
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 
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Ügyszám: 1/50-11/2013. 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: 2013. augusztus 26-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 

Rieder András   tag 

Dorner László   tanácsnok 

Gerencsér Hilda  kültag 

Grőber József   kültag 

Péntek Vendel   kültag 

 

Ülésről hiányzott: Johanidesz Sándor  tanácsnok 

Fenyvesi Zoltán  tag 

Táncsics Tamás  tag 

Horváth Ferenc  kültag 

 

Valamennyi napirendi pont tárgyalásánál jelen van: 

Incze Ilona Szociális és Igazgatási Iroda irodavezető-helyettese 

 

1. napirendi pont tárgyalásánál jelen van: 

Karika Rudolf SK. Ajka-Padragkút Sportegyesület elnöke 

Horváth Jánosné belső ellenőr 

 

Utassy István: 

 

A bizottság elnöke köszönti az ülésen megjelent bizottsági tagokat, Incze Ilona irodavezető-

helyettest, és a meghívott vendéget. Tájékoztatja a bizottságot, hogy Táncsics Tamás, és 

Horváth Ferenc 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 2. napirendi pontot 1. 

napirendi pontként tárgyalja a bizottság. 

 

Szavazásra teszi fel a napirend elfogadását a módosítással együtt. 

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

határozatot hozta: 
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   204/2013. (VIII.26.) HNB határozat 
 

A Humán és Népjóléti Bizottság 2013. augusztus 26-i rendkívüli 

ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
 

1. SK. Ajka-Padragkút Sportegyesület elszámolása a 2012. évben 

kapott önkormányzati támogatásról 

Előadó: Horváth Jánosné belső ellenőr 
 

2. Az ajkai II. számú háziorvosi körzetre kötött feladatátvállalási 

szerződés megszüntetése és új feladat-ellátási szerződés 

megkötése 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 
 

3. Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése az Ajka 

Városi Óvoda számára a 2013/2014. nevelési évre 

Előadó: Szőke Melinda irodavezető 
 

 

N a p i r e n d 
 

1. SK. Ajka-Padragkút Sportegyesület elszámolása a 2012. évben kapott 

önkormányzati támogatásról 

 Előadó: Horváth Jánosné belső ellenőr 

 

Utassy István 

 

Kéri a sportegyesület elnökét, mondja el kiegészítését az anyaggal kapcsolatban. 

 

Karika Rudolf 

 

Kiegészítésként tájékoztatja a bizottságot, hogy a sportegyesület létszámát sikerült ebben a 

nehéz helyzetben 15-20 fővel növelni. Nagyon sok gyereknek tudnak rendszeres 

mozgáslehetőséget biztosítani, ez már önmagában óriási eredménynek számit egy olyan kicsi 

településen, mint Padragkút. Az önkormányzat pénzügyi támogatásának köszönhetően az 

edzésidők megháromszorozódtak, mivel a létesítményt fenn tudják tartani, az U13-as 

bajnokságban 4. helyen végzett a szakosztály. Az U13-as korosztályban óriási eredményt 

értek el, Szabó Bálint megyei gólkirály lett, aki saját nevelésű kisfiú, és 46 gólt lőtt. Az 

önkormányzat pénzügyi támogatásának köszönhetően már hétvégén is nyitva tartanak, óriási 

az igény a gyerekek részéről, és ami a legfontosabb, hogy nemcsak az igazolt játékosok 

részéről, mivel a városrészben máshol nincs lehetőség a sportolásra. A bódéi, és a csingeri 

gyerekeket is szívesen fogadják, mindig van felügyelő a fiatalokkal. Az egyesület nevében 

szeretné megköszönni az önkormányzat anyagi támogatását. 

 

Horváth Jánosné 

 

Az egyesület bélyegzőjén miért szerepel SK. Ajka-Padragkút Labdarúgó Szakosztály. Kéri, 

hogy a bélyegzőt az önkormányzati Megállapodásban szereplő sportegyesület nevének 

megfelelően használják a számlákon is. Csak azt a pecsétet használják. 

 

 

AjkaHNB20130826_02.pdf
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Gerencsér Hilda 

 

A szülőktől nagyon jó visszajelzést kapott, mert a külső városrészekben a gyerekeknek 

igazából más szervezett sporttevékenységre nincs lehetőségük. Nem az utcán kóborolnak, 

hanem szervezetten foglalkoznak velük, és nemcsak a tehetségesekkel. Véleménye szerint a 

jövőben ezt a tevékenységet mindenképpen támogatni szükséges. 

 

Utassy István 

 

Egyetért Gerencsér Hilda hozzászólásával, csak támogatni tudja a sportegyesület munkáját. 

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság az SK. Ajka-Padragkút Sportegyesület munkájáról szóló 

tájékoztatót és a támogatás felhasználásáról készített beszámolót elfogadja. 

 

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

alábbi határozatát hozta: 

 

 

205/2013. (VIII. 26.) HNB határozat 

 

Ajka város Önkormányzatának Humán és Népjóléti 

Bizottsága az SK. Ajka-Padragkút Sportegyesület 

munkájáról szóló tájékoztatót és a támogatás 

felhasználásáról készített beszámolót elfogadja. 
 

 

2. Az ajkai II. számú felnőtt háziorvosi körzetre kötött feladatátvállalási szerződés 

megszüntetése és új feladat-ellátási szerződés 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 „Az ajkai II. számú felnőtt háziorvosi körzetre kötött 

feladatátvállalási szerződés megszüntetése és új feladat-ellátási szerződés megkötése” tárgyú 

előterjesztés határozati javaslatának elfogadását javasolja a képviselő-testületnek 

 

Ajka város Önkormányzatának Humán és Népjóléti Bizottsága 6 igen szavazattal, nem 

szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

            206/2013. (VIII.26.) HNB határozat 

 

 

Ajka Város Önkormányzatának Humán és 

Népjóléti Bizottsága „Az ajkai II. számú felnőtt 

háziorvosi körzetre kötött feladatátvállalási 

szerződés megszüntetése és új feladat-ellátási 

szerződés megkötése” tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és a határozati javaslat elfogadását 

javasolja a képviselő-testületnek. 

AjkaHNB20130826_01.pdf
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A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 

Határidő:  2013. augusztus 27.  

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

3. Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése az Ajka Városi Óvoda 

számára a 2013/2014. nevelési évre 

Előadó: Szőke Melinda irodavezető 

 

Utassy István 

 

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: 

 

207/2013. (VIII. 26.) HNB határozat 

 

Ajka város Önkormányzatának Humán és Népjóléti 

Bizottsága az önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályairól szóló 15/2013.(VI.27.) önkormányzati 

rendelet 9.§ (7) bekezdés 4. pontjában biztosított 

hatáskörében eljárva a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. törvény 3. mellékletében megállapított maximális 

csoportlétszám 20 százalékkal történő túllépését 

engedélyezi az Ajka Városi Óvoda számára a 2013/2014. 

nevelési évre az alábbi óvodai csoportokban: 

 

Katica Óvoda:     Szivárvány Óvoda: 

1. Bambi,     1. Aranynap,  

2. Bóbita,     2.Aranyhal csoportok. 

3. Micimackó, 

4. Méhecske, 

5. Pillangó csoportok.   Vizikék Óvoda: 

1. Maci,  

Hétszínvirág Óvoda:    2. Somvirág csoportok.  

1. Napraforgó, 

2. Hóvirág, 

3. Búzavirág,    Zöldikék Óvoda: 

4. Nefelejcs,         Napsugár csoport. 

5. Viola csoportok. 
 

A bizottság felkéri elnökét, hogy a döntésről az Ajka Városi 

Óvoda vezetőjét a bizottság határozatának megküldésével 

tájékoztassa. 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

AjkaHNB20130826_03.pdf
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A bizottság elnöke megköszönte a tagoknak a részvételt, és az ülést 14.50 órakor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

Utassy István       Dorner László 

bizottság elnöke          bizottság tanácsnoka 


