
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: 1/50-16/2013. 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: 2013. november 26-án 14.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság ülésén. 

 

Az ülés helye:  Ajka, Városháza VI. emeleti kisterem 

 

Jelen vannak:  Utassy István   bizottság elnöke 

Johanidesz Sándor  tanácsnok 

Dorner László   tanácsnok 

Rieder András   tag 

Fenyvesi Zoltán  tag 

Gerencsér Hilda  kültag 

Péntek Vendel   kültag 

Horváth Ferenc   kültag 

Grőber József   kültag 

 

Később érkezett: Táncsics Tamás  tag 

 

Valamennyi napirendi pont tárgyalásánál jelen van: 

Szőke Melinda Önkormányzati és Humánszolgáltató Iroda irodavezetője 

Bálint Attiláné Szociális és Igazgatási Iroda irodavezetője 

 

Utassy István: 

 

Köszönti az ülésen megjelent bizottsági tagokat, Szőke Melinda irodavezetőt, Bálint Attiláné 

irodavezetőt, és a hivatal dolgozóit. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 10 fő tagja közül 9 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 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

   292/2013. (XI.26.) HNB határozat 

 

A Humán és Népjóléti Bizottság 2013. november 

26-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint 

határozza meg: 
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1. A Szervezeti és Működési Szabályzat 

módosítása, a Humán és Népjóléti Bizottság 

feladatkörének kibővítése a Települési 

Értéktár Bizottság feladatainak ellátásával  
Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

2. Ajka város oktatási intézményeinek 

beiskolázási körzethatáraira vonatkozó 

véleményezés 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

3. Pályázat benyújtása Hátrányos Helyzetű 

Tanulók Arany János Tehetséggondozó 

Programban történő részvételre 

Előadó: Schwartz Béla polgármester  

 

4. Az Ajka Városi Óvoda engedélyezett 

létszámának módosítása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

5. Az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal 

köztisztviselőivel szemben támasztott 

hivatásetikai alapelvek meghatározása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

6. Az Ajka Városi Óvoda Ajka, Padragi út 

198. szám alatti telephelyének nyitva tartása 

Előadó: Szőke Melinda irodavezető 

 

7. Pályázat kiírása az Ajka, Újélet u. 18. szám 

alatti fecskeházban megüresedő 

garzonlakásra 

Előadó: Bálint Attiláné irodavezető 

 

Zárt ülés: 

 

8. BURSA HUNGARICA Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi 

fordulójának elbírálása 

Előadó: Szőke Melinda irodavezető 

 

9. Helyi támogatás átvitele másik ingatlanra 

Előadó: Bálint Attiláné irodavezető 

 

10. Méltányossági ápolási díj ügyek 

Előadó: Bálint Attiláné irodavezető 

 

11. Átmeneti segély ügyek 

Előadó: Bálint Attiláné irodavezető 
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N a p i r e n d 
 

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása, a Humán és Népjóléti Bizottság 

feladatkörének kibővítése a Települési Értéktár Bizottság feladatainak ellátásával 

 Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Utassy István 

 

Megállapítja, hogy a bizottság szavazás előtti létszáma 10 fő, Táncsics Tamás megérkezett. 

 

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

testületnek. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatát hozta: 

 

293/2013. (XI.26.) HNB határozat 
 

Ajka Város Önkormányzatának Humán és 

Népjóléti Bizottsága „A Szervezeti és Működési 

Szabályzat módosítása, a Humán és Népjóléti 

Bizottság feladatkörének kibővítése a Települési 

Értéktár Bizottság feladatainak ellátásával” 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. november 28. kt. ülés 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

2. Ajka város oktatási intézményeinek beiskolázási körzethatáraira vonatkozó 

véleményezés 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Utassy István 

 

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

testületnek. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatát hozta: 

 

294/2013. (XI.26.) HNB határozat 
 

Ajka Város Önkormányzatának Humán és 

Népjóléti Bizottsága „Ajka város oktatási 

intézményeinek beiskolázási körzethatáraira 

vonatkozó véleményezés” tárgyú előterjesztést 
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megtárgyalta és a határozati javaslat elfogadását 

javasolja a képviselő-testületnek. 
 

A bizottság felkéri elnökét, hogy a javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé. 
 

Határidő:  2013. november 28. kt. ülés 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

3. Pályázat benyújtása Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János 

Tehetséggondozó Programban történő részvételre 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Utassy István 

 

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

testületnek. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatát hozta: 

 

295/2013. (XI.26.) HNB határozat 
 

Ajka Város Önkormányzatának Humán és 

Népjóléti Bizottsága „Pályázat benyújtása 

Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János 

Tehetséggondozó Programban történő részvételre” 

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. november 28. kt. ülés 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

4. Az Ajka Városi Óvoda engedélyezett létszámának módosítása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Utassy István 

 

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

testületnek. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatát hozta: 

 

296/2013. (XI.26.) HNB határozat 
 

Ajka Város Önkormányzatának Humán és 

Népjóléti Bizottsága „Az Ajka Városi Óvoda 
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engedélyezett létszámának módosítása” 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. november 28. kt. ülés 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

5. Az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott 

hivatásetikai alapelvek meghatározása 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Utassy István 

 

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

testületnek. 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatát hozta:  

 

297/2013. (XI.26.) HNB határozat 
 

Ajka Város Önkormányzatának Humán és 

Népjóléti Bizottsága „Az Ajkai Közös 

Önkormányzati Hivatal köztisztviselőivel szemben 

támasztott hivatásetikai alapelvek meghatározása” 

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. november 28. kt. ülés 

Felelős:    a bizottság elnöke 

 

6. Az Ajka Városi Óvoda Ajka, Padragi út 198. szám alatti telephelyének nyitva 

tartása 

Előadó: Szőke Melinda irodavezető 

 

Utassy István 

 

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

 

Megállapítja, hogy a bizottság 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatát hozta: 

 

 

 

 

AjkaHNB20131126_6.pdf
AjkaHNB20131126_6.pdf
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298/2013. (XI. 26.) HNB határozat 

 

Ajka város Önkormányzatának Humán és 

Népjóléti Bizottsága az Ajka Városi Óvoda Ajka, 

Padragi u. 198. szám alatti Szivárvány Óvoda 

elnevezésű telephelyének nyitvatartási idejét szülői 

igényfelmérés figyelembevételével 6.00-16.30 

közötti időtartamra módosítja.  

 

A bizottság utasítja elnökét, hogy a bizottsági 

határozatot az intézményvezetőnek küldje meg, és 

gondoskodjon a nyitvatartási idő helyben szokásos 

módon történő közzétételéről. 

 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

7. Pályázat kiírása az Ajka, Újélet u. 18. szám alatti fecskeházban megüresedő 

garzonlakásra 

Előadó: Bálint Attiláné irodavezető 

 

Utassy István 

 

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

 

Megállapítja, hogy a bizottság 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatát hozta: 

 

299/2013. (XI. 26.) HNB határozat 

 

Ajka város Önkormányzata Humán és Népjóléti 

Bizottsága, az előterjesztés mellékletét képező 

pályázati kiírás szerint pályázatot hirdet az Ajka, 

Újélet utca 18. 1/20. szám alatti Fecskeházban 

megüresedő garzonlakásra. 

A bizottság utasítja elnökét, hogy gondoskodjon a 

 
pályázati kiírás Ajkai Szóban, AVTV-ben és a 

város honlapján történő meghirdetéséről. 

 

Felelős:      a bizottság elnöke 

Határidő:   közzétételre: azonnal  

        a pályázatok elbírálására: a pályázatok 

        benyújtását követő első bizottsági ülés 

 

 

 

 

 

AjkaHNB20131126_7.pdf
AjkaHNB20131126_7.pdf
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A 8., 9., 10., 11. napirendi pontokat a bizottság zárt ülésen tárgyalja, melynek anyaga 

külön jegyzőkönyvben szerepel. 

 

Megköszöni a tagoknak a részvételt, és az ülést 14.45 órakor bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

 

Utassy István       Dorner László 

bizottság elnöke          bizottság tanácsnoka 


