
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: 1/50-10/2013. 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: 2013. június 25-én 14.00 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság ülésén. 

 

Az ülés helye:  Ajka, Városháza VI. emeleti kisterem 

 

Jelen vannak:  Utassy István   bizottság elnöke 

Rieder András   tag 

Táncsics Tamás  tag 

Gerencsér Hilda  kültag 

Horváth Ferenc  kültag 

Péntek Vendel   kültag 

 

Később érkezett: Johanidesz Sándor  tanácsnok  

Dorner László   tanácsnok 

 

Ülésről hiányzott: Fenyvesi Zoltán  tag 

Grőber József   kültag 

 

Valamennyi napirendi pont tárgyalásánál jelen van: 

Szőke Melinda titkár, Önkormányzati és Humánszolgáltató Iroda 

 irodavezetője 

Bálint Attiláné titkár, Szociális és Igazgatási Iroda irodavezetője 

 

1. napirendi pont tárgyalásánál jelen van: 

Tornavölgyi István kuratóriumi elnök 

 

Utassy István: 

 

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

irodavezetőt, Bálint Attiláné irodavezetőt, és a meghívott vendéget. Tájékoztatja a bizottságot, 

hogy Fenyvesi Zoltán, és Grőber József jelezte távolmaradását. 

 

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, javasolja, hogy a 3. napirendi pontot 1. 

napirendi pontként tárgyalja a bizottság, 7. napirendi pontként vegye fel a bizottság „Helyi 

támogatás átvitele” címmel. 
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Szavazásra teszi fel a napirend elfogadását a módosítással együtt. 

 

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

határozatot hozta: 
 

   186/2013. (VI.25.) HNB határozat 
 

A Humán és Népjóléti Bizottság 2013. június 25-i ülésének napirendjét 

az alábbiak szerint határozza meg: 
 

1. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

rendelet megalkotása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 
 

2. Utólagos véleménynyilvánítás a KLIK fenntartásába került 

önkormányzati működtetés alatt álló köznevelési intézmények 

elnevezéséről 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 
 

3. Tájékoztató a „Székelykeresztúrért” Alapítvány 2012. évi 

munkájáról 

Előadó: Tornavölgyi István kuratóriumi elnök 
 

4. Pályázat kiírása a Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és 

Művelődési Ház intézményvezetői megbízására  

Előadó: Schwartz Béla polgármester 
 

Zárt ülés: 
 

5. Méltányossági ápolási díj ügyek 

Előadó: Bálint Attiláné irodavezető 
 

6. Átmeneti segély ügyek 

Előadó: Bálint Attiláné irodavezető 

 

7. Helyi támogatás átvitele 

Előadó: Bálint Attiláné irodavezető 

 

N a p i r e n d 
 

1. Tájékoztató a „Székelykeresztúrért” Alapítvány 2012. évi munkájáról 

 Előadó: Tornavölgyi István kuratóriumi elnök 

 

Utassy István 

 

Úgy tudja, hogy személyi változások is napirenden szerepelnek, nem tudja, hogy elnök úr 

meddig tölti be ezt a szerepet. 

 

Tornavölgyi István 

 

A tegnapi nap már megkapta a bírósági bejegyzést az új elnök, gyakorlatilag ez az utolsó 

ténykedése az alapítvánnyal kapcsolatban. Elmondja, hogy a holnapi képviselő-testületi 
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ülésen nem tud részt venni, Jegyző úrnak ezt jelezte, mert már több hónappal előre egyeztetett 

programja van. 

 

Utassy István 

 

Megköszöni elnök úr tevékenységét az alapítvány működtetésében. Úgy gondolja, hogy az 

alapítvány a célját elérte, úgy gondolja, hogy a továbbiakban is támogatja az önkormányzat az 

alapítvány munkáját. 

 

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

testületnek. 

 

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

alábbi határozatát hozta: 

 

187/2013. (VI.25.) HNB határozat 

 

Ajka Város Önkormányzatának Humán és 

Népjóléti Bizottsága a „Tájékoztató a 

„Székelykeresztúrért” Alapítvány 2012. évi 

munkájáról” tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és 

a tájékoztató elfogadását javasolja a képviselő-

testületnek. 

 

A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Határidő:  2013. június 26. kt. ülés 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

2. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet 

megalkotása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 
 

Utassy István 

 

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

 

Táncsics Tamás 

 

2012. július 12-én, amikor tárgyalták már az SZMSZ módosítását, akkor adott le módosító 

indítványokat. Azóta nem tűzte napirendjére a képviselő-testület az SZMSZ módosítását. 

Megkérdezi, hogy a 2012-ben benyújtott módosító indítványaival mi történt? 

 

Szőke Melinda 

 

Igazából egy új rendeletet kellett alkotni a központi jogszabályok változása miatt, és az 

előterjesztésben is szerepel, hogy a január 1-jén létrejött közös önkormányzati hivatal miatt. 

Az akkori módosító indítványai még megvannak az ügyiratban, viszont az akkor hatályos 

1995-ös rendelethez érkezett. Ha beilleszthetők azok a módosító javaslatok ebbe a rendeletbe, 

akkor újra kellene fogalmazni, és benyújtani a képviselő-testület elé, hiszen ez a rendelet már 
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szerkezetileg jócskán eltér a korábbi rendelettől, amit most ezzel az új rendelettel 

remélhetőleg hatályon kívül helyez holnap a képviselő-testület.  

 

Utassy István 

 

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

testületnek. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett 

az alábbi határozatát hozta: 

 

188/2013. (VI.25.) HNB határozat 

 

Ajka Város Önkormányzatának Humán és 

Népjóléti Bizottsága „Az Önkormányzat Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló rendelet 

megalkotása” 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 26. kt. ülés 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

Utassy István 

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság a rendelet egy olvasatban történő megalkotását javasolja 

a képviselő-testületnek. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett 

az alábbi határozatát hozta: 

 

189/2013. (VI.25.) HNB határozat 

 

Ajka Város Önkormányzatának Humán és 

Népjóléti Bizottsága „Az Önkormányzat Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló rendelet 

megalkotása” 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. június 26. kt. ülés 

Felelős:    a bizottság elnöke 
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3. Utólagos véleménynyilvánítás a KLIK fenntartásába került önkormányzati 

működtetés alatt álló köznevelési intézmények elnevezéséről 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Utassy István 

 

Nem az intézmények új elnevezése miatt nem támogatja az előterjesztést, hanem mert 

utólagos véleményt kérnek az önkormányzattól, és szerinte ez nem jelent semmit. Nem érti, és 

a képviselő-testületi ülésen nem akarja kifejteni, mert politikai színezete lenne, de ilyent nem 

sokat éltek meg az elmúlt időszakban. Ezt a módszert, ezt az eljárást nem tartja helyesnek. 

Még annyit szeretne az ügyhöz hozzátenni, hogy információja szerint a KLIK-nek nincs 

elfogadott SZMSZ-e. 

 

Rieder András 

 

Véleménye szerint ez egyszerű ügy, nem tudja, hogy elnök úr miért nem szavazza meg? Ő 

pedig azzal a módszerrel nem ért egyet, ami az önkormányzatnál zajlik, amit elnök úr 

kifogásol ez ügyben. Szerinte ez a dolog oda-vissza működik, ezt csak meg kell szavazni. Az 

önkormányzat is ugyanezt csinálja hasonló helyzetekben, visszamenőleg, és utólagos dolgok, 

volt már egy-párszor ilyen. 

 

Utassy István 

 

Volt már ilyen, mert a regionális fejlesztési tervet is utólag véleményezte az önkormányzat. 

Álláspontját továbbra is fenntartja, ne kérjenek véleményt utólag. 

 

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

testületnek. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság szavazás előtti létszáma 7 főre változott, Johanidesz Sándor 

megérkezett. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett 

az alábbi határozatát hozta: 

 

190/2013. (VI.25.) HNB határozat 

 

Ajka Város Önkormányzatának Humán és 

Népjóléti Bizottsága „Utólagos 

véleménynyilvánítás a KLIK fenntartásába került 

önkormányzati működtetés alatt álló köznevelési 

intézmények elnevezéséről” tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta, és a határozati javaslatot elfogadásra 

javasolja a képviselő-testületnek. 

 

A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Határidő:  2013. június 26. kt. ülés 

Felelős:    a bizottság elnöke 
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4. Pályázat kiírása a Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház 

intézményvezetői megbízására 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Utassy István 

 

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

testületnek. 

 

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

alábbi határozatát hozta: 

 

191/2013. (VI.25.) HNB határozat 

 

Ajka Város Önkormányzatának Humán és 

Népjóléti Bizottsága „Pályázat kiírása a 

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és 

Művelődési Ház intézményvezetői megbízására” 

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 26. kt. ülés 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

5., 6., 7. napirendi pontokat a bizottság zárt ülés keretében tárgyalja, melynek anyaga 

külön jegyzőkönyvben szerepel. 

 

A bizottság elnöke megköszönte a tagoknak a részvételt, és az ülést 14.10 órakor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

Utassy István       Dorner László 

bizottság elnöke          bizottság tanácsnoka 


