
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: 1/50-12/2013. 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: 2013. szeptember 12-én 14.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság 

ülésén. 

 

Az ülés helye:  Ajka, Városháza VI. emeleti kisterem 

 

Jelen vannak:  Utassy István   bizottság elnöke 

Dorner László   tanácsnok 

Johanidesz Sándor  tanácsnok 

Fenyvesi Zoltán  tag 

Táncsics Tamás  tag 

Horváth Ferenc  kültag 

Grőber József   kültag 

 

Később érkezett: Rieder András   tag 

   Gerencsér Hilda  kültag 

 

Ülésről hiányzott: Péntek Vendel   kültag 

 

Valamennyi napirendi pont tárgyalásánál jelen van: 

Szőke Melinda   Önkormányzati és Humánszolgáltató Iroda irodavezetője 

Bálint Attiláné Szociális és Igazgatási Iroda irodavezetője 

 

1. napirendi pont tárgyalásánál jelen van: 

Kádár Ignác Ajka-Padragkút Táncegyesület elnöke 

Horváth Jánosné belső ellenőr 

2. napirendi pont tárgyalásánál jelen van: 

Hargitai Tibor Ajka Városi Bányász Fúvószenekar Egyesület elnöke 

Horváth Jánosné belső ellenőr 

3. napirendi pont tárgyalásánál jelen van: 

Szabó-Jakab Johanna esélyegyenlőségi referens 

4-5. napirendi pont tárgyalásánál jelen van: 

Kellerné Kovács Rita Pénzügyi Iroda irodavezetője 

 

Utassy István: 

 

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

irodavezetőt, Bálint Attiláné irodavezetőt, a hivatal dolgozóit, és a meghívott vendégeket.  

 

Megállapítja, hogy a bizottság 10 fő tagja közül 7 fő jelen van, a bizottság határozatképes, az 

ülést megnyitja. 
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Napirend megállapítása 

 

Ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat, majd szavazásra teszi fel a napirend 

elfogadását. 

 

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

határozatot hozta: 

   208/2013. (IX.12.) HNB határozat 

 

A Humán és Népjóléti Bizottság 2013. szeptember 12-i ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. Ajka-Padragkút Táncegyesület elszámolása a 2012. évben 

kapott önkormányzati támogatásról 

Előadó: Horváth Jánosné belső ellenőr 

 

2. Ajka Városi Bányász Fúvószenekar Egyesület elszámolása a 

2012. évben kapott önkormányzati támogatásról 

Előadó: Horváth Jánosné belső ellenőr 

 

3. Ajka Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

4. Ajka Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési 

rendeletének módosítása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

5. Tájékoztató Ajka város Önkormányzatának 2013. I. féléves 

gazdálkodásáról 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

6. A Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési Társulás 

megszüntetése és vagyonának felosztása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 
 

N a p i r e n d 
 

1. Ajka-Padragkút Táncegyesület elszámolása a 2012. évben kapott önkormányzati 

támogatásról 

 Előadó: Horváth Jánosné belső ellenőr 

 

Utassy István 

 

Kéri Horváth Jánosné belső ellenőrt, mondja el kiegészítését az anyaggal kapcsolatban. 

 

Horváth Jánosné 

 

Készített egy feljegyzést mindkét egyesületnek, és arra adott határidőt. Reméli, hogy rendben 

lesz az elszámolás. Kérte a bizottság elnökét, mivel az elszámolásokkal gondok voltak, hogy a 

bizottság elnöke megfelelően kezelje a jegyzőkönyvben foglaltakat. 

AjkaHNB20130912_01.pdf
AjkaHNB20130912_01.pdf
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Utassy István 

 

Megkérdezi Kádár Ignác egyesületi elnököt, van-e szóbeli kiegészítése az elszámolással 

kapcsolatban? 

 

Kádár Ignác 

 

Köszöni szépen, nincs kiegészítése, a belső ellenőrrel mindent megbeszéltek. 

 

Utassy István 

 

Nyomatékosítani szeretné, hogy a következő időszakban sokkal fegyelmezettebb elszámolást 

kér a belső ellenőr, és a bizottság is. Közpénzekről van szó, és ezért felelősséggel tartozik 

mindenki, a bizottság is, mert megszavazza a támogatásokat, és elfogadja az elszámolásokat. 

Az egyesületek is nyilván, az is aki elhasználja a pénzt, és a belső ellenőr, aki ellenőrzi, hogy 

mire költötték. Felhívja a figyelmet, hogy ne hozzák a bizottságot olyan helyzetbe, hogy a 

következő költségvetésnél esetleg azt kelljen javasolni mindkét egyesületre vonatkozóan, 

hogy a kiemelt egyesületekből töröljék. 

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság az Ajka- Padragkút Táncegyesület munkájáról szóló 

tájékoztatót, és a támogatás felhasználásáról készített beszámolót elfogadja. 

 

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

alábbi határozatát hozta: 

 

209/2013. (IX. 12.) HNB határozat 

 

Ajka város Önkormányzatának Humán és Népjóléti 

Bizottsága az Ajka-Padragkút Táncegyesület munkájáról 

szóló tájékoztatót, és a támogatás felhasználásáról készített 

beszámolót elfogadja. 
 

2. Ajka Városi Bányász Fúvószenekar Egyesület elszámolása a 2012. évben kapott 

önkormányzati támogatásról 

 Előadó: Horváth Jánosné belső ellenőr 

 

Utassy István 

 

Kéri Horváth Jánosné belső ellenőrt, mondja el kiegészítését az elszámolással kapcsolatban. 

 

Horváth Jánosné 

 

Ugyanazt tudja elmondani, mint az előző napirendnél, hogy legközelebb pontosabb 

elszámolást kér. 

 

Utassy István 

 

Megkérdezi Hargitai Tibor egyesületi elnököt, van-e szóbeli kiegészítése az elszámolással 

kapcsolatban? 

 

 

AjkaHNB20130912_02.pdf
AjkaHNB20130912_02.pdf
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Hargitai Tibor 

 

A pályázati kiírásban szereplő önrésszel kapcsolatban elmondja, hogy nagyon nehéz minden 

évben előteremteni a 30 %-ot. Elmondja, hogy az utóbbi időben a politikai helyzetnek 

köszönhetően lényegesen kevesebbet hívták a zenekart rendezvényekre. Nagyon nehéz a 30 

%-os önerőt előteremteni, amely pályázati feltétel. Ezt már több ízben felvetette, le is írta. 

 

Utassy István 

 

A revizori jelentésben szereplő gondokról, problémákról nem tekinthetnek el. Ez mindkét 

egyesület elszámolására vonatkozik. Sokkal felelősségteljesebben kell az elkövetkező 

időszakban elszámolni a támogatásról. Elmondja még, hogy mindkét együttesnek szeretné a 

bizottság elismerését kifejezni, hiszen nagyon szépen szerepelnek, Ajka város különböző 

programjain részt vesznek, meghatározói a város kulturális életének. 

 

Szavazásra teszi fel, hogy a bizottság az Ajka Városi Bányász Fúvószenekar Egyesület 

munkájáról szóló tájékoztatót, és a támogatás felhasználásáról készített beszámolót elfogadja. 

 

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

alábbi határozatát hozta: 

 

210/2013. (IX. 12.) HNB határozat 

 

Ajka város Önkormányzatának Humán és Népjóléti 

Bizottsága az Ajka Városi Bányász Fúvószenekar 

Egyesület munkájáról szóló tájékoztatót, és a támogatás 

felhasználásáról készített beszámolót elfogadja. 

 

A bizottság létszáma 8 főre változott, Rieder András megérkezett. 

 

3. Ajka Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása 

 Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Utassy István 

 

Terjedelmes az előterjesztés, aki átnézte az anyagot, az látja, hogy humán területről van szó, 

amiről nagyon nehéz beszélni. A program a mélyszegénységben élőkről, a gyermekekről, az 

idősekről, a romákról és a fogyatékosokról szól. Van egy helyzetértékelés, ehhez tartozik egy 

feladatrendszer, amely meghatározza, mit kellene megtenni a jövőben, hogy ezek az esélyek 

javuljanak. Véleménye szerint generációknak kell felnőni, generációknak kell szemléletet 

váltani, változtatni, hogy minimális esély legyen a javulásra. Az anyag kimerítő formában, és 

tartalommal készült.  

 

A bizottság létszáma 9 főre változott, Gerencsér Hilda megérkezett. 

 

A bizottság szavazás előtti létszáma 8 főre változott, Táncsics Tamás kiment az ülésteremből, 

nem szavazott. 

 

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

testületnek. 
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Megállapítja, hogy a bizottság 8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatát hozta: 

 

211/2013. (IX.12.) HNB határozat 
 

Ajka Város Önkormányzatának Humán és 

Népjóléti Bizottsága „Ajka Város Helyi 

Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása” 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. szeptember 13. kt. ülés 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

4. Ajka Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési rendeletének 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 6 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett 

az alábbi határozatát hozta: 

 

212/2013. (IX.12.) HNB határozat 

 

Ajka Város Önkormányzatának Humán és 

Népjóléti Bizottsága az „Önkormányzat 2013. évi 

költségvetéséről” szóló többször módosított 

1/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló rendelet egy olvasatban 

történő megalkotását javasolja a képviselő-

testületnek. 

 

A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Határidő:  2013. szeptember 13. kt. ülés 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

5. Tájékoztató Ajka Város Önkormányzatának 2013. I. féléves gazdálkodásáról 

 Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Utassy István 

 

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

testületnek. 
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Megállapítja, hogy a bizottság 6 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett 

az alábbi határozatát hozta: 

 

213/2013. (IX.12.) HNB határozat 

 

Ajka Város Önkormányzatának Humán és 

Népjóléti Bizottsága a „Tájékoztató Ajka Város 

Önkormányzatának 2013. első féléves 

gazdálkodásáról” 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. szeptember 13. kt. ülés 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

6. A Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési Társulás megszüntetése és 

vagyonának felosztása 

 Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Utassy István 

 

2008-ban alakult ez a szervezet, azóta lényeges változások történtek. Az intézmények nagy 

része már nincs állami felügyelet alatt. Sarkalatos pontja lesz ennek, a későbbi elszámolásnál, 

ugye azt írja elő az alapszabály, hogy akik részt vettek ebben a pályázati programban, amely 

zajlott, azok öt évig szervezeti átalakuláson nem mehetnek át. Jelen pillanatban mindenki 

kimenekült ebből a szervezetből, talán Ajka maradt legutoljára, és egy tapolcai intézmény. 

Eljutottak a felszámolásig.  

 

Fenyvesi Zoltán 

 

Annyi észrevétele van elnök úr kiegészítéséhez, hogy azért nem szabad elfelejteni, hogy miért 

szűnt meg ez a szervezet? Azért szűnt meg, mert a szervezet öt iskolájából három egyházi 

fenntartású lett, és egy maradt állami fenntartású. Ez az elsődleges ok a megszűntetéshez. 

 

Utassy István 

 

A megyei közgyűlés ebből kellő időben kiszállt. A megyei közgyűlés és Tapolca 

önkormányzata alapította annak idején ezt a szervezetet, ebből Ajkát szépen kihagyták. Akkor 

még mindegyik intézmény megyei fenntartású volt. Az ajkai képviselő-testületből a Társulási 

Tanácsban nem szerepelt személy. Amióta Tapolca lett a gesztora a szervezetnek, viszonylag 

normálisan működött, a jelenlegi elnök, amit lehetett, mindent megtett.  

 

Fenyvesi Zoltán 

 

Nem ért egyet elnök úrral, hogy Ajka nem képviseltette magát, mert dr. Horváth József 

alpolgármester úr kezdettől benne volt ebben a Társulási Tanácsban. Ott volt a tanácsülésen 
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többször, mint igazgató, és alpolgármester egyetlenegyszer sem úgy nyilatkozott, mint a 

megye képviselője, hanem, mint Ajka város alpolgármestere. 

 

Utassy István 

 

A megyei közgyűléstől volt ott, de ne vitatkozzanak ezen, hiszen tudja, hogy nincs igaza, nem 

delegáltak senkit Ajkáról, nagyon sántított ez az ügy.  

 

Megállapítja, hogy a bizottság szavazás előtti létszáma 9 főre változott. 

 

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

testületnek. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 6 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatát hozta: 

 

214/2013. (IX.12.) HNB határozat 

 

Ajka Város Önkormányzatának Humán és 

Népjóléti Bizottsága „A Balaton-felvidék – Somló 

Szakképzés-szervezési Társulás megszüntetése és 

vagyonának felosztása” 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. szeptember 13. kt. ülés 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

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 


