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Képviselő-testületének

Gazdasági programja
2011-2014. évre

Bevezető

A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
91. §-ában megfogalmazott kötelezettség alapján került sor.
A gazdasági program elkészítésének célja, hogy Ajka város Önkormányzata Képviselőtestülete az önkormányzati ciklus időtartama alatt egy egységes, előre meghatározott
célrendszer szerint működjön, fejlődjön.
A képviselő-testület tudomásul veszi azt, hogy a jelen gazdasági programban
meghatározottakat figyelembe kell venni minden gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, a
település működtetésére, fejlesztésére vonatkozó döntésénél.

A gazdasági program összeállítását motíválta
- az előző önkormányzati ciklusban elindított és a lakosság megelégedésével társult
programok,
- a választási programban felvázolt és megfogalmazott célok,
- a lakosság és az önszerveződő közösségek által megfogalmazott elképzelések, igények,
- az önkormányzatot és ágazatokat érintő és megváltozott jogszabályi környezet,
- az önkormányzat jelenlegi, illetve várható pénzügyi helyzete.
A gazdasági programban meghatározott célkitűzések eléréséhez a képviselő-testületnek két
irányba is koncentrálnia kell:
- egyrészt a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására, másrészről
- a szükséges anyagi források, eszközök megteremtésére.

A célkitűzések megvalósításakor a képviselő-testületnek ügyelnie kell arra, hogy az egyes
elképzelések úgy valósuljanak meg, hogy azok a legfőbb célként meghatározottakat segítsék,
járuljanak hozzá a részcélok megvalósításához.

A jelen gazdasági programban meghatározott célok, elképzelések megvalósításához a
képviselő-testületnek biztosítani kell a szükséges anyagi eszközöket, valamint vagyont.
Az anyagi eszközök, valamint a vagyon megteremtéséhez nem elegendőek a szokásos, évrőlévre keletkező források, hanem szükség van
- a pályázati lehetőségek felkutatására (úgy az intézményi működtetés, mint a felhalmozás
területén), illetve
- az önkormányzat sajátosságainak kihasználása alapján új lehetőségek keresésére, valamint a
- meglevő anyagi források nagyobb mértékű kihasználására.
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1. Az Ajka város gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló
körülmények

A 2011–2014 közötti időszak jellemzője, hogy ezekben, az években indulnak el és teljesednek
ki a reformok a közigazgatásban, az egészségügyben, az oktatásban, a nyugdíj- és
ártámogatási rendszer átalakításában, valamint a cikluson túlnyúlóan az államháztartásban. Az
önkormányzat gazdasági helyzetét a makro gazdasági helyzet nagymértékben befolyásolja és
a helyi gazdasági program tervezésénél figyelembe kell venni.

2. Ajka város gazdasági helyzete és a várható változások
2.1. A vagyoni helyzet
Az önkormányzat 2010. évi nyilvántartások szerinti, zárómérlegben összesített vagyona
36.300.866 eFt.
Az Önkormányzat vagyonszerkezete a következő:
Vagyonelem megnevezése
Forgalomképtelen törzsvagyon (nem értékesíthető, nem
terhelhető, a kötelező feladatok ellátását biztosító vagyon) 337
ha 5590 m2
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon (meghatározott
feltételekkel értékesíthető, illetve megterhelhető vagyon) 50 ha
4204 m2.
Üzemeltetésre átadott vagyon
Egyéb (forgalomképes vagyon, amely szabadon értékesíthető
és megterhelhető) 152 ha 2785 m2

932

Az összes
érték
vagyonból
eFt
27 204 497

89

5 821 861

448

5 585 273
595 886

Ingatlan
db
száma

Az ingatlanvagyonunkat továbbra is mozgásban kell tartanunk, hogy hasznosuljon, további
értékeket termeljen. Szorgalmazni kívánjuk olyan külterületi ingatlanok megszerzését, melyek
domborzati adottságai kedvezőek, ezért alacsonyabb költséggel közművesíthetők.
A fejlesztéseket, felújításokat rövidebb, hosszabb távon úgy kell számba venni, hogy külső
forrás bevonásával ütemes növekedést eredményezzen az évenkénti értékcsökkenés mellett.
Az ingatlanokat évenként úgy kell felülvizsgálni, hogy a kötelező feladatellátás racionális
megoldásához hosszabb távon hasznosíthatók-e, felújításuk gazdaságosan megvalósítható-e.
Azok az ingatlanok, melyek a kötelező és önként vállalt feladatokhoz nem szükségesek
átminősítésükről kell gondoskodni, és elidegeníthető rendszerben olyan bevételre kell szert
tenni, hogy a pályázott feladatok önrészeként szolgáljon.
Az Önkormányzat vagyonszerkezetének alakulása a tervezett értékesítések, és fejlesztések
függvényében folyamatosan változik, irányának növekvő tendenciájúnak kell lennie.
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2.2 A pénzügyi helyzet
Az önkormányzat a tervezett pályázatokkal megvalósuló fejlesztések érdekében 2011. évben
600.000 eFt fejlesztési célhitelt kíván igénybe venni. A pénzügyi, likviditási helyzet átmeneti
kezelésére 1.150.000 eFt folyószámlahitel felvételével számol, melyet évenként szerződéssel
biztosítani kell.
Az önkormányzatnak törekedni kell a továbbiakban arra, hogy a gazdasági programjában
meghatározott célkitűzéseket lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás
bevonásával valósítsa meg.
Az önkormányzat 2011. január 1-jén nyilvántartott hitel és kezesség állományát –
feladatonként és hitelezőnkénti megoszlásban – az 1. számú mellékletben szemléltetjük.
2.3 A költségvetés főbb szerkezete és a várható tendenciák
A kormány gazdaságpolitikájához kapcsolódóan a takarékosságon, a közös felelősségen van a
hangsúly. A demográfiai változásokkal, az intézmények átalakulásával, átalakításával a
munkahelyeken a létszámcsökkentésekkel lehet számolni. A versenyben a
teljesítménykövetelmények érvényre jutása, egyes területek pénzügyi ösztönzése
(önkormányzati társulások) kerül előtérbe. A feladatok ellátása során az átgondoltabb
személyi juttatási rendszer a takarékosabb, gazdaságosabb, megfontoltabb gazdálkodásra kell
törekedni.
A fentieket figyelembe véve, ha inflációs bérnövekedéssel, a kötelező illetményemelés,
minimálbéremeléssel, kötelező átsorolásokkal számolunk, akkor is a költségvetési kiadások
közül a személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadói járulékok, dologi kiadások
várhatóan közel azonos szinten maradnak. A dologi kiadások a saját bevételek
növekményéből, továbbá az egyéb, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokból
finanszírozhatók.
A dologi, valamint a felhalmozási kiadások tervezésénél az észszerű takarékosság
követelményének érvényesítése céljából felül kell vizsgálni a kiadások alakulását, rangsorolni
kell a feladatokat annak érdekében, hogy a megtervezett előirányzat a megfelelő helyekre
koncentrálódjék.
Közel változatlan kiadásokkal számolhatunk a működési és felhalmozási támogatások
területén.
A fejlesztések területén a tervezett kiadási előirányzatokat nagymértékben befolyásolják a
pályázati lehetőségek az EU-ból származó forrás lehetőségek.
Az elkövetkező évek kiemelt feladata a kiadási oldal szűkítése, valamint a költségvetési
fegyelem további erősítése.
A forrásképződésének, illetve elkötelezettségeinek mozgásteréből adódóan az
önkormányzatnak átgondolt a feladatokat tudatosan, az aktuális prioritásoknak megfelelően
ragsoroló, átrendező, a kapacitásokkal, a forrásokkal való szigorúbb, racionálisabb és
hatékonyabb gazdálkodást eredményező munkával kell biztosítani az alapfeladatok ellátását.
A költségvetési bevételek közül az önkormányzat sajátos működési bevételei, ezen belül is a
helyi adó bevételek növelésére kell a hangsúlyt helyezni.
A költségvetési bevételek szerkezetére hatást gyakorolhat az, hogy a költségvetési
támogatások reálértéke csökken, és egyre több saját bevétel megszerzésére, illetve pályázati
források bevonására lesz szükség.
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2.4 A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése
A tartós növekedési pályán való fejlődés egyik alapvető feltétele, az elfogadható mértékű
külső és belső egyensúly biztosítása, amely a következetes végrehajtást igényli.
Az önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához
szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következő feladatokat rögzíti:
- Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell keresni.
Törekedni kell olyan helyi adórendszer megteremtésére, amely megfelel a helyi adópolitika
elvárásainak, és hatékony eszköze az önkormányzati saját forrás növelésének.
- A nyomon kell követni a költségvetési támogatási rendszert, és az elképzeléseivel
összhangba hozva ki kell használni a támogatási rendszer nyújtotta előnyöket. A képviselő testület igyekszik a feladatokat olyan formában, illetve feltételekkel biztosítani, melyek a
legkedvezőbb összegű központi támogatást kapják – a feladatellátást a saját bevétel és a
központi támogatás együttesen képes biztosítani.
- Képviselő - testület évente áttekinti a meglevő vagyontárgyait, azok hasznosításának módjait
és lehetőseit, valamint a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát. Javaslatot dolgoz ki az
egyes vagyontárgyak megfelelő szintű és célszerű hasznosítására, a felesleges vagyontárgyak
kihasználására, egyes vagyontárgyak értékesítésére.
- A figyelemmel kell kíséri a befektetéseket, megvizsgálva a lehetséges hozamokat, elvárható
hasznot.
- A képviselő-testület arra törekszik, hogy gazdasági programjában meghatározott
célkitűzéseket lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás bevonásával
valósítsa meg. Amennyiben mégis hitelfelvételre kerülne sor körültekintően vizsgálja azokat a
feladatokat, melyhez forrásként hasznosítja.

3. A különböző szintű fejlesztési, szolgáltatási, illetve egyéb
programokkal kapcsolatos érintettség
Az Önkormányzat ciklus programját alapvetően befolyásolják azok a fejlesztési, szolgáltatás
megvalósítási, illetve egyéb programok, melyekben területi elhelyezkedése, illetve céljai miatt
érintett.
Az Önkormányzat a következő országos programokban érintett:
- 8. sz. főút fejlesztése Veszprém - Körmend között hiányzó szakaszok (11,5 t
megerősítése + szakaszos kapacitásbővítése),
Az Önkormányzat a következő társulás által kezdeményezett programokban vesz részt:
- Somló környéki közösségi közlekedési fejlesztés: Pályázat keretében, konzorciumi
formában együttműködünk a Somló Volán Zrt.-vel és 5 Önkormányzattal
(Bakonypölöske, Karakószörcsök, Somlószőlős, Városlőd, Vid). A projekt komplex
megoldást nyújt a Somló környéki helyi és helyközi közösségi közlekedés szolgáltatási
színvonalának javítására. A beruházás keretében sor kerül 5 db buszöböl és 1 db
buszforduló felújítására, kiépítésére, ami növeli a közúti forgalom biztonságát,
megkönnyíti a mozgásukban korlátozott utasok közlekedését.
Korszerűsítésre kerül az informatikai rendszer, megtörténik az utastájékoztatási és kiszolgáló eszközök rendszerbeállítása, a járműfedélzetre szánt eszközök beépítése, a
nyomon követést szolgáló eszközök telepítése, a chipkártyás rendszer bevezetése, és
lehetvé válik a működési költségek csökkentése.
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- Regionális hulladékkezelés: 2011. évtől az Európai Uniós követelményeknek
megfelelő, hosszútávú, komplex hulladékgazdálkodás kialakítását regionális szinten, az
Észak–Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati
Társulás tagjaként oldja meg Ajka város Önkormányzata. A Társulás szervezésében
megvalósuló projekt 158 település hosszú-távú hulladékgazdálkodását realizálja, uniós
támogatással. A regionális hulladék-lerakóhely Királyszentistván település
közigazgatási határában valósul meg. A ciklusidőszakban növelni szükséges a szelektív
hulladékgyűjtés hatékonyságát, illetve meg kell előzni az illegális hulladéklerakóhelyek kialakulását.
Ajka város Önkormányzata 2008-ban elfogadta a város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját,
mely átfogó célként megfogalmazta azt, hogy Ajka a térség egyik legperspektívikusabb és
legélhetőbb városa legyen.
Az átfogó cél mellett az alábbi tematikus célok megfogalmazására került sor:






A városi lakás és életkörülmények javulása
A helyi lakosok közötti kohézió erősödése
A közszolgáltatások színvonalának és kiterjedtségének növelése
Új, hosszútávon is fennmaradó, korszerű munkahelyek létrejötte
Optimális szintre emelt térségi integráció és együttműködés

4. A gazdasági program
4.1. Fejlesztési elképzelések
A korábbi évekhez hasonlóan folytatjuk az iparosított-, és hagyományos technológiával
épült lakóépületek energiatakarékos felújításainak támogatását, melynek keretében
jellemzően a lakóépületek homlokzati hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, illetve a lapostetők
hő-, és vízszigetelése valósul meg.
Ugyancsak tervezzük az ÖKO-programban való aktív részvételünket, ahol önkormányzati
támogatás biztosításával ösztönözzűk a lakóközösségeket a lakóépületek fűtési rendszerének
korszerűsítésére, az elhasznált energia mérhetőségének és szabályozhatóságának kialakítására.
A helyi pályázati rendszerünk fenntartásával támogatni kívánjuk a város közigazgatási
területén elhelyezkedő középületek és lakóépületek felújítását, melynek elődleges célja a
városkép javítása, illetve olyan közösségi funkciók támogatása, mely a város lakosságának
minél szélesebb rétegére kiterjed.
A nyári üdültetés színvonalának javítása érdekében folytatjuk a balatonszepezdi ifjúsági
tábor 2006-ban megkezdett rekonstrukcióját, és sort kerítünk a panelsori épületegység, a
központi épület felújítására.
A Magyar Imre Kórház 2010-ben megkezdett felújításának keretében bővítjük az intézmény
sürgősségi részlegét, megvalósítjuk az épület komplex energetikai fejlesztését. A Sürgősségi
Betegellátó Osztály bővítésének és fejlesztéseként a lakosság számára egyenlő és magas
színvonalú hozzáférést biztosítunk a korszerű és hatékony sürgősségi ellátásokhoz.
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Az intézmény strukturális megújítása keretében a diagnosztika és más központi egységek
(műtő, betegirányítás, intenzív, steriliző) fejlesztése, a járóbeteg ellátás koncentrálódása és a
fekvő és járóbetegutak rövidülése valósul meg. Kialakításra kerülnek a központi betegfogadás
feltételei a járó- és fekvőbetegek számára, megtörténik a főépületen belül a járóbeteg ellátás
koncentrálása, közvetlen kapcsolat létesül a fekvőbeteg ellátás és a központi kórházi egységek
között, valamint megoldódik az egyes fekvőbeteg ellátó egységek és a központi ellátó
blokkok belső, épületen belüli közvetlen kapcsolatának összekötése. A tervezett fejlesztés
közel 8000 nm-en valósul meg, érintve a főépület több emeletét és a rehabilitáció épületét. Az
épület energetikai fejlesztése keretében megtörténik az intézmény homlokzati hőszigetelése, a
nyílászárók cseréje, és a gépészeti rendszer egyes elemeinek felújítása.
A megnövekedett igények miatt, pályázati támogatás igénybevétele mellett, a jelenleg 60
fővel üzemelő Városi Bölcsődét egy új épületszárny kialakításával 80 férőhelyesre bővítjük.
Az épület három szárnya korábban átalakításra került a bölcsődei előírásoknak megfelelően.
A középületek és oktatási intézmények felújítása, energetikai racionalizálása során
kiemelet figyelmet fordítunk a létesítmények energetikai korszerüsítésére. Ezen belül a
homlokzatok hőszigetelésére, a nyílászárók cseréjére, valamint a gépészeti rendszerek
felújítására. A jó minőségű és takarékos rendszerek színvonalas szolgáltatást, valamint
jelentős megtakarítást eredményeznek, amelyből a beruházás részben vagy teljes egészében
finanszírozható. A ciklus első felében fel kívánjuk újítani a Városi Óvoda Béke u. 6/A. szám
alatti épületét valamint a Borsos Miklós Általános Iskola Móra F. u. 19. szám alatti épületét.
Az oktatási és középületek, közterületek felújítása során kiemelt figyelmet fordítunk a
mindenki számára akadálymentesen hozzáférhető környezet kialakításához, közszolgáltatások
megteremtéséhez, melyre már a tervezés időszakában kiemelt hangsúlyt fektetünk.
Az elmúlt ciklus keretében kiépült a város észak déli kerékpáros tengelye, mely biztonságos
kerékpáros közlekedési lehetőséget teremt a város lakosai számára, valamint megteremti a
kapcsolatot a Bakonygyepes, Ajkarendek, Padragkút településrészek és a városközpont
között. Padragkút belterületén és Tósokberénd városrész irányába folytatni kívánjuk a
kerékpárúthálózat bővítését, megteremtve a környezetbarát közlekedési módot. A
kerékpárút hálózat építése mellett biztosítani kívánjuk a kerékpártárolási feltételeket az
intézmények és a közparkok területén, valamint programokat szervezünk a kerékpározás
népszerüsítésére.
A közösségi közlekedés területén új buszöblöket és várókat alakítunk ki, és törekszünk a
közlekedési módok összekapcsolására. Együttműködunk a Somló Volán Zrt.-vel a térségi
közlekedés megújításában. A fejlesztésekkel jelentősen nő a közúti forgalom biztonsága,
könnyebbé válik a mozgásukban korlátozott utasok közlekedése.
A fizikai infrastruktúra kiépítése, felújítása mellett hangsúlyt fordítunk az intézmények,
valamint a városi lakosság energiahatékonyságot, környezeti fenntarthatóságot ösztönző
tájékoztatására.
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Idegenforgalom
Ajka városa a környező településekkel összefogva, a helyi hagyományokra és emlékekre
építkezve sajátos turisztikai arculatot kíván létrehozni. A HERITOUR program révén
tematikus utak kialakítása történt meg. Ajka tekintetében a bányászati és ipari hagyományokat
kell előtérbe helyezni. Ezt jól kiegészíti a városi élményfürdő és uszoda fejlesztése, mely
révén hosszabb ideig lehet a településen tartani a turistákat.
Az Ora et Labora projekt megvalósításával a HERITOUR program keretében kialakított
tematikus utak fogadópotjainak felújítása megkezdődött. Az Ajkai Bányászati Múzeum
kibővült és megújult. A térség turisztikai ismertségének növelése érdekében a turisztikai
marketingre és információs rendszerek kiépítésére nagy hangsúlyt kell helyezni.
Az idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések terén fejleszteni kell a település
turisztikai arculatát.
Kiemelten kell kezelni azokat a fejlesztéseket, melyek turisztikailag is kiemelkedő
jelentőséggel bírnak, vonzerőt jelentenek:
- Városi élményfürdő és uszoda rekonstrukció II ütem.
- Bányászati múzeum és Őslénytár szakmai feljesztése.
- Térségi turisztikai desztinációs szervezet létrehozása vagy azzal való együttműködés.
Egyéb, idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések:
- Támogatni kell az idegenforgalom, illetve a település látogatottságát, ismertségét segítő
rendezvények megtartását, biztosítani kell azt, hogy a rendezvények időpontja,
programja a megyei lapokban megjelenjen, a honlapra felkerüljön.
- Fel kell tüntetni az Önkormányzat és a térség honlapján a turisztikai lehetőségeket,
továbbá megjelenési lehetőséget kell biztosítani az idegenforgalommal foglalkozó
vállalkozások számára is.
Infrastruktúra
- Folytatni szükséges a rossz állapotú, szilárd burkolatú utak felújítását. 2012-től
megkezdjük „Ami utcán ó be szép” program megvalósítását.
- A nyílt árkok felszíni csapadékvíz-elvezetését - az utak felújításával szinkronban - zárt
csapadékvíz-csatornára kell cserélni, a főbb közutakon és a városi átmenő szakaszokon
kiemelt járdaszegéllyel fokozva a városias megjelenést.
- Az iparosított városi területek belső köztereinek felújítását tovább kell folytatni. Az
épületekhez tartozó parkolók, játszóterek, padok, zöldterületek felújítását el kell
végezni. 2011. október 30-ig megtervezzük a „Házunk Tája” program éves részleteit.
- A városrészek és a környező települések biztonságos megközelíthetősége érdekében
kerékpárutakat kell kiépíteni.

4.2. Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése
Ajka város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011-2014. évekre az alábbi feladatokat és
célokat határozza meg a munkahelyteremtés feltételeinek javítása érdekében:
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A munkahelyteremtés feltételeinek javítása a településen továbbra is fontos feladat. A
munkanélküliség ellen küzdeni kíván az Önkormányzat, mivel a munkanélküli családokban
romlanak az életkörülmények és az emberek életminősége, másrészt az Önkormányzat
szociális kiadásai emelkednek a támogatások, segélyezések miatt. 2011. március 30-án Ajkán
7,2% a munkanélküliség, a ciklus végére 5-6% közötti szintet szeretnénk elérni.
Közmunkások foglalkoztatása
A közmunka program előnyt biztosít az állás nélküli személynek azáltal, hogy a közmunka
ideje munkavégzésnek minősül, másrészt előnyt jelent a foglalkoztatónak, mivel kedvező
anyagi feltételekkel (részben a munkaügyi központ pályázati finanszírozásával) tud elláttatni
közcélú feladatokat.
Kitűzött célja az Önkormányzatnak, hogy az állás nélküli személyeknek a foglalkoztatását a
jövőben is segítse elő a közmunkaprogrammal. A közmunkások foglalkoztatásával
kapcsolatban az Önkormányzat továbbra is megvizsgálja a közmunkások foglalkoztatásának
lehetőségeit, kihasználja a közmunkával való foglalkoztatás finanszírozási előnyeit. Mivel ez
alapvetően a kormány célkitűzéseitől függ, a pályázati lehetőségek felkutatásával keressük
annak a lehetőségét, hogy az előző évek 200 fős foglalkoztatási szintjét elérjük.
4.3. A településfejlesztési politika célkitűzései
A településfejlesztési politika legfőbb célkitűzése, hogy az önkormányzati vagyon a
Képviselő-testület ciklusa alatt ne csökkenjen. Csak olyan fejlesztéseket vállaljon, melyekkel
a megvalósuló eszközöket, programokat a működtetés során is zökkenőmentesen
finanszírozni tudja.
A településfejlesztés széles nyilvánossága
Változatlanul célkitűzésünk, hogy elvek alapján vezetjük a várost, ennek szempontrendszerét
már az előző ciklusban kidolgoztuk.
Az Önkormányzat fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés a település számára ismert
módon, a széles nyilvánosság biztosítása mellett történjen, mivel ez a biztosítéka annak, hogy
az elméleti fejlesztési tervekből továbbra is azok valósuljanak meg, melyek tényleg a város
jövőjét, hosszú távú fejlődését, fejlesztését szolgálják. A fejlesztésekbe be kell vonni a
lakosságot, vállalkozókat és önszerveződő közösségeket is. Ezekre építjük mostani irányítási
rendszerünket is.
A településfejlesztés átgondoltsága
A Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés során azok az igények
kerüljenek előtérbe:
- melyek olyan probléma megoldására, igény kielégítésére irányulnak, melyek alapvető
településüzemeltetési és közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódnak, vagy
- melyek több településfejlesztési, üzemeltetési cél megvalósítását is segítik,
- melyek a település fejlesztése szempontjából felállított rangsorban előbbre vannak.
A településfejlesztés átgondoltságát segíti a ciklus program, és az éves költségvetési tervek,
melyek sorrendbe állítják a célokat, illetve részcélokat valósítanak meg a ciklus évei alatt.
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A településfejlesztés során – az alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási célú
fejlesztések kivételével – figyelembe kell venni a következőket:
- azokat a fejlesztéseket, programokat kell előtérbe helyezni, melyeknél gazdasági
számítások igazolják a fejlesztés eredményét,
- melyek hosszú távon a népességszám emelkedését idézik elő,
- melyek munkahelyet teremtenek,
- melyek a lakás állomány felújítását eredményezik,
- melyek az úthálózat színvonalát emelik,
- melyek segítségével a város közterületeinek állapota jelentősen javul,
- melyek fenntarthatóak és energetikai megtakarítást eredményeznek.
Háttérbe kell helyezni azokat a fejlesztéseket:
- melyek a lakosság, vagy a vállalkozói rétegnek csak a szűk körét érinti, és mely
fejlesztésekkel megvalósuló beruházás aránytalan nagy működtetési kiadásokkal jár,
- ahol a létrejött beruházás üzemeltetése aránytalanul nagy terhet ró az Önkormányzatra,
és az adott közszolgáltatás más módon, kedvezőbb anyagi feltételekkel biztosítható.
A településrendezési terv
A településrendezési terv a településfejlesztés egyik alapdokumentuma, amely kijelöli a
városon belül az egyes településrészek funkcióját, jellegét, a fejlesztések irányát. A szerkezeti
terv 2000-ben került elfogadásra, melyen azóta néhány alkalommal kisebb módosítások
végrehajtására került sor. Törvényi előírás szerint a szerkezeti tervet az eltelt idő miatt felül
kell vizsgálni, ami jó alkalmat adhat a település középtávú fejlesztési irányának kijelölésére,
esetleges fejlesztési területek lehatárolására. A településrendezési terv részletesebb, építési
jogot adó része a szabályozási terv, mely összhangban van a szerkezeti tervvel. Itt határozható
meg pontosan a terület-felhasználási cél és feltétel, vagyis, itt van lehetőség arra, hogy az
Önkormányzat meghatározza a kézzel fogható fejlesztési irányokat, lehetőségeket,
feltételeket. A város fejlődése érdekében aktualizálni, a település érdekeit szemelőtt tartva a
gazdasági szereplők igényeihez igazítani, a helyi építési szabályozást pontosítani szükséges,
megteremtve az alapot a fejlesztések, beruházások elősegítésére.
A Képviselő-testület feladata, hogy a ciklus ideje alatt felülvizsgálja a szerkezeti tervét,
áttekintse a településrendezési tervet, szükség esetén lépéseket tegyen a rendezési terv
módosítására, legyen az önkormányzati fejlesztési igény, vagy lakossági, esetleg gazdasági
szereplő által kért módosítás.
Felkészülés a pályázatokra
Mivel a Képviselő-testület mandátumának időszaka alatt jelentős pályázati források nyílnak
meg, szükséges, hogy a településfejlesztés egyik fontos eszközévé váljon a pályázati
tevékenység, mely során a tervezett fejlesztések megyei, kistérségi, illetve régiós fejlesztési
programba való illeszthetőségére figyelemmel kell lenni. A sikeres pályázatok érdekében
folyamatosan figyelemmel kell kísérni a pályázati kiírásokat. A pályázatok benyújthatósága
érdekében a kiemelt fontosságú fejlesztések esetén engedélyezési illetve adott esetben kiviteli
tervdokumentációkkal, engedélyekkel kell rendelkezni a pályázat időbeni benyújthatósága
érdekében.
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Településfejlesztési célok
Az Önkormányzat településfejlesztési céljai olyan célok, melyek elősegítik a település
általános fejlesztését, valamint a közszolgáltatások biztosításához és fenntartásához
kapcsolódnak:
-

építési telkek és ehhez kapcsolódva új utcák kialakítása,
belterületi közútak építése, felújítása,
városrészeket összekötő kerékpárutak építése (Padragkút és Tósokberénd irányába),
járda építések, felújítások,
középületek, közterületek környezetének rendezése, parkolók kialakítása
csapadékvíz-elvezető rendszerek felújítása, nyiltárkok profilozása, átereszek tisztítása,
a csatornázatlan területeken a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése,
temetők környezetének felújítása,
buszöblök építése, gyalogátkelőhelyek létesítése,
buszváró felújítása, újak telepítése,
játszóterek felújítása, újak építése,

Az Önkormányzat gazdasági lehetőségeinek, a lakosság lokálpatriotizmusának
kihasználásával és a város eddig elindított fejlesztési programjai révén, fokozni kell a város
népességmegtartó erejét. Ennek érdekében az alábbi feladatok megoldása szükséges:
Városközpont rehabilitációja:
A városközpont arculatának és funkcióinak javítása érdekében elkészült rehabilitációs tervek
alapján folytatni kell a közterek felújítását, a közintézmények rekonstrukcióját. Figyelemmel
kell lenni a városközpontban lévő vállalkozók fejlesztési elképzeléseire, és elő kell segíteni,
hogy azok a közterületek és közintézmények felújításával egyidőben valósulhassanak meg.
Hangsúlyt kell helyezni a Városközpont kiterjesztésére, új kereskedelmi területek bevonására,
a meglévő egységek korszerűsítésére.
Városközpont megújítás elemei:
–
–
–
–
–

Hild park felújítása,
Patakpart revitalizáció,
Kereskedő utca felújítása,
Európa park kialakítása,
Petőfi utcai terület felújítása.

Városi Élményfürdő és Uszoda rekonstrukció:
Az Önkormányzat 2006-ban sikerrel újította fel a strandot, ennek folytatásaként a meglévő
uszoda felújítási terveit el kell készíteni, úgy, hogy az energiatakarékos, rekreációt elősegítő
intézmény legyen. A beruházáshoz kapcsolódva folytatni kell a Városliget megújítását, a
város turisztikai lehetőségeinek fejlesztése érdekében.
4.4. Az adópolitika célkitűzései
A települési önkormányzatok alapvető feladata – a közhatalom helyi közügyek gyakorlása
mellett – a helyi közszolgáltatások biztosítása. E feladatnak a helyi sajátosságokhoz és
igényekhez igazítható ellátása – melynek során nélkülözhetetlen a helyi közösségek
kezdeményezőkészsége, áldozatvállalása is – elengedhetetlenné teszi az önkormányzatok
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önálló gazdálkodása feltételeinek megteremtését. A gazdasági önállósulás egyik eszköze a
helyi adók rendszere. Ez a települési önkormányzat számára lehetőséget teremt a helyi
szuverén adóztatási jog gyakorlására, s ezzel együtt a helyi adópolitika kialakítására.
Ajka város Önkormányzata fontosnak tartja a helyi adópolitikai célkitűzések
megfogalmazását, mivel az jelentősen befolyásolja a településen keletkező saját bevételt,
illetve hatással van a településen élő magánszemélyek és vállalkozók anyagi terheire.
A helyi adók esetében a képviselő-testület az adóztatást úgy kívánja kialakítani, hogy az egy
meghatározott stabilitás, állandóság mellett, folyamatosan biztos bevételi forrást jelentsen,
ugyanakkor arányos teherviselést a városban élő magánszemélyek és vállalkozók anyagi
terheire.
A helyi adóztatás során az önkormányzat képviselő-testülete
 minden évben, a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódva – figyelemmel a helyi
adókról szóló törvény változására – megvizsgálja a helyi rendeletek szabályozó
rendszerét,
 az adott évre jellemző adatokat feltárva számba veszi a bevételszerzés lehetőségeit,
 adófajtánkén számba veszi a közvetett támogatásokat befolyásoló kedvezmények és
mentességek rendszerét,
A megosztott adók tekintetében a képviselő-testület változatlanul számol azzal, hogy a
gépjárműadó bevétel 100 %-ban önkormányzat bevétele lehet. A teljesítmény alapú adóztatás,
a kedvezmények és mentességek csökkenése, valamint a gépjármű állomány megújulása
növekvő forrásául szolgálhat a közutak fenntartásához, esetleges felújításukhoz.
A talajterhelési díj tekintetében a 2010-től megszűnt az állam általi közvetett támogatás.
Ennek a díjnak az a célja, hogy a megépített csatornahálózatra minél többen rákössenek.
A termőföld bérbeadásából származó SZJA bevételünk stagnáló, a luxusadóból bevételre nem
számíthatunk a jelenleg ismert ingatlanállomány alapján.
Az adóbevételek növelése érdekében a képviselő-testület fokozott figyelmet fordít az
alábbiakra:









Javuljon az adózók fizetési morálja. Ennek érdekében rendszeresen tájékozódik az
adókintlévőségek nagyságáról, a beszedés érdekében tett intézkedésekről, illetve az
adóvégrehajtási szankciók alkalmazásáról, valamint az intézkedések alapján elért
eredményekről.
Az adóalanyok teljes köre adóztatásra kerüljön, az adóbejelentkezési kötelezettségek
érvényesüljenek. A kontrollként egyéb hatósági nyilvántartásokkal a bejelentkezések
ellenőrzésre kerüljenek.
Az adózók tájékoztatást kapjanak az adóbevételek felhasználásáról annak érdekében,
hogy az adóforintok felhasználási célja ismert legyen. Az elért eredmények segítsék az
önkéntes befizetést.
Az önkormányzat honlapján és az Ajkai Szóban közzé kell tenni az adóbevételek
nagyságát és az adóbevételek felhasználási célját.
Az önkormányzati adóhatóság éljen adóeljárási törvény alapján biztosított
adóellenőrzési jogával és az adóellenőrzések eredményéről a képviselő-testületet
évente tájékoztassa.

A törvényi és helyi rendeletek 2011. évben ismert kedvezményeinek, mentességeinek
figyelembevételével önkormányzati szinten nyújtott közvetett támogatások az alábbiak szerint
prognosztizálhatók:
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Amennyiben a közvetett támogatások rendszere csökkenne az önkormányzat adóbevétele
ezen értékkel növekedne, mely az újra elosztás rendszerében, a helyi sajátosságok alapján
hasznosítható.
4.5. Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó
megoldások
A Képviselő-testület a gazdasági elképzelései között fontosnak tartja az egyes
közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó intézkedéseket.
A Kormányzati törekvésekkel összhangban Ajka városban is az e-közigazgatás széleskörű
kiterjesztése, fejlesztése kell hogy megvalósuljon. Ezzel összhangban a gyors,
bürokráciamentes, ügyfélbarát közigazgatás, a szolgáltató jelleg erősítése, a hatékonyság
növelése, az ügyintézés tér- és időkorlátainak áthidalása a feladat.
Az iroda 2009-ben elsőként csatlakozott az e-közigazgatás keretében megvalósult Központi
Elektronikus Szolgáltató Rendszerhez. Az egyéb közszolgáltatókkal és közigazgatási
szervekkel együttműködve fenti rendszer felkínálta előnyöket és lehetőségeket kell tovább
kiaknázni. Az okmányirodai szakterületek közül továbbiak kerülnek bevonásra az
elektronikus ügyinzézésbe ( lakcímbejelentés, okmányigénylés).
Az ügyfélbarát ügyintézést bővítve az ügyfél tájékoztatásra, értesítésre az sms és e-mail
üzenetet az eddigiek mellett szélesebb körben lehet alkalmazni.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete támaszkodik a belső ellenőrzés és a folyamatba épített
előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) rendszer által, az üzemeltetés
gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség tekintetében tett megállapításaira, észrevételeire.
A Képviselő-testület – az Ötv.-ben meghatározottak alapján - a következő közszolgáltatásokra
vonatkozóan rendelkezik:
- épített és természeti környezet védelme,
- lakásgazdálkodás,
- vízrendezés és csapadékvíz elvezetés,
- köztemető fenntartás,
- helyi közutak és közterületek fenntartása,
- helyi tömegközlekedés,
- köztisztaság és településtisztaság fenntartása,
- helyi tűzvédelem,
- közbiztonság helyi feladatainak ellátása,
- gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról,
- gondoskodás az egészségügyi ellátásról, egészséges életmód közösségi feltételeinek
elősegítése,
- gondoskodás a szociális ellátásról,
- gondoskodás gyermek és ifjúsági feladatokról,
- közösségi tér biztosítása, közművelődési, művészeti tevékenység, sport támogatása,
- a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása.
Bővíteni kívánjuk az önszervezeződő, civil csoportok bevonását az önkormányzati feladatok
ellátásába (szociális, kulturális ágazat).
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Épített és természeti környezet védelme
Ismételten el kell készíteni a város környezetvédelmi programját, melyben kiemelt hangsúlyt
kell fektetni az illegális hulladéklerakók felszámolására, a zöldterületek felújítására,
gondozására. A környezeti állapot javítása érdekében – együttműködve a környezetszennyező
tevékenységet folytató cégek tulajdonosaival – a pályázati lehetőségeket maximálisan ki kell
használni. A 4/1999.(II.25.) önkormányzati rendelettel létrehozott Környezetvédelmi Alap
működését az eredeti céloknak megfelelően garantálja a Képviselő-testület.
A lakás és egyéb önkormányzati helyiség gazdálkodása
Az Önkormányzat lakásgazdálkodási tevékenysége során gondoskodik a lakásgazdálkodáshoz
kapcsolódó helyi rendeletének felülvizsgálatáról, és lakásgazdálkodási tevékenysége során
felmérést készít a helyi lakásgazdálkodási helyzetről, a lakásigényekről.
Fecskeház
A 2003-as évben az önkormányzat épületet vásárolt „Fecskeház” kialakításához, majd 2004.
évben a fiatal párok részére az Ajka, Újélet u. 18. szám alatt 20 db garzonlakást (Fecskeház)
alakított ki. Az önkormányzat jelenleg is biztosítja a 35 év alatti fiatal párok részére azt a
lehetőséget, hogy lakásigényük végleges megoldásáig, de legfeljebb öt évig a
garzonlakásokban lakhatnak. Az ott lakás ideje alatt vállalniuk kellett, hogy a saját lakás
megvásárlásához takarékoskodnak, és a bérleti idő letelte után megoldják lakásgondjaikat.
A megüresedett lakásokra jelenleg a Humán és Népjóléti Bizottság ír ki pályázatot,
pályázatban előírt kötelező havi megtakarítás összegének továbbra is 25.000.-Ft/hó összeget
el kell érnie. Az Ajka, Újélet u. 18. szám alatti Fecskeházban megüresedett garzonlakásokra a
bérlő kijelöléséről a Humán és Népjóléti Bizottság rendelkezik.
A lakáshoz jutók és telekvásárlók támogatása
Az Önkormányzat továbbra is kiemelt feladatának tekinti, hogy segítséget nyújtson a
városban való letelepedéshez, az otthonteremtéshez, a városunkban letelepedni kívánó
állampolgárok számára valamennyi körzetben családi ház építésére alkalmas ingatlanokat
alakított ki, az Útravaló programban meghatározta, hogy kiemelten segíti a városban a
lakásépítést és a lakásvásárlást. Az Önkormányzat a város népességmegtartó erejének
növelése érdekében az építkezni szándékozókat azzal kívánta támogatni, hogy 2007. évtől az
építési telkeket vásárlók részére is helyi támogatás igénylésének lehetőségét biztosította.
2008. évtől további kedvező feltételeket biztosított a telekvásárlók számára azon rendeleti
szabályozással, mely szerint aki Ajka városban építési telket vásárol legfeljebb 3.000.000.-Ft
összegű támogatásban részesíthető, melyből 2.000.000.-Ft a telekvásárlással egyidejűleg,
majd 1.000.000.-Ft a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követően utalható ki.
Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat az egy gyermeket nevelők otthonteremtéséhez is
segítséget kíván nyújtani, ezért 2007. évben a helyi támogatásban részesíthetők köre
vonatkozásában az önkormányzati rendeletét ennek megfelelően módosította.
Az önkormányzat 2010. évben kiemelt figyelmet fordított a gyermekek és családok segítésére,
a nevelés fontosságának hangsúlyozására valamint a fogyatékos személyek
esélyegyenlőségének javítására. A célok megvalósulása érdekében kidolgozott feladatok a
„Gyermekeink mosolyáért” program valamint „Esélyegyenlőség a fogyatékosoknak”
elnevezéssel kerültek meghatározásra és egyben beépítésre az „Útravaló” programba.
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A feladatok az oktatás, a sport, a kultúra területét valamint a szociális ágazatot is érintik.
Hangsúlyos pontja a programnak a családok támogatási rendszerének szélesítése, melyek
egyrészt a lakáshoz jutók és telekvásárlók támogatásáról szóló helyi rendeletet valamint a
kommunális adóról szóló helyi rendeletet is érintették. Ajka város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a többször módosított 8/2003. (III.27.) rendeletével megalkotta a lakáshoz
jutók és telekvásárlók támogatásáról szóló rendeletét, melyet hatályba lépése óta - helyi
igényeket figyelembe véve - több alkalommal módosított.
Az önkormányzat a lakáshoz jutók és telekvásárlók támogatásáról szóló önkormányzati
rendeletet módosította, melynek keretében a gyermeket nevelő családoknak további
kedvezményeket biztosít a családban nevelkedő gyermekek számától függően. A gyermeket
nevelő családok a korábbi támogatás összegénél 15 %-al vagy 25%-al magasabb támogatási
összegre szerezhetnek jogosultságot attól függően, hogy a családban egy vagy több gyermek
tartásáról gondoskodnak.
Az Önkormányzat célja a város népességének növelése, a gyermekvállalási kedv fokozása. A
lakáshoz jutók támogatási rendszerében külön figyelmet kíván fordítani azokra, akik túllépnek
a napjainkban eluralkodni látszó egygyermekes családmodellen. A támogatás összege
gyermektelen pályázónál 1 születendő gyermek vállalása esetén illetve gyermekes pályázónál
további egy születendő gyermek vállalása esetén a korább támogatás összegénél 15%-al,
valamint gyermektelen pályázónál két születendő gyermek vállalása esetén 25%-al magasabb
összegben kerül meghatározásra. A helyi rendeletben a gyermekvállalásra vonatkozó
szabályozás a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.(I.31.) Korm. rendelet
figyelembe vételével történt.
Hasonló szempontok alapján az önkormányzat a családok támogatási rendszerét a fogyatékos
személyek vonatkozásában is bővítette. Így a lakáshoz jutók támogatásáról szóló
önkormányzati rendeletben a támogatást magasabb összegben határozta meg, ha az
igénylő/házastársa vagy mindketten fogyatékos személyek. Mindezeket olyan irányba
kívánjuk módosítani, hogy a rászorultság elve kerüljön a támogatás középpontjába.
A vízrendezés és csapadékvíz elvezetés
A nyílt árkos felszíni csapadékvíz elvezetést az utak felújításával szinkronban ahol lehetséges,
zárt csapadékvíz-csatornára kell kiépíteni. A csapadékvíz-elvezető rendszereket – elsősorban
a belvárosi, magas beépítésű területeken - folyamatos karban kell tartani, a családi házas
területeken pedig folytatni kell a kiépítéseket. Meg kell kezdeni a csatornázatlan utcarészek
csatorna hálózatának kiépítését (Táncsics utca, MÁV ltp., Élmunkás ltp. Zagytér), valamint a
Gyár utca szennyvíz-hálózatának korszerűsítését.
Fontos feladat, hogy az ivóvíz szolgáltatón keresztül, az elöregedett hálózattal rendelkező
területeken a felújítás, valamint a tervezett fejlesztési területeken a bővítés folyamatosan
megvalósuljon. Városi szinten csapadékárok építés és tisztítási tervet készítünk.
Köztemető fenntartás
A köztemetők fenntartása kötelező önkormányzati feladat. Ezen közszolgáltatás biztosítása, és
színvonalának emelése érdekében az alábbi feladatok elvégzése szükséges:
- szolgáltatási szerződés keretében gondoskodni kell a köztemetők üzemeltetéséről,
- biztosítani kell, hogy a köztemetők megfeleljenek a jogszabályokban meghatározott
követelményeknek, melyek érdekében fejlesztésekre, felújításokra van szükség,
- az üzemeltetést végző Ajkai Temető Fenntartó és Szolgáltató Kft. éves beszámolása
alapján – és közreműködésükkel - rendszeres ellenőrzést, bejárást, szemlét kell tartani.
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A helyi közutak és közterületek fenntartása
A város valamennyi belterületi közútját szilárd burkolattal kell ellátni, és a rossz állapotú
burkolt utak felújítását tovább kell folytatni. Az utak burkolat megerősítésével párhuzamosan
a közvetlen kapcsolódó területeket rendezni kell, a járdákat, kapubejárókat, vízelvezető
rendszereket előre meghatározott ütemterv szerint kell felújítani.
A város tulajdonát képező külterületi utak felújítási és fenntartási munkáihoz szükséges
pénzeszközök biztosítása érdekében helyi rendeletet kell alkotni, melyben szabályozni kell az
utak használói és a tulajdonos közötti közös teherviselés helyzetét.
Ugyancsak fontos feladat, a város tulajdonát képező közúti hidak állapotfelmérése, és szükség
szerinti felújítása.
A helyi tömegközlekedés
A helyi tömegközlekedési feladatok ellátása, és színvonalának javítása érdekében a
Képviselő-testület:
- évente áttekinti a helyi tömegközlekedés rendszerét, és egyeztetést kezdeményez a
szolgáltatóval,
- a tömegközlekedéssel érintett területek közlekedési leterheltségének vizsgálatát
követően szükség szerint átszervezi a közlekedést,
- megvizsgálja a megállóhelyek, várók korszerűsítésének szükségességét, új buszvárókat
létesít.
A köztisztaság és településtisztaság fenntartása
A köztisztaság és településtisztaság fenntartásának biztosítása érdekében az Önkormányzat,
szolgáltatási szerződés keretében gondoskodik a kommunális hulladék elszállításáról és
ártalmatlanításáról. Bővíteni kívánjuk a szelektív hulladékgyűjtő helyek számát, és
megszervezésre kerül az elektronikus hulladékok gyűjtése. Tervezünk lomtalanítási akciót, és
folytatjuk a „Házunk tája” valamint „A mi utcánk ó be szép” programot. Folyamatosan
gondoskodunk a közutak síkosság mentesítéséről, a hó eltakarításáról, a közterületek,
buszvárók tisztán tartásáról, valamint a zöldfelületek gondozásáról.
A helyi tűzvédelem
Az Önkormányzat a tűzvédelmi feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása érdekében:
- fenntartja a Tárkányi Károly Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságot,
- támogatja eszközeinek korszerűsítését, és bővítését célzó pályázatok benyújtását.
A tűzoltóság eszközeinek, gépeinek elhasználódási szintje 63,15 %-os, míg a gépjárműveké
69,89 %-os. A meghírdetésre kerülő pályázati kiírásoktól függően, a szakmai fontosság
figyelembevétele mellett, legalább két gépjármű cseréje indokolt. Ugyancsak időszerűvé vált
a laktanya felújítás helyzete, ahol az épület homlokzatának hőszigetelésére, valamint a fűtés
korszerűsítésére kell sort keríteni.
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A közbiztonság helyi feladatainak ellátása
Az Önkormányzat a helyi közbiztonsági feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása
érdekében:
- támogatja a közbiztonság növelését segítő programok, tájékoztatók szervezését, illetve
kezdeményezi ilyen jellegű programok tartását a rendvédelmi szerveknél,
- támogatja a Városi Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság által tett
kezdeményezéseket, a bűnmegelőzés területén pályázatok benyújtását.
Ezen önkormányzati ciklusban meg kell valósítani a városliget és a strand fejlesztés révén
megnövekvő gyalogos forgalom miatt szükségesssé váló közvilágítási hálózat teljes
kiépítését, a biztonságosabb látható területek számának növelését. Indokolt a lakó és pihenő
övezetekben a forgalmasabb útszakaszokon sebességmérő és jelző tájékoztató táblák
kihelyezése.
Az Önkormányzat:
- továbbra is támogatja polgárőrség működését, illetve a munkavégzéshez szükséges
feltételek biztosítását,
- javaslatokat, észrevételeket tesz a rendőrség helyi munkájának hatékonyabbá tételére,
- felhívja a rendőrség figyelmét a közbiztonságot veszélyeztető körülményekre,
- anyagilag támogatja a rendőrség működtetését annak érdekében, hogy fokozottan
biztosítsák a közterületek rendjét.
Gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról
A fenntartó önkormányzat gondoskodik arról, hogy a nevelő és a nevelő-oktató munkát végző
intézmények a hatályos közoktatási törvény előírásait, az önkormányzati minőségirányítási
programban foglaltakat betartsák.
Az Önkormányzat a kötelező közoktatási feladatok ellátása érdekében az alábbi módon tartja
fenn intézményhálózatát:
Óvodai ellátás megszervezése
Önkormányzati fenntartással
 Simon István ÁMK Német Nemzetiségi Óvoda
Fenntartói jog átadásával az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás számára
 Ajka Városi Óvoda
Általános iskolai ellátás biztosítása
Önkormányzati fenntartással
 Simon István ÁMK Német Nemzetiségi Általános Iskola
Fenntartói jog átadásával az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás számára
 Borsos Miklós Általános Iskola
 Fekete István-Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és
Szakközépiskola

17

Középfokú oktatás ellátása
Ajka város Önkormányzata a nem kötelező közoktatási feladatok ellátása érdekében az alábbi
középfokú intézmények fenntartásáról gondoskodik:
 Bródy Imre Gimnázium és Szakközépiskola
 Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium
Egyéb intézmények működtetése
Az Önkormányzat gondoskodik még a következő intézmények a Veszprém megyei
Önkormányzat által történő ellátásának megszervezéséről:
 Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola és
EGYMI
 Zeneiskola
 Nevelési Tanácsadó
A közoktatási intézményeknek a jogszabályban előírt kötelező eszközállomány
biztosítására, elhasználódás miatti cseréjét, és szükséges modernizálását figyelemmel
kísérjük. Önkormányzati, intézményi pályázatokkal célozzuk meg a korszerű, optimális
oktatás eszközszükségletének megteremtését.
Az Önkormányzat segíti az intézmények pályázati tevékenységét, figyelemmel kíséri a
benyújtott pályázatokat és azok megvalósulását.
Intézkedéseket teszünk az intézmények ésszerű kihasználtságára, ennek érdekében
figyelemmel kísérjük a gyermek- és tanulólétszám alakulását, a térségi igényeket. Mindezekre
figyelemmel a képviselő-testület intézményátszervezéseket hajt végre.
Figyelemmel kísérjük a jogszabályi változásból adódó finanszírozás lehetőségeinek
kihasználását.
Gondoskodás az egészségügyi ellátásról
testület a gazdasági program időtartama alatt az egészségügyi szolgáltatást a következő
módon kívánja biztosítani. Fenntartja a háziorvosi ellátást, a védőnői ellátást, valamint a
fogászati ellátást. A Képviselő-testület támogatja az egészségügyi ellátás színvonalát szinten
tartó, illetve növelő fejlesztéseket, ezekhez pályázati lehetőségeket keres. Az általános
egészségügyi helyzet javítása érdekében kezdeményezi az egészségügyi, higiéniai
szempontból nem megfelelő, illetve sérülékeny településrészek felkutatását, és a helyzet
javítására vonatkozó programok kidolgozását, majd megvalósítását. A parlagfű elleni
védekezésre nagyobb hangsúlyt fektet. Beszámoltatja az Önkormányzati hivatalt az ez irányú
hatósági tevékenyégéről, az elért eredményekről, támogatja a témával kapcsolatos
ismeretterjesztést, illetve a parlagfű terjedése ellen küzdő akciókat.
Az egészségügyi ellátó rendszer átalakítása és fejlesztése úgy országosan, mint helyi szinten,
megoldandó feladat. Az egészségügy átalakításának célja az emberek egészségi állapotának
javítása, az egyenetlenségek csökkentése, egy korszerű hatékony és igazságos ellátó rendszer
kialakítása. A helyi egészségügyi alapellátás átalakítása során célunk egy olyan rendszer
kialakítása, melyben méltó módon lehet gyógyulni és gyógyítani.
Az egészségügyi alapellátást továbbra is vállalkozó orvosokkal kötött feladatátvállalási
szerződésekkel biztosítja a lakosság részére. Az egészségügyi alapellátáshoz szükséges
feltételeket a jövőben is biztosítani kívánja az Önkormányzat.
Az alapellátási feladatok egy épületben történő elhelyezése, korszerű, energiatakarékos, az
egészségügyi minimumfeltételeknek megfelelő kialakítása érdekében a Semmelweis utcai
rendelő felújítása, akadálymentesítése megtörtént, egy épületbe kerültek elhelyezésre a felnőtt
és gyermek háziorvosi rendelők, valamint az Anya- és Csecsemővédelmi Tanácsadó. Az
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Önkormányzat az egészségügyi alapellátás keretében gondoskodik az iskola-egészségügyi
ellátásról, melynek helyszíneként nevelési-oktatási intézményeket jelölt meg. Az
Önkormányzat vállalta, hogy fenti nevelési-oktatási intézményekben az iskola-egészségügyi
feladatok ellátására létrehozza (átalakítja) az iskolaorvosi rendelőket, melyhez a
26/1997.(IX.3) NM rendelet 1. számú melléklete szerinti minimális alapfelszerelést biztosítja.
A Tüdőgondozó korábbi helyéről a kórház épületébe kerül elhelyezésre, a preventív
(megelőző) tüdőszűrés a magasföldszinti büfé helyére, a szakellátási rész a szakmailag
kapcsolódó Központi Radiológiára. A folyamatos jogszabályi változásokra tekintettel az
egészségügyi ágazatban új működési engedélyek kerültek és kerülnek kiadásra
Ajka város Önkormányzata a háziorvosi ügyeletet hét közben 16 órás, hétvégén 24 órás
ügyelet működtetésével biztosítja. A 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 19. § -a szerint a MEP.
az ügyeleti ellátás finanszírozására szerződést köt a területileg illetékes önkormányzattal vagy
egészségügyi intézményével, az ügyeleti ellátás díjazása a lakosságszám alapján történik. A
hivatkozott Kormányrendelet (4) bekezdése szerint amennyiben a háziorvosi feladatok
munkaidőn kívüli ellátása központi ügyelet útján történik, az ügyeleti szolgálatot működtető
egészségügyi szolgáltató 20 %-kal megemelt ügyeleti díjra jogosult. Amennyiben a központi
ügyeleti szolgálatot működtető egészségügyi szolgáltató a sürgősségi betegellátó osztályt
működtető szolgáltatóval és a mentést végző egészségügyi szolgáltatóval kötött megállapodás
szerint ügyeleti időben közös diszpécserszolgálatot tart fenn, további 10 %-kal megemelt
ügyeleti díjazásra jogosult. Az Önkormányzat a központi ügyelet ellátását 2007. február 26.
napjától a Magyar Imre Kórházban a fenti feltételek meglétével biztosítja.
Egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése
A Képviselő-testület, az Önkormányzati hivatal és az egészségügyi, szociális ellátást végző
intézmények, személyek folyamatosan együttműködnek egymással az egészséges életmód
feltételeinek javítása érdekében. (A kölcsönös együttműködés tapasztalatairól a testület
legalább évente egy alkalommal meghallgatja az intézményvezetők, illetve a hivatalvezető
tájékoztatóját.) A Képviselő-testület továbbra is támogatja azokat a kezdeményezéseket,
melyek az egészséges életmóddal, az egészségmegőrzéssel, az időskorúak problémájával, a
hátrányos szociális helyzetbe került személyekkel kapcsolatos felvilágosító, tájékoztató,
segítő tevékenységre irányulnak.

Magyarországi statisztikák szerint a lakosság egészségi állapota világviszonylatban is
kedvezőtlen képet mutat. Ezen a helyzeten akkor lehet változtatni, ha a megelőzés, a betegség
időben történő felismerése az egészségpolitika szerves részévé válik. Ez nagyon hosszú
folyamat. Feladata van ebben az egészségügyi kormányzatnak, az orvostársadalomnak, de
helyi, városi szinteken is van lehetőség változtatni a kedvezőtlen képen. A város vezetésének
nem közömbös, hogy a város lakói a különböző szűrővizsgálatokon mekkora számban
vesznek részt. Ezt a formát ösztönözni szeretnénk, hiszen ezáltal lehetőség nyílik a
megbetegedések korai felismerésére, és az időben elkezdett gyógykezelés
következményeképpen a krónikus esetek kialakulása is csökken. A város egészségügyi
hálózata alkalmas arra, hogy nagyobb számban fogadjon vizsgálatra érkező pácienseket és
alkalmas a gyógykezelések lefolytatására is. Önkormányzatunk az országos egészségmegőrzési programhoz csatlakozva induláskor az 50 év feletti polgárok számára szervezett
szűrővizsgálatokon részt vevő személyeket részesített támogatásban.
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Az elmúlt években a Magyar Imre Kórház által évente meghirdetett szűrővizsgálatok közül
legalább hármon részt vevő ajkai polgárok szűrővizsgálatonként 1000 Ft-nak megfelelő
térítésben részesültek, melynek maximális térítési összege megegyezik az egy évi
kommunális adó összegével, amely 2010. évben is 6000 Ft. Házaspárok esetében a
szűrővizsgálatok számának összevonására volt lehetőség, ám a térítés mértéke ebben az
esetben is, házaspáronként maximum 6000 Ft lehetett. 2006. január 1-től a szűrési
programban résztvevők az ÚTRAVALÓ-ban már eddig is meghatározott támogatáson túl,
amennyiben a szűréssel összefüggő, a gyógyuláshoz szükséges műtéteket elvégeztetik,
további 10.000 Ft támogatásban részesültek.
Az érdeklődés folyamatos az egészségügyi szűrővizsgálatok iránt, nagy sikernek örvend a
véradás programba való bevétele, melyet mi sem bizonyít jobban az azon részt vevők nagy
száma. A továbbí bővítésre a rászorultság elvének érvényesítése mellett lesz lehetőség.
2007-től kezdődően, új elemmel bővült az egészségügyi szűrésekre való ösztönzési rendszer.
A nőknél elvégezhető méhnyakrák, emlő, vastagbél, garat-gége és szájüregi, hipertónia és
cardiovascularis, tüdőszűrés, osteoporosis (csontritkulás), mozgásszervi, mammográfiai
szűrővizsgálat és a férfiaknál elvégezhető prosztata, vastagbél, garat-gége és szájüregi,
hipertónia és cardiovascularis, tüdőszűrés, osteoporosis (csontritkulás), mozgásszervi,
valamint a szemészeti és fogászati szűrések.
Gondoskodás a szociális ellátásról
Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja a szociális alapellátások biztosítását,
olyan szociális háló megteremtését, mely biztonságot nyújt a település lakosságának. A
Képviselő-testület évente legalább egy alkalommal - illetve központi jogszabályváltozások
miatt szükség szerint - felülvizsgálja a helyi szociális ellátások rendszerét meghatározó
rendeletét. Tervezzük az ellátásoknak a térségi társulás keretében történő fenntartását.
Ajka város Önkormányzata szociális rászorultság esetén a következő szociális ellátásokat
biztosítja:
a.) szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások: lakásfenntartási támogatás, Sztv. 43/B.
§ (1) bekezdésében foglalt (méltányossági) ápolási díj, átmeneti segély, temetési segély,
temetési kölcsön
b.) természetben nyújtott szociális ellátások: lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély,
temetési segély, temetési kölcsön, köztemetés
c.) személyes gondoskodást nyújtó ellátások: szociális alapszolgáltatások (étkeztetés, házi
segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás,
utcai szociális munka, nappali ellátás) valamint szakosított ellátások (átmeneti elhelyezést
nyújtó intézmények: időskorúak gondozóháza, hajléktalanok átmeneti szállása, és ápolást,
gondozást nyújtó intézmények: idősek otthona, idősek otthona emelt szintű férőhelyekkel).
Ajka város Önkormányzata a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alap- és
szakellátási feladatait önálló költségvetési intézménye, a Térségi Családsegítő és Gondozási
Központ keretében oldja meg. A Térségi Családsegítő és Gondozási Központ feladatának
tekinti a működési területén élő egyének, családok, csoportok, közösségek szociális és
mentális szükségleteinek feltárását, közvetítését és a megoldás elősegítését. A családok
összetartó erejének megőrzésére és támogatására preventív lehetőségeket dolgoz ki és
működtet. A szociális alapellátás részeként általános szociális és mentális ellátást nyújt és a
prevenciót szolgáló mentálhigiénés tevékenységet folytat. Elősegíti a családban az
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átmenetileg sérült vagy hiányzó funkciók helyreállítását. Nyitott intézményként működik,
bármilyen problémával küszködő, segítségre szoruló állampolgár közvetlenül igénybe veheti.
Az integrált intézmény biztosítja, hogy az ellátottak részére a szolgáltatások egymásra
épülésével a számukra legmegfelelőbb megoldást választhassák.

A szociális törvény hatálya alá tartozó intézmények:














A szociális étkeztetés iránti igényeket 350 adagos saját konyha üzemeltetésével és
vásárolt élelmezéssel látja el az intézmény. Itt van lehetőség a diétás étkezésre
szorulók ellátására is.
A házi segítségnyújtás a saját otthonukban élők részére az életvitelükhöz szükséges
mértékű gondozást nyújtja azoknak, akik önmaguk ellátására nem képesek és a családi
gondozást nélkülözik. Feladatait 5 hivatásos és átlagban havi 9 fő tiszteletdíjas
gondozónő látja el.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és
szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára
képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az
önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából
nyújtott ellátás. A készülékek száma 90. A rászorultság vizsgálata és a térítési díj
bevezetése azt eredményezte, hogy azok kapcsolódnak a szolgáltatásba, akiknek
életvitele fenntartása céljából feltétlenül szükségük van az ellátásra.
A támogató szolgáltatás célja a fogyatékkal élő személyek lakókörnyezetben történő
ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint
életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás
biztosítása révén. A szociális törvény változása, hogy a súlyosan fogyatékosok
ellátásának finanszírozására 2009. évtől pályázat útján van lehetőség.
A családsegítés olyan személyes szolgáltatás, amely segítséget nyújt a lakosságnak
szociális és mentálhigiénés problémái vagy krízishelyzete miatt segítséget igénylő
személynek, családnak. Feladat az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a
válsághelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése. Általános
segítő szolgáltatása magas színvonalú, speciális segítő szolgáltatása fejlesztésre szorul.
A családsegítés ellátja a régióban a módszertani feladatokat. A Külsővati Idősek
Otthona konzorciumi partnereként 5 évre nyertük el ezt a megtisztelő, és magas
színvonalú szakmai munkát igénylő feladatot.

Nappali ellátást két idősek klubja keretében oldjuk meg, férőhelyeinek száma: 100, az
egyik idősek klubja az ajkarendeki városrészben, míg a másik a padragkúti
településrészben található. Az idősek klubjai az ellátást igénybevevők részére
szociális, egészségügyi, mentális állapotuknak megfelelő közösségi szolgáltatásokat
szerveznek. Időskorúak Gondozóháza: 20 fő időskorú átmeneti elhelyezését képes
megoldani. Feladata az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel
képes személyekről való gondoskodás, teljes körű ellátással. A Gondozóház akadálymentesítése 2008. októberében fejeződött be. Akadálymentes és korszerű
mosodahelyiség, nővérblokk és vizesblokkok kerültek kialakításra. Vakok,
mozgássérültek és nagyothallók részére speciális eszközök beszerzése után igényes,
szép intézményben élhetnek az időskorúak.
Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása: 16 férőhelyen az ellátottak szociális és
mentális ellátásával a megfelelő életmódba való visszailleszkedéssel kapcsolatos
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feladatokat szervezi. Az intézmény 12 fő férfi és 4 fő nő hajléktalan befogadására
alkalmas. Az igények jelentősen meghaladják a rendelkezésre álló kapacitást. A
hajléktalan ellátásra vonatkozóan is ellátjuk a régióban a módszertani feladatokat.
Szintén a Külsővati Idősek Otthona konzorciumi partnereként 5 évre nyertük el ezt a
megtisztelő, és magas színvonalú szakmai munkát igénylő feladatot.






Utcai szociális munka keretében biztosítani kell az utcán tartózkodó hajléktalan
személy helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel kísérését, szükség esetén
ellátásának kezdeményezését, illetve az ellátás biztosításához kapcsolódó intézkedés
megtételét. Az utcán élő hajléktalanok ellátását téli időszakban csak pályázati forrás
megléte esetén látjuk el a Családsegítés munkatársaival.
Önként vállalt feladatként végleges elhelyezésre is van mód városunkban a 42
férőhelyes Idősek Otthonában, melynek feladata az időskorúakról való teljes körű
gondoskodás. Új lakó 2008. évtől csak 4 órás gondozási szükséglet megléte esetén és
jövedelemvizsgálat után kerülhet elhelyezésre.
Az emelt szintű férőhelyekkel rendelkező idősek otthona az önmaguk ellátására nem,
vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi háromszori étkeztetéséről,
ruházattal illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, egészségügyi
ellátásáról, valamint lakhatásáról gondoskodik teljes körű ellátással. Cél elsősorban
azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek az ápolása, gondozása, akiknek
egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel.

Feladatátadási szerződéssel megoldott szolgáltatások: A Szent István Egyházközséggel
kötött szerződés alapján 10 fő hajléktalan ellátása megoldott a Szent István u. 73. szám alatti
szálláson. A Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött szerződés alapján 30 fő hajléktalan
nappali ellátása megoldott a Gyár u. 37. szám alatti „Gondviselés Háza” Hajléktalanok
Nappali Melegedőjében. A Molnár Gábor Műhely Alapítvánnyal kötött feladatátadási
szerződéssel a fogyatékosok nappali ellátása megoldott, férőhelyeik száma 2007. évben 45 fő
volt, ez új telephely létesítésével - szociális foglalkoztatás céljára - 2008. évben 10 férőhellyel
bővült.
A veszprémi Alkohol és Drogambulancia megpályázta a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű
ellátásának finanszírozását 2009. évtől, melyhez az Önkormányzat támogatási nyilatkozatot
adott. Megoldandó feladat a szenvedély betegséggel küzdő személyek napközbeni ellátása,
melyet az Önkormányzat feladat-ellátási szerződéssel kíván megoldani.
Az Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti minden szociálisan rászorult személy számára a
szociális jellegű jogok érvényesítését. Ajka Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott kötelező pénzbeli és
természetbeni ellátásokat biztosította. A kötelező szociális ellátásokon túl az Önkormányzat
helyi rendelet alapján a következő szociális ellátásokat nyújtja szociális rászorultság
alapján:
 Lakásfenntartási támogatás
 Ápolási díj
 Átmeneti segély
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Gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás
Az Önkormányzat Képviselő-testülete kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúságvédelmi
feladatokat. A kapcsolódó szolgáltatások körében ellátandó feladat a helyi gyermekvédelmi
rendeletet évente történő felülvizsgálata, a rendeletmódosításnál figyelembe kell venni a
gyermekvédelmi rendszer által tett jelzéseket, észrevételeket.

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő gyermekvédelmi ellátásokat
biztosítja: pénzbeli ellátások (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás), természetbeni ellátás (
tanszervásárlási támogatás), valamint személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti
ellátások közül a gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde), és a
gyermekek átmeneti gondozása (önálló helyettes szülő).

A gyermekvédelmi törvény hatálya alá tartozó intézmények:
A Gyermekjóléti Szolgálat:
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja
a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a
gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését,
illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A Gyermekjóléti Szolgálat a Térségi
Családsegítő és Gondozási Központ intézményen belül önálló szakfeladatként 1997.
szeptember 1. óta működik.
2009. január 1. napjától az intézmény térségi feladatokat is ellát, a szolgálat szakmai
tevékenységét térségi viszonylatban az elmúlt évben 7 fő családgondozó biztosította, Úrkúton
napi két órában 1 fő, Halimba, Öcs, Szőc településeken napi négy órában egy fő. Ajkán a
szakmai tevékenységét 5 fő végzi. A családgondozók a jogszabályban előírt szakmai
végzettséggel rendelkeznek, egy fő szociális szakvizsgát tett 2005. évben. A Gyermekjóléti
Szolgálat családgondozói feladatukat a szakmai jogszabályok - a gyermekek védelméről és
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény valamint a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól
és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet - alapján végzik.
Tárgyi feltételek a feladat ellátáshoz biztosítottak, az ajkai telephelyen a családgondozók két
irodában fogadják az ügyfeleket, Szőc, Halimba, Öcs valamint Úrkút településeken is
biztosítottak a feltételek az ügyfelek fogadására.

Önálló helyettes szülő:
A Gyermekjóléti Szolgálat helyettes szülői hálózatot is működtet, ahol korábban három
gyermek átmeneti elhelyezésére volt lehetőség. Jelenleg 2 fő önálló helyettes szülő látja el a
feladatokat. Az elmúlt négy évben gyermek átmeneti elhelyezésére nem került sor.
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Városi Bölcsőde:
Az Önkormányzat személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások közül
a gyermekek napközbeni ellátására Városi Bölcsődét működtet. A Városi Bölcsőde a
családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátására, szakszerű gondozására,
nevelésére működteti a 48 férőhellyel rendelkező intézmény volt. Tekintettel arra, hogy évrőlévre emelkedik azoknak a családoknak a száma akik igénybe kívánják venni ezt az ellátási
formát, indokolttá vált a férőhelyek számának bővítése. 2008. évben a Városi Bölcsőde
férőhelyeinek száma 60 férőhelyre bővült. Központi jogszabály-változás folytán jelenleg a
Városi Bölcsődében 74 férőhelyen van lehetőség gyermekek elhelyezésére.

Családok Átmeneti Otthona:
Városunkban a „Szent Johanna” Alapítvány működteti a családok átmeneti otthonát, a
férőhelyek száma: 40. Az intézmény kihasználtsága jelentős mértékű. Jellemzően anyagi,
lakhatási problémák miatt, illetve családon belüli bántalmazás miatt kérik felvételüket a
családok.
Közösségi tér biztosítása, valamint a közművelődési, művészeti tevékenység és sport
támogatása
Ajka város Önkormányzata figyelemmel kíséri közművelődési rendeletének
közművelődési koncepciójának felülvizsgálatát és a mai kor elvárásaihoz igazítását.

és

A Városi Könyvtár működtetése során intézkedéseket kell tenni a könyvállomány gyarapítása
érdekében, ehhez ki kell használni a pályázati lehetőségeket, magányszemélyek és
intézmények anyagi támogatását és felajánlását.
Az önkormányzat művelődési intézményei működéséhez biztosítja a szükséges költségvetési
forrásokat, és lehetőségei szerint fejleszti a meglévő eszközállományt.
Ajka város Önkormányzata városi rendezvényeivel reprezentálni kívánja a település
fejlődését, a minőségi kultúra iránti igény minden korosztály számára történő kielégítését.
Ennek fontos területe a helyi művészeti csoportok szereplési lehetőségeinek biztosítása,
nemzeti és városi ünnepeinkről méltó módon történő megemlékezések, kiállítások, tárlatok
szervezése, helyi kiadványok megjelentetése. Továbbra is támogatjuk a művészeti
csoportokat, ez a működésükhöz szükséges hely biztosításán kívül anyagi támogatást is jelent.
Ösztöndíjjal támogatjuk továbbá az Ajka városhoz kötődő fiatal, tehetséges művészeket annak
érdekében, hogy választott művészi hivatásukra gondtalanabbul készülhessenek, illetve a
pályakezdés nehéz időszakában segítséget kapjanak. Az ösztöndíjra vonatkozó szabályozás
felülvizsgálata ez évben esedékes.
Folytatni kívánjuk a helyi egyházközségekkel kialakított jó kapcsolatokat.
Testvérvárosi kapcsolatainkban elsőrendű szempontként szerepel a nemzeti és helyi kultúra
és hagyományok kölcsönös bemutatása, megismertetése. Megismerni más népek életét
szokásait – megismertetni az ajkaiak életét, szokásait, megmutatni magunkat a világnak – ez a
fő cél. Programjainkat is e célok megvalósítása érdekében szervezzük.
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E ciklus tervei között szerepel, hogy a már meglévő testvérkapcsolataink keretein belül,
fokozottan támogassuk a civil kezdeményezéseket. Bátorítsuk az egyesületeket,
intézményeket, klubokat a kapcsolatfelvételre, illetve a fennálló együttműködések erősítésére,
színesítésére, a fenti célok elérése érdekében.
Az önkormányzat sportintézményeit, pályáit folyamatosan karban tartja, ezzel is biztosítva a
sporttevékenység végzését.
Továbbra is anyagi támogatást nyújtunk a helyi sportegyesületek működéséhez.
Annak érdekében, hogy a nemzetközi versenyeken, Európa és világbajnokságokon,
olimpiákon résztvevő, valamint a Nemzeti bajnokság I., II. vonalában sportoló fiatalok
felkészülését segítsük, a kiemelkedő teljesítményt nyújtó világversenyeken sikeresen szereplő
sportolók és sportedzők sikeres munkáját ösztönözzük, továbbra is támogatást biztosítunk a
számukra, pályázati rendszerben elnyerhető ösztöndíj formájában.
A nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása
Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalán és ágazati
intézményein keresztül biztosítja a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését.
A Német és Cigány Kisebbségi Önkormányzatokkal együttműködik, elhelyezést biztosít
számukra, ügyviteli, gazdasági-pénzügyi feladatait ellátja. Évente működésükhöz támogatást
nyújt.
Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában megfogalmazottak szerint a jövőben
is elvárja az Ajka város Német Kisebbségi Önkormányzatától, hogy anyagilag támogassa a
német nemzetiségi önszerveződő közösségeket és azokkal működjön együtt, fejlődésükről,
fejlesztésükről gondoskodjon.
4.6. Településüzemeltetési politika célkitűzései
A város településüzemeltetési politikájának célja, hogy az Önkormányzat a közszolgáltatások
biztosítása és színvonalának emelése érdekében az elvégzendő üzemeltetési feladatokat a
lehető legmegfelelőbb szolgáltatóval végezze, figyelembe véve:
- a gazdaságosság
- a hatékonyság
- az eredményesség követelményeit
A településüzemeltetési feladatok főbb szervezési, lebonyolítási feladatait a Polgármesteri
Hivatal végzi, biztosítva azt, hogy a feladatok ellátása átlátható, összehangolható, szükség
esetén átszervezhető legyen. A Képviselő-testület figyelemmel kíséri az egyes
közfeladatokkal kapcsolatban felmerülő kiadásokat és a vele szemben keletkező bevételeket.
A növekvő költségvetési kiadással és a csökkenő költségvetési bevétellel járó közfeladatok
esetében rendszeresen vizsgálni kell, hogy a közszolgáltatás biztosítása más szolgáltatóval,
illetve más módon lehetséges-e. Biztosítani kell, hogy megalapozott költségvetéssel, és a
likviditás folyamatos figyelemmel kísérésével az üzemeltetéshez szükséges pénzügyi fedezet
rendelkezésre álljon.
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5. Az „ÚTRAVALÓ” program folyamatosságának biztosítása
Ajka város Önkormányzata hosszas munkával, számos egyeztetés révén, folyamatosan
együttműködve megtervezett egy, az előző cikluson átívelő koncepciót, amelynek az
ÚTRAVALÓ nevet adta. A cím azt kívánta jelképezni, hogy Ajkán minden városlakónak
vagy városba költözőnek perspektívát kínálunk, olyan távlatot, amelynek megvalósulása
esetén egy fejlődő város lakói lesznek, ahol törődnek a kisgyermekkel és az időssel egyaránt,
ahol munkát talál az, aki dolgozni akar, ahol lehetősége van lakást bérelni, vásárolni vagy
építeni. Olyan Útravalót a város polgárainak, hogy életük fontos és meghatározó pontján és
szakaszaiban a boldogulásuk könnyebb legyen.
Ez a hozadék nem pénzben fejezhető ki, hanem összetett jelentéssel bír, jelenti a
lokálpatriotizmust, az idetartozást, a mindennapok boldogulását, egy tartalmasan, gondtalanul
megélt életet.
E program hangsúlyosan foglalkozik a fiatalok életminőségét javító, boldogulásukat
megkönnyítő intézkedések megalkotásával és ezeknek az önkormányzat anyagi helyzetének
függvényében történő megvalósításával.
2009. évben bővült az „Útravaló” program a „Nyújtsd a kezed” programmal, mely az
időskorúakra vonatkozó figyelem fokozottabb kiterjesztése mellett, a gazdasági válság
áldozatain való segítést is célként fogalmazta meg. Idősek tekintetében a program tartalmazza
a„Szépkorúak köszöntése”-t, mely születésnapjukon történő személyes köszöntés mellett,
anyagi elismerést is tartalmazta.
Fokozott figyelem irányul a 85 éven felüliekre azáltal, hogy a Térségi Családsegítő és
Gondozási Központ aktív közreműködésével az időseket lakásukon személyesen felkeresik,
felderítve ennek során egészségi állapotát, tartózkodási helyét, segítő hálóját. Tájékoztatást
nyújtanak továbbá az intézmény valamennyi szolgáltatásáról, ahol szükséges intézkednek a
gondozásba vételről.
A program a válság áldozatain is szeretne segíteni, melynek keretében a szociális intézmény
24 órás telefonügyelet tart fenn, ahol fogadják a bejelentéseket, ezt követően egy stáb dönt a
további intézkedések szükségességéről. A krízishelyzetben lévő, éhező gyermekeknek az
intézmény élelmiszercsomagot állít össze és ad ki, esetenként 2.000,- Ft. értékben.
A program további elemei, melyet a szociális intézmény biztosítani kíván:
 szociális étkeztetést biztosít a kilakoltatás áldozatainak,
 központi forrásból nyári gyermekétkeztetést szervez munkanapokon,
 nyári napközis tábort, szervez kiemelt figyelemmel a válság miatt nehéz helyzetbe
került családoknak,
 a rendszeres szociális segélyezettekkel a családsegítés keretében beilleszkedési
programot készít,
 a válság miatt utcára került családokat, gyermekeket elhelyezi /helyettes szülő,
hajléktalan szálló, idősek otthona, nappali ellátás, melegedő, albérlet, stb./
Az önkormányzat gazdálkodásában 2011. a takarékosság éve, ezért átmenetileg szűkítésre
kerültek az „Útravaló” program keretében nyújtott támogatások.
A Képviselő-testület 208/2010.(XII.22.) Kt. határozatával a 20/2004.(II.10.) (II.10.) Kt.
határozatával elfogadott „ÚTRAVALÓ” program részelemei közül 2011. január 1. napjától az
első házasságot kötők támogatását, az egészségmegőrző támogatást, a „Nyújtsd a kezed”
programot valamint a „Virágos Ajkáért” mozgalom támogatását átmenetileg felfüggesztette.
A képviselő-testület 209/2010.(XII.22.) Kt. határozatával döntött továbbá arról, hogy 2011.
évben az újszülöttek támogatása a 2010. évivel megegyezően első gyermek után 60.000.-Ft,
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második gyermek után 70.000.-Ft, valamint harmadik gyermek és minden további gyermek
után 85.000.-Ft.
A rendszer felülvzsgálat előtt áll, a jövőben a támogatásra való jogosultságot a rászorultság
elve határozza majd meg.

Ajka, 2011. április 18.

Schwartz Béla s.k.
polgármester

Záradék:
Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011-2014. évekre szóló gazdasági
programját ___/2011.(IV.27). Kt. határozatával hagyta jóvá.

Ajka, 2011. április 27.

Schwartz Béla s.k.
polgármester
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