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Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. szeptember 28-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 181/2016. (VII.8.) Kt. sz. határozatában
elfogadta az „Ajka és elővárosai” modell létrehozására irányuló stratégiai javaslatot.
A modell Halimba, Öcs, Magyarpolány, Kislőd és Úrkút települések közreműködésével
számol.
Ajka város és elővárosai modell létrehozását a mai társadalmi-gazdasági viszonyok
indokolják. A közigazgatás átszervezése során az ajkai kistérség két részre vált szét, majd ezt
követően a járások kialakításával tovább alakult. Az országgyűlési választókörzet tekintetében
a járás három részre került szétbontásra. Az Ajkai Többcélú Kistérségi Társulás megszűnt.
Ajka több szálon – egészségügyi ellátás, közművek, közszolgáltatások, foglalkoztatás –
kötődik a településekhez, ezért célszerű lenne az együttműködést szorosabbá tenni.
A földrajzi összetartozásból adódóan a fejlesztési célok (pl. kerékpárutak építése, autóbuszközlekedés szervezése, egységesítése, energiatakarékossági programok, beruházások stb.)
összehangolása minden félnek az érdeke.
A támogatási rendszerek bővítése (pl. az ajkai lakás- és telekvásárlási támogatási rendszer
kibővítése az elővárosok területére, Pöttöm polgárok program kibővítése az elővárosokra
stb.), szolgáltatási egységcsomag alkalmazása (pl. a városi és kulturális intézmények
szolgáltatásainak egyenlő alapok történő igénybevétele, az ajkai bölcsőde férőhelyfejlesztés
után bölcsődei elhelyezési lehetőség stb.), közös pályázati menedzsment kialakítása is további
előnyökkel járna településünkre nézve.
Az elővárosi modell bevezetésének előfeltételei a következők:
 Fejlesztési programok előkészítése és projektmenedzselési feladatok közös ellátása,
erőforrások jobb megosztása érdekében.
 Önkormányzati hivatalt a modellben részt vevők csak egymással, illetve Ajka
városával közösen tarthatnak fenn.
 Egyéb társulásban ellátott feladatok esetén (pl. szociális ellátás, egészségügyi ügyeleti
rendszer, stb.) is az a cél, hogy az elővárosi modellben részt vevők egymással
hozzanak létre társulásokat.
Az elővárosi modellhez csatlakozó kívánó településeknek a településre vonatkozó
helyzetelemzést kell készíteniük.
Az „Ajka és elővárosai” modell részletes programja és működési szabályai később, a
modellben részt vevő települések polgármestereinek közreműködésével kerülnének
kidolgozásra.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni
szíveskedjék.
HATÁROZATI JAVASLAT
Halimba
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete az „Ajka és elővárosai”
modell létrehozására irányuló stratégiai
javaslatot megtárgyalta, annak létrehozásával
egyetért.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert,
hogy az érintett települések polgármestereinek
közreműködésével az „Ajka és elővárosai”
modell részletes programját és működési
szabályait dolgozza ki és elfogadásra terjessze
be a Képviselő-testület elé.
Felelős: polgármester
Határidő: 2016. október 31.

Halimba, 2016. szeptember 15.

Tóbel János
polgármester

2

