, milyen ütemezésben 

fogják megkapni. Pl. az első félévben már megszervezett, lezajlott programokra mikor kapják 

meg a pályázati pénzt? 

 

Szőke Melinda 

 

A pénzügyi irodával, és polgármester úrral egyeztettek ezzel kapcsolatban, és legkésőbb 

június 30-ával a 200 eFt alatti támogatásokat lehetőség szerint kiutalják. A 200 eFt feletti 

összegeket pedig ütemezett módon utalnák, természetesen figyelembe véve, hogy kinek 

milyen kiemelt programja van, ezen dolgoznak a kollégák, kigyűjtik, és erre tekintettel fogják 

a pénzeket utalni. Június 30-ig, amit lehet azt kiutalja a pénzügyi iroda. Folyamatosan 

készülnek a megállapodások.  

 

A bizottság elnöke megköszönte a tagoknak a részvételt, és az ülést 14.30 órakor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

      Dorner László       Utassy István  

bizottság tanácsnoka              bizottság elnöke  


